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Emenda 1397
Giancarlo Scottà, 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
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pagamenti lill-bdiewa f’żoni bil-
muntanji u żoni oħra li jiffaċċjaw 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra, għandhom jingħataw kull 
sena għal kull ettaru ta’ ŻAU sabiex 
jikkumpensaw lill-bdiewa għal spejjeż 
addizzjonali u dħul mitluf b’rabta mar-
restrizzjonijiet għal produzzjoni agrikola 
fiż-żona kkonċernata.

Il-pagamenti lill-bdiewa f’żoni bil-
muntanji u żoni oħra li jiffaċċjaw 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra, għandhom jingħataw kull 
sena għal kull ettaru ta’ ŻAU sabiex 
jikkumpensaw lill-bdiewa għal spejjeż 
addizzjonali u dħul mitluf b’rabta mar-
restrizzjonijiet għal produzzjoni agrikola 
fiż-żona kkonċernata, u biex jiġi evitat ir-
riskju li dawk iż-żoni jkunu abbandunati 
minħabba l-profitabbiltà baxxa tagħhom.

Or. it

Emenda 1398
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pagamenti lill-bdiewa f’żoni bil-
muntanji u żoni oħra li jiffaċċjaw
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra, għandhom jingħataw kull 
sena għal kull ettaru ta’ ŻAU sabiex 
jikkumpensaw lill-bdiewa għal spejjeż 
addizzjonali u dħul mitluf b’rabta mar-
restrizzjonijiet għal produzzjoni agrikola 
fiż-żona kkonċernata.

Il-pagamenti lill-bdiewa f’żoni bil-
muntanji u żoni oħra li jiffaċċjaw 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra, b'mod partikolari sistemi 
tal-biedja ta' Valur Naturali Għoli,
għandhom jingħataw kull sena għal kull 
ettaru ta’ ŻAU sabiex jikkumpensaw lill-
bdiewa għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf b’rabta mar-restrizzjonijiet għal 
produzzjoni agrikola fiż-żona kkonċernata

Or. en
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Emenda 1399
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pagamenti lill-bdiewa f’żoni bil-
muntanji u żoni oħra li jiffaċċjaw 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra, għandhom jingħataw kull 
sena għal kull ettaru ta’ ŻAU sabiex 
jikkumpensaw lill-bdiewa għal spejjeż 
addizzjonali u dħul mitluf b’rabta mar-
restrizzjonijiet għal produzzjoni agrikola 
fiż-żona kkonċernata.

Il-pagamenti lill-bdiewa f’żoni bil-
muntanji u żoni oħra li jiffaċċjaw 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra, bħall-produttività tal-
ħamrija baxxa jew kundizzjonijiet 
klimatiċi fqar, għandhom jingħataw kull 
sena għal kull ettaru ta’ ŻAU sabiex 
jikkumpensaw lill-bdiewa għal spejjeż 
addizzjonali u dħul mitluf b’rabta mar-
restrizzjonijiet għal produzzjoni agrikola 
fiż-żona kkonċernata

Or. en

Emenda 1400
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pagamenti lill-bdiewa f’żoni bil-
muntanji u żoni oħra li jiffaċċjaw 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra, għandhom jingħataw kull 
sena għal kull ettaru ta’ ŻAU sabiex 
jikkumpensaw lill-bdiewa għal spejjeż 
addizzjonali u dħul mitluf b’rabta mar-
restrizzjonijiet għal produzzjoni agrikola 
fiż-żona kkonċernata.

Il-pagamenti lill-bdiewa f’żoni bil-
muntanji u żoni oħra li jiffaċċjaw 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra għandhom jingħataw kull 
sena għal kull ettaru ta’ ŻAU sabiex 
jikkumpensaw lill-bdiewa għal spejjeż 
addizzjonali kollha jew parti minnhom u 
dħul mitluf b’rabta mar-restrizzjonijiet għal 
produzzjoni agrikola fiż-żona kkonċernata.

Or. en
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Emenda 1401
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pagamenti lill-bdiewa f’żoni bil-
muntanji u żoni oħra li jiffaċċjaw 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra, għandhom jingħataw kull 
sena għal kull ettaru ta’ ŻAU sabiex 
jikkumpensaw lill-bdiewa għal spejjeż 
addizzjonali u dħul mitluf b’rabta mar-
restrizzjonijiet għal produzzjoni agrikola 
fiż-żona kkonċernata.

Il-pagamenti lill-bdiewa f’żoni bil-
muntanji u żoni oħra li jiffaċċjaw 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra għandhom jingħataw kull 
sena għal kull ettaru ta’ ŻAU sabiex 
jikkumpensaw lill-bdiewa għal spejjeż 
addizzjonali kollha jew parti minnhom u 
dħul mitluf b’rabta mar-restrizzjonijiet għal 
produzzjoni agrikola fiż-żona kkonċernata.

Or. en

Emenda 1402
Phil Prendergast

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pagamenti lill-bdiewa f’żoni bil-
muntanji u żoni oħra li jiffaċċjaw 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra, għandhom jingħataw kull 
sena għal kull ettaru ta’ ŻAU sabiex 
jikkumpensaw lill-bdiewa għal spejjeż 
addizzjonali u dħul mitluf b’rabta mar-
restrizzjonijiet għal produzzjoni agrikola 
fiż-żona kkonċernata.

Il-pagamenti lill-bdiewa f’żoni bil-
muntanji u żoni oħra li jiffaċċjaw 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra għandhom jingħataw kull 
sena għal kull ettaru ta’ ŻAU sabiex 
jikkumpensaw lill-bdiewa għal spejjeż 
addizzjonali kollha jew parti minnhom u 
dħul mitluf b’rabta mar-restrizzjonijiet għal 
produzzjoni agrikola fiż-żona kkonċernata.

Or. en

Emenda 1403
Nessa Childers
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Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pagamenti lill-bdiewa f’żoni bil-
muntanji u żoni oħra li jiffaċċjaw 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra, għandhom jingħataw kull 
sena għal kull ettaru ta’ ŻAU sabiex 
jikkumpensaw lill-bdiewa għal spejjeż 
addizzjonali u dħul mitluf b’rabta mar-
restrizzjonijiet għal produzzjoni agrikola 
fiż-żona kkonċernata.

Il-pagamenti lill-bdiewa f’żoni bil-
muntanji u żoni oħra li jiffaċċjaw 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra għandhom jingħataw kull 
sena għal kull ettaru ta’ ŻAU sabiex 
jikkumpensaw lill-bdiewa għal spejjeż
addizzjonali kollha jew parti minnhom u 
dħul mitluf b’rabta mar-restrizzjonijiet għal 
produzzjoni agrikola fiż-żona kkonċernata.

Or. en

Emenda 1404
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż addizzjonali u d-dħul mitluf 
għandhom jiġu kkalkulati bi tqabbil ma’ 
żoni li mhumiex affetwati minn 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
pagamenti skont il-Kapitolu 3 tat-
Titolu III tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012.

imħassar

Or. it

Emenda 1405
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż addizzjonali u d-dħul mitluf 
għandhom jiġu kkalkulati bi tqabbil ma’ 
żoni li mhumiex affetwati minn 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
pagamenti skont il-Kapitolu 3 tat-
Titolu III tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012.

L-ispejjeż addizzjonali u d-dħul mitluf 
għandhom jiġu kkalkulati bi tqabbil ma’ 
żoni li mhumiex affettwati minn 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra.

Or. it

Emenda 1406
Carlo Fidanza

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż addizzjonali u d-dħul mitluf 
għandhom jiġu kkalkulati bi tqabbil ma’ 
żoni li mhumiex affetwati minn 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
pagamenti skont il-Kapitolu 3 tat-
Titolu III tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012.

L-ispejjeż addizzjonali u d-dħul mitluf 
għandhom jiġu kkalkulati bi tqabbil ma’ 
żoni li mhumiex affettwati minn 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra.

Or. it

Emenda 1407
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż addizzjonali u d-dħul mitluf 
għandhom jiġu kkalkulati bi tqabbil ma’ 
żoni li mhumiex affetwati minn 

L-ispejjeż addizzjonali u d-dħul mitluf 
għandhom jiġu kkalkulati bi tqabbil ma’ 
żoni li mhumiex affettwati minn 
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restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
pagamenti skont il-Kapitolu 3 tat-
Titolu III tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012.

restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra.

Or. fr

Emenda 1408
Herbert Dorfmann, Elisabeth Köstinger, Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż addizzjonali u d-dħul mitluf 
għandhom jiġu kkalkulati bi tqabbil ma’ 
żoni li mhumiex affetwati minn 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
pagamenti skont il-Kapitolu 3 tat-
Titolu III tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012.

L-ispejjeż addizzjonali u d-dħul mitluf 
għandhom jiġu kkalkulati bi tqabbil ma’ 
żoni li mhumiex affettwati minn 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra.

Or. de

Emenda 1409
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż addizzjonali u d-dħul mitluf 
għandhom jiġu kkalkulati bi tqabbil ma’ 
żoni li mhumiex affetwati minn 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
pagamenti skont il-Kapitolu 3 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) Nru DP/2012.

L-ispejjeż addizzjonali u d-dħul mitluf 
għandhom jiġu kkalkulati bi tqabbil ma’ 
żoni li mhumiex affettwati minn 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
pagamenti skont il-Kapitolu 3 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) Nru DP/2012.
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Il-pagamenti għandhom jiġu differenzjati 
kif dovut, b'kunsiderazzjoni:
– għas-sitwazzjoni u għall-objettivi 
partikolari tar-reġjun;
–għas-severità ta' kwalunkwe żvantaġġ 
naturali permanenti li jaffettwa l-
attivitajiet tal-biedja;
– it-tip ta' produzzjoni u, fejn ikun xieraq, 
l-istruttura ekonomika tal-azjenda.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-azjendi agrikoli b'forom differenti ta' produzzjoni għandhom ukoll spejjeż u elementi ta' 
infiq sofistikati u differenti fil-ġestjoni tal-produzzjoni – u dan għandu jiġi rikonoxxut.

Emenda 1410
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Herbert Dorfmann, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pagamenti għandhom ikunu stabbiliti 
bejn l-ammont minimu u massimu stabbilit 
fl-Anness I.

3. Il-pagamenti għandhom ikunu stabbiliti 
bejn l-ammont minimu u massimu stabbilit 
fl-Anness I.

Għotjiet ta' kumpens li jaqbżu l-ammont 
massimu jistgħu jingħataw sakemm l-
ammont medju tal-pagamenti ta' kumpens 
kollha li ngħataw fil-livell ta' 
pprogrammar ikkonċernat ma jaqbiżx l-
ammont massimu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-azjendi agrikoli f'tali reġjuni b'forom ta' produzzjoni differenti jvarjaw ukoll fi spejjeż ta' 
produzzjoni u għandhom spejjeż sofistikati. Għalhekk il-fornitura tal-produzzjoni għandha 
tirreferi wkoll għal art agrikolu.
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Emenda 1411
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-digressività tal-pagamenti ’l fuq 
minn livell minimu ta’ żona għal kull 
azjenda, li għandu jiġi ddefinit fil-
programm.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-daqs tal-azjenda mhuwiex fattur li jaffettwa jekk għandhiex tingħata l-għotja ta' kumpens 
jew le.

Emenda 1412
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-digressività tal-pagamenti ’l fuq 
minn livell minimu ta’ żona għal kull 
azjenda, li għandu jiġi ddefinit fil-
programm.

imħassar

Or. en

Emenda 1413
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-digressività tal-pagamenti ’l fuq minn 
livell minimu ta’ żona għal kull azjenda, li 
għandu jiġi ddefinit fil-programm.

4. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għad-
digressività tal-pagamenti ’l fuq minn livell 
minimu ta’ żona għal kull azjenda, li 
għandu jiġi ddefinit fil-programm.

Or. en

Emenda 1414
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
pagamenti skont din il-miżura bejn l-2014 
u l-2017 lil bdiewa f’żoni li kienu eliġibbli 
skont l-Artikolu 36(a)(ii) tar-
Regolament (KE) 1698/2005 matul il-
perjodu ta’ pprogrammar 2007-2013 iżda li 
m’għadhomx eliġibbli wara d-
delimitazzjoni l-ġdida msemmija fl-
Artikolu 33(3). Dawn il-pagamenti 
għandhom ikunu digressivi billi jibdew fl-
2014 bi 80 % tal-pagament li jasal fl-2013 
u li jintemmu fl-2017 b’20%.

5. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
pagamenti skont din il-miżura bejn l-2016 
u l-2019 lil bdiewa f’żoni li kienu eliġibbli 
skont l-Artikolu 36(a)(ii) tar-
Regolament (KE) 1698/2005 matul il-
perjodu ta’ pprogrammar 2007-2013 iżda li 
m’għadhomx eliġibbli wara d-
delimitazzjoni l-ġdida msemmija fl-
Artikolu 33(3). Dawn il-pagamenti 
għandhom ikunu digressivi sa tmiem il-31 
ta' Diċembru 2019 l-aktar tard. Is-somma 
totali tal-pagamenti digressivi li saru lil 
kwalunkwe bidwi ma għandhiex taqbeż 
200% tal-pagament li ħa dak il-bidwi fl-
2013.

Or. en

Emenda 1415
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 5



PE494.480v01-00 12/175 AM\909514MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
pagamenti skont din il-miżura bejn l-2014
u l-2017 lil bdiewa f’żoni li kienu eliġibbli 
skont l-Artikolu 36(a)(ii) tar-
Regolament (KE) 1698/2005 matul il-
perjodu ta’ pprogrammar 2007-2013 iżda li 
m’għadhomx eliġibbli wara d-
delimitazzjoni l-ġdida msemmija fl-
Artikolu 33(3). Dawn il-pagamenti 
għandhom ikunu digressivi billi jibdew fl-
2014 bi 80 % tal-pagament li jasal fl-2013 
u li jintemmu fl-2017 b’20%.

5. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
pagamenti skont din il-miżura bejn l-2016
u l-2019 lil bdiewa f’żoni li kienu eliġibbli 
skont l-artikolu 36(a)(ii) tar-
Regolament (KE) 1698/2005 matul il-
perjodu ta’ pprogrammar 2007-2013 iżda li 
m’għadhomx eliġibbli wara d-
delimitazzjoni l-ġdida msemmija fl-
artikolu 33(3) Dawn il-pagamenti 
għandhom ikunu digressivi u għandhom 
jintemmu sal-31 ta' Diċembru 2019 l-
aktar tard. Is-somma totali tal-pagamenti 
digressivi li saru lil kwalunkwe bidwi ma 
għandhiex taqbeż 200% tal-pagament li 
ħa dak il-bidwi fl-2013.

Or. en

Emenda 1416
Martina Anderson

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
pagamenti skont din il-miżura bejn l-2014 
u l-2017 lil bdiewa f’żoni li kienu eliġibbli 
skont l-Artikolu 36(a)(ii) tar-
Regolament (KE) 1698/2005 matul il-
perjodu ta’ pprogrammar 2007-2013 iżda li 
m’għadhomx eliġibbli wara d-
delimitazzjoni l-ġdida msemmija fl-
Artikolu 33(3). Dawn il-pagamenti 
għandhom ikunu digressivi billi jibdew fl-
2014 bi 80 % tal-pagament li jasal fl-2013
u li jintemmu fl-2017 b’20%.

5. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
pagamenti skont din il-miżura bejn l-2014 
u l-2017 lil bdiewa f’żoni li kienu eliġibbli 
skont l-Artikolu 36(a)(ii) tar-
Regolament (KE) 1698/2005 matul il-
perjodu ta’ pprogrammar 2007-2013 iżda li 
m’għadhomx eliġibbli wara d-
delimitazzjoni l-ġdida msemmija fl-
Artikolu 46(3). Dawn il-pagamenti 
għandhom ikunu digressivi billi jibdew fl-
2014 u jintemmu sal-31 ta' Diċembru 
2017 l-aktar tard. Is-somma totali tal-
pagamenti digressivi li saru lil kwalunkwe 
bidwi ma għandhiex taqbeż 200% tal-
pagament li ħa dak il-bidwi fl-2013.

Or. en
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Emenda 1417
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
pagamenti skont din il-miżura bejn l-2014 
u l-2017 lil bdiewa f’żoni li kienu eliġibbli 
skont l-Artikolu 36(a)(ii) tar-
Regolament (KE) 1698/2005 matul il-
perjodu ta’ pprogrammar 2007-2013 iżda li 
m’għadhomx eliġibbli wara d-
delimitazzjoni l-ġdida msemmija fl-
Artikolu 33(3). Dawn il-pagamenti 
għandhom ikunu digressivi billi jibdew fl-
2014 bi 80 % tal-pagament li jasal fl-2013 
u li jintemmu fl-2017 b’20%.

5. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
pagamenti skont din il-miżura bejn l-2014 
u l-2020 lil bdiewa f’żoni li kienu eliġibbli 
skont l-Artikolu 36(a)(ii) tar-
Regolament (KE) 1698/2005 matul il-
perjodu ta’ pprogrammar 2007-2013 iżda li 
m’għadhomx eliġibbli wara d-
delimitazzjoni l-ġdida msemmija fl-
Artikolu 33(3). Dawn il-pagamenti 
għandhom ikunu digressivi billi jibdew fl-
2014 bi 80 % tal-pagament li jasal fl-2013 
u li jintemmu fl-2020 b’20%

Or. sk

Emenda 1418
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
pagamenti skont din il-miżura bejn l-2014 
u l-2017 lil bdiewa f’żoni li kienu eliġibbli 
skont l-Artikolu 36(a)(ii) tar-
Regolament (KE) 1698/2005 matul il-
perjodu ta’ pprogrammar 2007-2013 iżda li 
m’għadhomx eliġibbli wara d-
delimitazzjoni l-ġdida msemmija fl-
Artikolu 33(3). Dawn il-pagamenti 
għandhom ikunu digressivi billi jibdew fl-
2014 bi 80 % tal-pagament li jasal fl-2013 
u li jintemmu fl-2017 b’20%.

5. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
pagamenti skont din il-miżura bejn l-2014 
u l-2019 lil bdiewa f’żoni li kienu eliġibbli 
skont l-Artikolu 36(a)(ii) tar-
Regolament (KE) 1698/2005 matul il-
perjodu ta’ pprogrammar 2007-2013 iżda li 
m’għadhomx eliġibbli wara d-
delimitazzjoni l-ġdida msemmija fl-
Artikolu 46(3). Dawn il-pagamenti 
għandhom ikunu digressivi billi jibdew fl-
2015 bi 80 % tal-pagament li jasal fl-2013 
u li jintemmu fl-2019 b’20%.
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Or. en

Emenda 1419
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
pagamenti skont din il-miżura bejn l-2014 
u l-2017 lil bdiewa f’żoni li kienu eliġibbli 
skont l-Artikolu 36(a)(ii) tar-
Regolament (KE) 1698/2005 matul il-
perjodu ta’ pprogrammar 2007-2013 iżda li 
m’għadhomx eliġibbli wara d-
delimitazzjoni l-ġdida msemmija fl-
Artikolu 33(3). Dawn il-pagamenti 
għandhom ikunu digressivi billi jibdew fl-
2014 bi 80 % tal-pagament li jasal fl-2013 
u li jintemmu fl-2017 b’20%.

5. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
pagamenti skont din il-miżura bejn l-2014 
u l-2019 lil bdiewa f’żoni li kienu eliġibbli 
skont l-Artikolu 36(a)(ii) tar-
Regolament (KE) 1698/2005 matul il-
perjodu ta’ pprogrammar 2007-2013 iżda li 
m’għadhomx eliġibbli wara d-
delimitazzjoni l-ġdida msemmija fl-
Artikolu 33(3). Dawn il-pagamenti 
għandhom ikunu digressivi billi jibdew fl-
2015 bi 80 % tal-pagament li jasal fl-2013 
u li jintemmu fl-2019 b’20%.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi ddifferit il-bidu tal-pagamenti sakemm id-dejta ta' delimitazzjoni relevanti kollha 
hija disponibbli u biex jiġi pprovdut perjodu itwal għall-pagamenti fir-rigward ta' pagamenti 
digressivi.

Emenda 1420
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
pagamenti skont din il-miżura bejn l-2014 
u l-2017 lil bdiewa f’żoni li kienu eliġibbli 
skont l-Artikolu 36(a)(ii) tar-
Regolament (KE) 1698/2005 matul il-

5. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
pagamenti skont din il-miżura bejn l-2014 
u l-2017 lil bdiewa f’żoni li kienu eliġibbli 
skont l-Artikolu 36(a)(ii) tar-
Regolament (KE) 1698/2005 matul il-
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perjodu ta’ pprogrammar 2007-2013 iżda li 
m’għadhomx eliġibbli wara d-
delimitazzjoni l-ġdida msemmija fl-
Artikolu 33(3). Dawn il-pagamenti 
għandhom ikunu digressivi billi jibdew fl-
2014 bi 80 % tal-pagament li jasal fl-2013
u li jintemmu fl-2017 b’20%.

perjodu ta’ pprogrammar 2007-2013 iżda li 
m’għadhomx eliġibbli wara d-
delimitazzjoni l-ġdida msemmija fl-
Artikolu 33(3). Dawn il-pagamenti 
għandhom ikunu digressivi billi jibdew fl-
2014 bi 80 % tal-pagament li jasal fuq 
medja fis-snin 2007-2013 u li jintemmu fl-
2017 b’20%.

Or. de

Emenda 1421
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fi Stati Membri li ma lestewx id-
delimitazzjoni msemmija fl-Artikolu 33(3) 
qabel l-1 ta’ Jannar 2014, il-paragrafu 5 
għandu japplika għal bdiewa li jirċievu 
pagamenti f’żoni li kienu eliġibbli għal 
dawn il-pagamenti matul il-perjodu 2007-
2013. Wara t-tlestija tad-delimitazzjoni, il-
bdiewa f’żoni li jibqgħu eliġibbli 
għandhom jirċievu pagamenti taħt din il-
miżura. Il-bdiewa f’żoni li m’għadhomx 
eliġibbli għandhom jibqgħu jirċievu l-
pagamenti skont il-paragrafu 5.

imħassar

Or. de

Emenda 1422
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fi Stati Membri li ma lestewx id- 6. L-Istati Membri għandhom ilestu d-
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delimitazzjoni msemmija fl-Artikolu 33(3) 
qabel l-1 ta’ Jannar 2014, il-paragrafu 5 
għandu japplika għal bdiewa li jirċievu 
pagamenti f’żoni li kienu eliġibbli għal 
dawn il-pagamenti matul il-perjodu 2007-
2013. Wara t-tlestija tad-delimitazzjoni, il-
bdiewa f’żoni li jibqgħu eliġibbli 
għandhom jirċievu pagamenti taħt din il-
miżura. Il-bdiewa f’żoni li m’għadhomx 
eliġibbli għandhom jibqgħu jirċievu l-
pagamenti skont il-paragrafu 5.

deliminazzjoni msemmija fl-Artikolu 33(3) 
mhux aktar tard mid-data li fiha r-
Regolament daħal fis-seħħ. Il-bdiewa 
f’żoni li m’għadhomx eliġibbli għandhom 
jibqgħu jirċievu l-pagamenti skont il-
paragrafu 5.

Or. ro

Emenda 1423
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fi Stati Membri li ma lestewx id-
delimitazzjoni msemmija fl-Artikolu 33(3) 
qabel l-1 ta’ Jannar 2014, il-paragrafu 5 
għandu japplika għal bdiewa li jirċievu 
pagamenti f’żoni li kienu eliġibbli għal 
dawn il-pagamenti matul il-perjodu 2007-
2013. Wara t-tlestija tad-delimitazzjoni, il-
bdiewa f’żoni li jibqgħu eliġibbli 
għandhom jirċievu pagamenti taħt din il-
miżura. Il-bdiewa f’żoni li m’għadhomx 
eliġibbli għandhom jibqgħu jirċievu l-
pagamenti skont il-paragrafu 5.

6. Fi Stati Membri li ma lestewx id-
delimitazzjoni msemmija fl-Artikolu 33(3) 
qabel l-1 ta’ Jannar 2016, il-paragrafu 5 
għandu japplika għal bdiewa li jirċievu 
pagamenti f’żoni li kienu eliġibbli għal 
dawn il-pagamenti matul il-perjodu 2007-
2013. Wara t-tlestija tad-delimitazzjoni, il-
bdiewa f’żoni li jibqgħu eliġibbli 
għandhom jirċievu pagamenti taħt din il-
miżura. Il-bdiewa f’żoni li m’għadhomx 
eliġibbli għandhom jibqgħu jirċievu l-
pagamenti skont il-paragrafu 5.

Or. en

Emenda 1424
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 33
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta sal-2015 proposta leġiżlattiva separata dwar kriterji 
bijofiżiċi obbligatorji għad-deliminazzjoni ta' oqsma b'restrizzjonijiet naturali sinifikanti.

Emenda 1425
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 1426
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) żoni, minbarra żoni bil-muntanji, li 
huma affetwati minn restrizzjonijiet 
naturali sinifikanti; kif ukoll

(b) żoni, minbarra żoni bil-muntanji, li 
huma affettwati minn restrizzjonijiet 
naturali jew demografiċi sinifikanti kif 
ukoll

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-depopolazzjoni hija problema serja f'żoni rurali. Id-densità tal-popolazzjoni għandha 
għalhekk tiġi inkluża bħala parametru, sabiex jiġu kklassifikati żoni attwalment żvantaġġati 
minħabba depopolazzjoni.
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Emenda 1427
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) żoni oħra affetwati minn restrizzjonijiet 
speċifiċi;

(c) żoni oħra affettwati minn restrizzjonijiet 
speċifiċi b'mod partikolari sistemi tal-
biedja b'valur naturali għoli.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Kif ukoll żoni muntanjużi u reġjuni b'restrizzjonijiet speċifiċi oħra, attenzjoni partikolari 
għandha tingħata lill-oqsma ta' valur naturali għoli. Introjtu mill-biedja f'dawn iż-żoni huwa 
ġeneralment baxx, li jfisser li l-biedja qed tkun aktar intensiva. Dan qed ikollu effett negattiv 
fuq l-ambjenti u l-pajsaġġi naturali li jagħmlu dawn iż-żoni tant speċjali.

Emenda 1428
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Sistemi tal-biedja ta' Valur Naturali 
Għoli.

Or. en

Emenda 1429
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
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skont l-Artikolu 32, iż-żoni bil-muntanji 
għandhom ikunu karatterizzati minn 
limitazzjoni konsiderevoli tal-
possibbiltajiet għall-użu tal-art u b’żieda 
apprezzabbli fl-ispejjeż tal-produzzjoni 
minħabba:

skont l-Artikolu 32, iż-żoni, minbarra żoni
muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 50% taż-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell xieraq tal-
unitajiet amministrattivi lokali (il-livell 
tal-“LAU 2”). Għandha tkun possibbli 
mhux biss l-applikazzjoni ta' kriterji 
bijofiżiċi previsti fl-Anness II iżda wkoll 
kriterji oħra ta' żvantaġġ li jkunu 
xjentifikament sodi.

Or. en

Emenda 1430
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
skont l-Artikolu 32, iż-żoni bil-muntanji 
għandhom ikunu karatterizzati minn 
limitazzjoni konsiderevoli tal-
possibbiltajiet għall-użu tal-art u b’żieda 
apprezzabbli fl-ispejjeż tal-produzzjoni 
minħabba:

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
skont l-Artikolu 32, iż-żoni bil-muntanji 
għandhom ikunu karatterizzati minn 
limitazzjoni konsiderevoli tal-
possibbiltajiet għall-użu tal-art kif ukoll 
profittabbiltà baxxa u b’żieda apprezzabbli 
fl-ispejjeż tal-produzzjoni minħabba:

Or. it

Emenda 1431
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) aċċessibbiltà fqira.

Or. ro

Emenda 1432
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) densità tal-popolazzjoni baxxa;

Or. ro

Emenda 1433
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni 
muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 66% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell xieraq tal-
unitajiet amministrattivi lokali (il-livell 
tal-“LAU 2” – Local Administrative 
Units 2).

L-Istati Membri jistgħu joffru pagamenti 
skont l-Artikolu 32 f'żoni, minbarra żoni 
muntanjużi, li jaffaċċjaw restrizzjonijiet 
naturali sinifikanti u li kienu eliġibbli 
skont l-Artikolu 36(a)(ii) tar-Regolament 
(KE) Nru 1698/2005 matul il-perjodu 
għall-ippjanar tal-programm 2007-2013.

Il-Kummissjoni għandha tressaq sal-31 
ta' Diċembru 2015 proposta ġdida dwar il-
kriterji għad-delimitazzjoni taż-żoni 
affettwati minn restrizzjonijiet oħra, 
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ibbażati fuq ir-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tal-5 ta' Mejju 2010 (2009/2156 
(INI)).
Il-kriterji għan-nominazzjoni taż-żoni 
minbarra żoni muntanjużi li jaffrontaw 
restrizzjonijiet naturali sinifikanti 
għandhom jintrifdu permezz ta' evidenza 
xjentifika soda, għandhom iqisu l-
karatteristiċi speċifiċi u l-objettivi għall-
iżvilupp tar-reġjuni u għandhom ikunu 
adattati biżżejjed għall-iskala taż-
żvantaġġi naturali inerenti li jaffrontaw u 
għat-tip ta' produzzjoni u/jew l-istruttura 
ekonomika tal-azjendi f'reġjun 
partikolari.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni li għan-nominazzjoni ta' żoni li qegħdin jaffaċċjaw 
restrizzjonijiet għandha tiġi rifjutata. Il-Kummissjoni għandha taħdem fuq proposta ġdida, 
indipendentament mir-riforma tal-GAP, li għandha tagħti attenzjoni partikolari lill-pożizzjoni 
tal-parlament tal-UE u tqis id-dejta differenti mressqa mill-Istati Membri.

Emenda 1434
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni 
muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 66% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell xieraq tal-
unitajiet amministrattivi lokali (il-livell 
tal-“LAU 2”).

L-Istati Membri jistgħu jiddefenixxu żoni, 
minbarra żoni muntanjużi, li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali, li 
kienu eliġibbli matul il-perjodu ta' 
pprogrammar 2007-2013 skont l-Artikolu 
36 (a)(ii) tar-regolament (KE) Nru 
1698/2005.
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Or. en

Emenda 1435
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni 
muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 66% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell xieraq tal-
unitajiet amministrattivi lokali (il-livell 
tal-“LAU 2” – Local Administrative 
Units 2).

3. L-Istati Membri għandhom jinnominaw 
żoni, minbarra żoni muntanjużi, li qegħdin 
jiffaċċjaw restrizzjonijiet naturali
sinifikanti, kif eliġibbli għall-pagamenti
skont l-Artikolu 32. Dawn iż-żoni 
għandhom ikunu kkaratterizzati minn 
restrizzjonijiet naturali sinifikanti li 
jirriżultaw b'mod partikolari minn 
kundizzjonijiet nexfin jew imxarrbin 
ħafna jew mill-kwalità tal-ħamrija jew l-
art, u mill-fatt li l-manteniment ta' attività 
tal-biedja estensiva huwa importanti 
għall-ġestjoni tal-art.
Kriterji bijofiżiċi indikattivi għad-
delimitazzjoni taż-żoni li qegħdin 
jiffaċċjaw restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti huma elenkanti f'Anness II.

Or. fr

Emenda 1436
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni 
muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 66% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni 
muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 50% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
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elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell xieraq tal-
unitajiet amministrattivi lokali (il-livell 
tal-“LAU 2”).

elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell LAU2 jew fil-
livell ta' unità lokali delineata b'mod ċar 
li tkopri żona ġeografika kontigwa unika 
u ċara b'identità definibbli f'sens 
ekonomiku u amministrattiv

Or. en

Emenda 1437
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni 
muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 66% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell xieraq tal-
unitajiet amministrattivi lokali (il-livell 
tal-“LAU 2”).

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni 
muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 50% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell LAU2 jew fil-
livell ta' unità lokali delineata b'mod ċar 
li tkopri żona ġeografika kontigwa unika 
u ċara b'identità definibbli f'sens 
ekonomiku u amministrattiv

Or. en

Emenda 1438
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni 

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni 
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muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 66% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell xieraq tal-
unitajiet amministrattivi lokali (il-livell 
tal-“LAU 2” – Local Administrative 
Units 2).

muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 50% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell l-aktar baxx ta' 
amministrazzjoni lokali.

Or. ro

Emenda 1439
Michel Dantin, Jim Higgins

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni
muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 66% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell xieraq tal-
unitajiet amministrattivi lokali (il-livell tal-
“LAU 2” – Local Administrative Units 2).

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni 
muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 50% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell xieraq tal-
unitajiet amministrattivi lokali (il-livell tal-
“LAU 2” – Local Administrative Units 2).

Or. fr

Emenda 1440
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
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skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni 
muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 66% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell xieraq tal-
unitajiet amministrattivi lokali (il-livell tal-
“LAU 2” – Local Administrative Units 2).

skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni 
muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 50% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell xieraq tal-
unitajiet amministrattivi lokali (il-livell tal-
“LAU 2” – Local Administrative Units 2).

Or. sk

Emenda 1441
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni 
muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 66% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell xieraq tal-
unitajiet amministrattivi lokali (il-livell tal-
“LAU 2” – Local Administrative Units 2).

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni 
muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 50% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell xieraq tal-
unitajiet amministrattivi lokali (il-livell tal-
“LAU 2” – Local Administrative Units 2).

Or. fr

Emenda 1442
Juozas Imbrasas

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
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skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni 
muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 66% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell xieraq tal-
unitajiet amministrattivi lokali (il-livell tal-
“LAU 2” – Local Administrative Units 2).

skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni
muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 50% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell xieraq tal-
unitajiet amministrattivi lokali (il-livell tal-
“LAU 2” – Local Administrative Units 2).

Or. lt

Emenda 1443
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni 
muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 66% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell xieraq tal-
unitajiet amministrattivi lokali (il-livell tal-
“LAU 2”).

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni 
muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 66% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell xieraq ta' 
unitajiet amministrattivi territorjali.

Or. en

Emenda 1444
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
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skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni 
muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 66% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell xieraq tal-
unitajiet amministrattivi lokali (il-livell 
tal-“LAU 2”).

skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni 
muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 66% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell LAU2 jew fil-
livell ta' unità lokali delineata b'mod ċar li 
tkopri żona unika kontigwa ġeografika 
ċara b'identità ekonomika u 
amministrattiva li tista' tiġi ddefinita.

Or. en

Emenda 1445
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni 
muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 66% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell xieraq tal-
unitajiet amministrattivi lokali (il-livell tal-
“LAU 2”).

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni 
muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 66% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell xieraq tal-
unitajiet amministrattivi lokali (il-livell tal-
“LAU 2”).jew unitajiet iżgħar jekk
motivati, ibbażati fuq kriterji oġġettivi
ppreżentati fil-programm.

Or. en

Emenda 1446
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 90 bil-ħsieb li jkunu adattati l-
kriterji tal-Anness II għar-reġjuni
ultraperiferiċi li huma soġġetti għal
kundizzjonijiet.pedoklimatiċi speċifiċi.

Or. fr

Emenda 1447
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jagħmlu d-delimitazzjoni taż-żoni 
kkonċernati b’dan il-paragrafu, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu eżerċizzju ta’ 
rfinar, ibbażat fuq kriterji oġġettivi, bl-
għan li jiġu esklużi żoni li fihom ġew 
dokumentati restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti skont l-ewwel subparagrafu 
iżda li ġew megħluba b’investimenti jew 
b’attività ekonomika.

imħassar

Or. en

Emenda 1448
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jagħmlu d-delimitazzjoni taż-żoni 
kkonċernati b’dan il-paragrafu, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu eżerċizzju ta’ 

imħassar
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rfinar, ibbażat fuq kriterji oġġettivi, bl-
għan li jiġu esklużi żoni li fihom ġew 
dokumentati restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti skont l-ewwel subparagrafu 
iżda li ġew megħluba b’investimenti jew 
b’attività ekonomika.

Or. fr

Emenda 1449
Riikka Manner, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jagħmlu d-delimitazzjoni taż-żoni 
kkonċernati b’dan il-paragrafu, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu eżerċizzju ta’ 
rfinar, ibbażat fuq kriterji oġġettivi, bl-
għan li jiġu esklużi żoni li fihom ġew 
dokumentati restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti skont l-ewwel subparagrafu iżda 
li ġew megħluba b’investimenti jew 
b’attività ekonomika.

Meta jagħmlu d-delimitazzjoni taż-żoni 
kkonċernati b’dan il-paragrafu, minbarra 
dawk nominati bħala restritti b'mod 
naturali mill-kriterju klimatiku fl-Anness 
II, l-Istati Membri għandhom iwettqu 
eżerċizzju ta’ rfinar, ibbażat fuq kriterji 
oġġettivi, bl-għan li jiġu esklużi żoni li 
fihom ġew dokumentati restrizzjonijiet 
naturali sinifikanti skont l-ewwel 
subparagrafu iżda li ġew megħluba 
b’investimenti jew b’attività ekonomika

Or. en

Emenda 1450
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jagħmlu d-delimitazzjoni taż-żoni 
kkonċernati b’dan il-paragrafu, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu eżerċizzju ta’ 
rfinar, ibbażat fuq kriterji oġġettivi, bl-
għan li jiġu esklużi żoni li fihom ġew 

Meta jagħmlu d-delimitazzjoni taż-żoni 
kkonċernati b’dan il-paragrafu, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu eżerċizzju ta’ 
rfinar, ibbażat fuq kriterji oġġettivi, bl-
għan li jiġu esklużi żoni li fihom ġew



PE494.480v01-00 30/175 AM\909514MT.doc

MT

dokumentati restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti skont l-ewwel subparagrafu iżda 
li ġew megħluba b’investimenti jew 
b’attività ekonomika.

dokumentati restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti skont l-ewwel subparagrafu iżda 
li ġew megħluba b’investimenti jew 
b’attività ekonomika u li jinkludu żoni
meqjusa li jissodisfaw il-karatteristiċi ta' 
żoni li qegħdin jaffrontaw restrizzjoni
naturali sinifikanti iżda ma jissodisfawx
ir-rekwiżit li 50% tal-UAA tal-livell xieraq
ta' unità lokali ddelineata b'mod ċar li 
tkopri żona ġeografika kontigwa waħda
b'identità ekonomika u amministrattiva li 
tista' tiġi ddefinita.

Or. en

Emenda 1451
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jagħmlu d-delimitazzjoni taż-żoni 
kkonċernati b’dan il-paragrafu, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu eżerċizzju ta’ 
rfinar, ibbażat fuq kriterji oġġettivi, bl-
għan li jiġu esklużi żoni li fihom ġew 
dokumentati restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti skont l-ewwel subparagrafu iżda 
li ġew megħluba b’investimenti jew 
b’attività ekonomika.

Meta jagħmlu d-delimitazzjoni taż-żoni 
kkonċernati b’dan il-paragrafu, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu eżerċizzju ta’ 
rfinar, ibbażat fuq kriterji oġġettivi, bl-
għan li jiġu esklużi żoni li fihom ġew 
dokumentati restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti skont l-ewwel subparagrafu iżda 
li ġew megħluba b’investimenti jew 
b’attività ekonomika. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li l-Istati Membri 
għandhom japplikaw metodi komuni u 
unitarji fl-UE kollha bil-ħsieb li jiġu 
stabbiliti ż-żoni li jaffrontaw 
restrizzjonijiet sinifikanti naturali.

Or. ro

Emenda 1452
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żoni li jiffaċċjaw restrizzjonijiet
demografiċi, definiti minn densità tal-
popolazzjoni baxxa ħafna, jistgħu wkoll 
jiġu kklassifikati bħala żoni oħra għajr
żoni muntanjużi.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Minħabba li d-depopolazzjoni rurali hija problema partikolarment serja għal ċerti oqsma, 
dawn l-oqsma għandhom jiġu kklassifikati bħala żvantaġġati minħabba d-depopolazzjoni, bl-
użu tad-densità tal-popolazzjoni bħala parametru.

Emenda 1453
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żoni minbarra dawk imsemmija fil-
paragrafi 2 u 3 għandhom ikunu eliġibbli 
għall-pagamenti skont l-Artikolu 32 jekk 
ikunu affettwati minn restrizzjonijiet 
speċifiċi u fejn il-ġestjoni tal-art għandha 
titkompla sabiex jitħares jew jittejjeb l-
ambjent, tiġi mħarsa l-kampanja u jiġi 
ppreservat il-potenzal turistiku taż-żona 
jew sabiex tiġi protetta l-kosta.

Iż-żoni minbarra dawk imsemmija fil-
paragrafi 2 u 3 għandhom ikunu eliġibbli 
għall-pagamenti skont l-Artikolu 32 jekk 
ikunu affettwati minn restrizzjonijiet li 
jindikaw żvantaġġ naturali speċifiċi u fejn 
il-ġestjoni tal-art għandha titkompla sabiex 
jitħares jew jittejjeb l-ambjent, tiġi mħarsa 
l-kampanja u jiġi ppreservat il-potenzal 
turistiku taż-żona jew sabiex tiġi protetta l-
kosta.

Or. en

Emenda 1454
Marc Tarabella
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Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żoni minbarra dawk imsemmija fil-
paragrafi 2 u 3 għandhom ikunu eliġibbli 
għall-pagamenti skont l-Artikolu 32 jekk 
ikunu affettwati minn restrizzjonijiet 
speċifiċi u fejn il-ġestjoni tal-art għandha 
titkompla sabiex jitħares jew jittejjeb l-
ambjent, tiġi mħarsa l-kampanja u jiġi 
ppreservat il-potenzal turistiku taż-żona 
jew sabiex tiġi protetta l-kosta.

Iż-żoni minbarra dawk imsemmija fil-
paragrafi 2 u 3 għandhom ikunu eliġibbli 
għall-pagamenti skont l-Artikolu 32 jekk 
jinstabu f'reġjuni periurbani jew ikunu 
affettwati minn restrizzjonijiet speċifiċi u 
fejn il-ġestjoni tal-art għandha titkompla 
sabiex jitħares jew jittejjeb l-ambjent, tiġi 
mħarsa l-kampanja u jiġi ppreservat il-
potenzal turistiku taż-żona jew sabiex tiġi 
protetta l-kosta.

Or. fr

Emenda 1455
Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żoni minbarra dawk imsemmija fil-
paragrafi 2 u 3 għandhom ikunu eliġibbli 
għall-pagamenti skont l-Artikolu 32 jekk 
ikunu affettwati minn restrizzjonijiet 
speċifiċi u fejn il-ġestjoni tal-art għandha 
titkompla sabiex jitħares jew jittejjeb l-
ambjent, tiġi mħarsa l-kampanja u jiġi 
ppreservat il-potenzal turistiku taż-żona 
jew sabiex tiġi protetta l-kosta.

Iż-żoni minbarra dawk imsemmija fil-
paragrafi 2 u 3 għandhom ikunu eliġibbli 
għall-pagamenti skont l-Artikolu 32 jekk 
ikunu affettwati minn restrizzjonijiet 
speċifiċi u fejn il-ġestjoni tal-art għandha 
titkompla sabiex jitħares jew jittejjeb l-
ambjent, tiġi mħarsa l-kampanja u jiġi 
ppreservat il-potenzal turistiku taż-żona 
jew sabiex tiġi protetta l-kosta jew tiġi 
żgurata l-vijabbiltà kontinwa ta' żoni
agrikoli periurbani.

Or. fr

Emenda 1456
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Georgios Papastamkos, Giancarlo 
Scottà
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Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żoni minbarra dawk imsemmija fil-
paragrafi 2 u 3 għandhom ikunu eliġibbli 
għall-pagamenti skont l-Artikolu 32 jekk 
ikunu affettwati minn restrizzjonijiet 
speċifiċi u fejn il-ġestjoni tal-art għandha 
titkompla sabiex jitħares jew jittejjeb l-
ambjent, tiġi mħarsa l-kampanja u jiġi 
ppreservat il-potenzal turistiku taż-żona 
jew sabiex tiġi protetta l-kosta.

Iż-żoni minbarra dawk imsemmija fil-
paragrafi 2 u 3 għandhom ikunu eliġibbli 
għall-pagamenti skont l-Artikolu 32 jekk 
ikunu affettwati minn restrizzjonijiet 
speċifiċi u fejn il-ġestjoni tal-art għandha 
titkompla sabiex jitħares jew jittejjeb l-
ambjent, tiġi mħarsa l-kampanja jew l-
artijiet mistagħdra, jiġu kkonservati r-
riżorsi tal-ilma, u jiġi ppreservat il-
potenzal turistiku taż-żona jew sabiex tiġi 
protetta l-kosta.

Or. en

Emenda 1457
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żoni affettwati minn restrizzjonijiet 
speċifiċi għandhom jinkludu żoni ta’ biedja 
li huma omoġenji mill-persettiva tal-
protezzjoni naturali u li l-firxa totali 
tagħhom m’għandhix taqbeż 10% taż-żona 
tal-Istat Membru kkonċernat.

Iż-żoni affettwati minn restrizzjonijiet 
speċifiċi għandhom jinkludu żoni ta’ biedja 
li huma omoġenji mill-persettiva tal-
protezzjoni naturali u li l-firxa totali 
tagħhom m’għandhix taqbeż 10% taż-żona 
tal-Istat Membru kkonċernat, ħlief
f'ċirkostanzi fejn bidliet kbar jistgħu 
jseħħu f'delimitazzjonijiet taż-żoni mill-
perjodu tal-programm 2007-2013 u
persentaġġ ogħla huwa ġġustifikat u 
motivat mill-Istati Membri bbażat fuq il-
kundizzjonijiet oġġettivi ta' protezzjoni
naturali.

Or. en
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Emenda 1458
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fil-każ ta' artijiet mistagħdra, 
delimitazzjoni għandha sseħħ – b'mod 
indipendenti minn kwalunkwe unità 
amministrattiva oħra – fil-livell funzjonali
tat-territorju ta' art mistagħdra li 
tissodisfa l-kriterji tal-Konvenzjoni 
Ramsar u timplimenta pjan ta' protezzjoni
u ta' ġestjoni. Dan jista' jkun pjan ta' 
ġestjoni Ramsar jew miżuri ta' protezzjoni
u ġestjoni li jikkonformaw mar-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill 
92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-
konservazzjoni ta' ħabitats naturali u tal-
fawna u l-flora, jew id-Direttiva 
2009/147/KE tal-Parlament u tal-Kunsill 
tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, jew 
id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 
2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-
ilma.

Or. fr

Emenda 1459
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-delimitazzjoni ġdida taż-żoni 
msemmija fil-paragrafu 3.

(b) id-delimitazzjoni ġdida taż-żoni 
msemmija fil-paragrafu 3 jew, jekk dan ma 
jkunx tlesta, id-delimitazzjoni użata fil-
perjodu 2007-2013.
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Or. pt

Emenda 1460
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pagamenti għall-benesseri tal-
annimali skont din il-miżura għandhom 
jingħataw lil bdiewa li jimpenjaw ruħhom, 
fuq bażi volontarja, li jwettqu 
operazzjonijiet li jikkonsistu f’wieħed jew 
aktar impenji għall-benessri tal-annimali.

1. Il-pagamenti għall-benesseri tal-
annimali skont din il-miżura għandhom 
jingħataw lil bdiewa li jimpenjaw ruħhom, 
fuq bażi volontarja, li jwettqu 
operazzjonijiet li jikkonsistu f’wieħed jew 
aktar impenji għall-benessri tal-annimali.
Għandu jkun obbligatorju għall-
programmi ta' żvilupp rurali li joffru din 
il-miżura.

Or. en

Emenda 1461
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pagamenti għall-benesseri tal-
annimali skont din il-miżura għandhom 
jingħataw lil bdiewa li jimpenjaw ruħhom, 
fuq bażi volontarja, li jwettqu 
operazzjonijiet li jikkonsistu f’wieħed jew 
aktar impenji għall-benessri tal-annimali.

1. Il-pagamenti għall-benesseri tal-
annimali skont din il-miżura għandhom 
jingħataw lil bdiewa li jimpenjaw ruħhom, 
fuq bażi volontarja, li jwettqu 
operazzjonijiet li jikkonsistu f’wieħed jew 
aktar impenji għall-benessri tal-annimali u 
li jmorru ferm lil hinn minn dik il-liġi 
teħtieġ.

Or. en
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Emenda 1462
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli l-għajnuna taħt din il-miżura 
fit-territorji tagħhom, skont il-ħtiġijiet u l-
prijoritajiet speċifiċi nazzjonali, reġjonali 
jew lokali tagħhom. L-inklużjoni ta’ din 
il-miżura fil-programmi għall-iżvilupp 
rurali għandha tkun obbligatorja.

Or. en

Emenda 1463
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-impenji għandhom jittieħdu għal 
perjodu ta’ sena li jiġġedded.

Dawk l-impenji għandhom jittieħdu bħala 
regola ġenerali għal perjodu bejn ħames u 
seba' snin. Għandu jiġi ddeterminat 
perjodu fejn ikun neċessarju u ġustifikat.

Or. en

Emenda 1464
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pagamenti bbażati fuq iż-żona jew 
ibbażati fuq spejjeż unitarji oħra għandhom 

Il-pagamenti bbażati fuq iż-żona jew 
ibbażati fuq spejjeż unitarji oħra għandhom 
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jingħataw kull sena u għandhom 
jikkumpensaw lill-bdiewa għal spejjeż 
addizzjonali u dħul mitluf li jirriżulta mill-
impenn meħud. Fejn meħtieġ, dawn jistgħu
jkopru wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sal-
valur massimu ta’ 20% tal-primjum 
imħallas għall-impenji relatati mal-benessri 
tal-annimali.

jingħataw kull sena u għandhom 
jikkumpensaw lill-bdiewa għal spejjeż 
addizzjonali u dħul mitluf li jirriżulta mill-
impenn meħud. Fejn meħtieġ, dawn jistgħu
jkopru wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sal-
valur massimu ta’ 20% tal-primjum 
imħallas għall-impenji relatati mal-benessri 
tal-annimali. Indikaturi tal-benessri tal-
annimali orjentati lejn ir-riżultati 
għandhom jintużaw biex jiġi ddeterminat 
jekk il-pjanijiet imorru lil hinn minn dak
meħtieġ skont il-liġi u biex jiġi 
ddeterminat il-livell tas-sostenn għall-
bdiewa.

Or. en

Emenda 1465
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pagamenti bbażati fuq iż-żona jew 
ibbażati fuq spejjeż unitarji oħra għandhom 
jingħataw kull sena u għandhom 
jikkumpensaw lill-bdiewa għal spejjeż 
addizzjonali u dħul mitluf li jirriżulta mill-
impenn meħud. Fejn meħtieġ, dawn jistgħu 
jkopru wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sal-
valur massimu ta’ 20% tal-primjum 
imħallas għall-impenji relatati mal-benessri 
tal-annimali.

Il-pagamenti bbażati fuq iż-żona jew 
ibbażati fuq spejjeż unitarji oħra għandhom 
jingħataw kull sena u għandhom 
jikkumpensaw lill-bdiewa għal spejjeż 
addizzjonali u dħul mitluf li jirriżulta mill-
impenn meħud. Fejn meħtieġ, dawn jistgħu 
jkopru wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sal-
valur massimu ta’ 20% tal-primjum 
imħallas għall-impenji relatati mal-benessri 
tal-annimali, fejn tingħata prijorità lil 
dawk is-setturi tal-bhejjem li jeħtieġu 
b'urġenza jadattaw regoli speċifiċi u lill-
investimenti kollha maħsuba biex itejbu l-
benessri tal-annimali għandhom, fi 
kwalunkwe każ, ikunu eliġibbli għal 
appoġġ.

Or. es
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Emenda 1466
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 90 b’rabta mad-definizzjoni tal-
oqsma li fihom l-impenji għall-benessri tal-
annimali għandhom jipprovdu standards 
aġġornati tal-metodi tal-produzzjoni.

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 90 b’rabta mad-definizzjoni tal-
oqsma li fihom l-impenji għall-benessri tal-
annimali għandhom jipprovdu standards 
aġġornati tal-metodi tal-produzzjoni, 
filwaqt li, li jitqies l-għarfien minn
netwerk Ewropew għall-benesseri tal-
annimali u prattiki kkoordinati bbażati 
fuq ir-riċerka l-aktar riċenti.

Or. en

Emenda 1467
Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta’ foresta lil 
sidien privati ta’ foresti, sidien ta’ foresti, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom li jimpenjaw ruħhom fuq bażi 
volontarja li jwettqu operazzjonijiet li 
jikkonsistu f'impenji ambjentali wieħed 
jew aktar b’rabta mal-foresti. Il-korpi li 
jiġġestixxu foresti proprjetà tal-istat 
jistgħu jibbenefikaw ukoll minn appoġġ 
sakemm ikunu indipendenti mill-baġit tal-
istat.

L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta’ foresta lil 
sidien privati ta’ foresti, sidien ta’ foresti, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom li jimpenjaw ruħhom fuq bażi 
volontarja li jwettqu operazzjonijiet li 
jikkonsistu f'impenji ambjentali wieħed 
jew aktar b’rabta mal-foresti. Apparti l-
pagamenti relatati maż-żoni, għandu jkun 
possibbli li jingħataw pagamenti relatati 
mas-siġar jew ma' proġetti.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

F'xi każijiet, il-kunsiderazzjonijiet naturali ta' konservazzjoni jew għall-forestrija jistgħu
jfissru li pagament relatat mal-proġetti huwa aktar adattat minn pagament relatat maż-żoni. 
Dan huwa l-każ pereżempju, b'rabta mal-injam mejjet: injam mejjet wieqaf u siġar bijotopi 
huma elementi strutturali importanti f'foresti naturali. Għadd kbir ta' speċi ta' annimali 
adattaw ruħhom biex jgħixu ġo u fuq l-injam mejjet.

Emenda 1468
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta’ foresta lil 
sidien privati ta’ foresti, sidien ta’ foresti, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom li jimpenjaw ruħhom fuq bażi 
volontarja li jwettqu operazzjonijiet li 
jikkonsistu f'impenji ambjentali wieħed 
jew aktar b’rabta mal-foresti. Il-korpi li 
jiġġestixxu foresti proprjetà tal-istat 
jistgħu jibbenefikaw ukoll minn appoġġ 
sakemm ikunu indipendenti mill-baġit tal-
istat.

L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta’ foresta lil 
sidien privati u pubbliċi ta’ foresti, li 
jimpenjaw ruħhom fuq bażi volontarja li 
jwettqu operazzjonijiet li jikkonsistu 
f'impenji ambjentali wieħed jew aktar 
b’rabta mal-foresti.

Or. en

Emenda 1469
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta’ foresta lil 
sidien privati ta’ foresti, sidien ta’ foresti,
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 

L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta’ foresta lil 
sidien privati ta' foresti u korpi pubbliċi li 
jimpenjaw ruħhom fuq bażi volontarja li 
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tagħhom li jimpenjaw ruħhom fuq bażi 
volontarja li jwettqu operazzjonijiet li 
jikkonsistu f'impenji ambjentali wieħed 
jew aktar b’rabta mal-foresti. Il-korpi li 
jiġġestixxu foresti proprjetà tal-istat 
jistgħu jibbenefikaw ukoll minn appoġġ 
sakemm ikunu indipendenti mill-baġit tal-
istat.

jwettqu operazzjonijiet li jikkonsistu 
f'impenji ambjentali wieħed jew aktar 
b’rabta mal-foresti.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emendi proposti għal diversi miżuri ta' forestrija jieħdu r-realtà tas-sjieda tal-forestrija in 
kunsiderazzjoni, billi jirrikonoxxu korpi pubbliċi, u mhux biss il-muniċipalitajiet, bħala 
benefiċjarji ta' dan l-appoġġ.

Emenda 1470
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta’ foresta lil 
sidien privati ta’ foresti, sidien ta’ foresti, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom li jimpenjaw ruħhom fuq bażi 
volontarja li jwettqu operazzjonijiet li 
jikkonsistu f'impenji ambjentali wieħed 
jew aktar b’rabta mal-foresti. Il-korpi li 
jiġġestixxu foresti proprjetà tal-istat 
jistgħu jibbenefikaw ukoll minn appoġġ 
sakemm ikunu indipendenti mill-baġit tal-
istat.

L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta’ foresta lil 
sidien privati ta' foresti u korpi pubbliċi li 
jimpenjaw ruħhom fuq bażi volontarja li 
jwettqu operazzjonijiet li jikkonsistu 
f'impenji ambjentali wieħed jew aktar 
b’rabta mal-foresti.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett jeħtieġ li jitwessa' biex iqis korpi pubbliċi sabiex tipi ta' korpi oħra, u mhux biss il-
munċipalitajiet, jibbenefikaw minn dan l-appoġġ.
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Emenda 1471
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta’ foresta lil 
sidien privati ta’ foresti, sidien ta’ foresti, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom li jimpenjaw ruħhom fuq bażi 
volontarja li jwettqu operazzjonijiet li 
jikkonsistu f'impenji ambjentali wieħed 
jew aktar b’rabta mal-foresti. Il-korpi li 
jiġġestixxu foresti proprjetà tal-istat jistgħu 
jibbenefikaw ukoll minn appoġġ sakemm 
ikunu indipendenti mill-baġit tal-istat.

L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta’ foresta lil 
sidien privati ta' foresti, muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u maniġers 
oħra tal-foresti li jimpenjaw ruħhom fuq 
bażi volontarja li jwettqu operazzjonijiet li 
jikkonsistu f'impenji ambjentali wieħed 
jew aktar b’rabta mal-foresti. Il-korpi li 
jiġġestixxu foresti proprjetà tal-istat jistgħu 
jibbenefikaw ukoll minn appoġġ sakemm 
ikunu indipendenti mill-baġit tal-istat

Or. en

Emenda 1472
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta’ foresta lil 
sidien privati ta’ foresti, sidien ta’ foresti, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom li jimpenjaw ruħhom fuq bażi 
volontarja li jwettqu operazzjonijiet li 
jikkonsistu f'impenji ambjentali wieħed 
jew aktar b’rabta mal-foresti. Il-korpi li 
jiġġestixxu foresti proprjetà tal-istat jistgħu 
jibbenefikaw ukoll minn appoġġ sakemm 
ikunu indipendenti mill-baġit tal-istat.

L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta’ foresta lil 
sidien privati ta' foresti, muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u maniġers 
oħra tal-artijiet li jimpenjaw ruħhom fuq 
bażi volontarja li jwettqu operazzjonijiet li 
jikkonsistu f'impenji ambjentali wieħed 
jew aktar b’rabta mal-foresti. Il-korpi li 
jiġġestixxu foresti proprjetà tal-istat jistgħu 
jibbenefikaw ukoll minn appoġġ sakemm 
ikunu indipendenti mill-baġit tal-istat.

Or. en
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Emenda 1473
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta’ foresta lil 
sidien privati ta’ foresti, sidien ta’ foresti, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom li jimpenjaw ruħhom fuq bażi 
volontarja li jwettqu operazzjonijiet li 
jikkonsistu f'impenji ambjentali wieħed 
jew aktar b’rabta mal-foresti. Il-korpi li 
jiġġestixxu foresti proprjetà tal-istat jistgħu 
jibbenefikaw ukoll minn appoġġ sakemm 
ikunu indipendenti mill-baġit tal-istat.

L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta’ foresta lil 
sidien privati ta’ foresti, sidien ta’ foresti, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom li jimpenjaw ruħhom fuq bażi 
volontarja li jwettqu operazzjonijiet li 
jikkonsistu f'impenji ambjentali wieħed 
jew aktar b’rabta mal-foresti. Il-korpi li 
jiġġestixxu foresti proprjetà tal-istat jistgħu 
jibbenefikaw ukoll minn appoġġ.

Or. en

Emenda 1474
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta’ foresta lil 
sidien privati ta’ foresti, sidien ta’ foresti, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom li jimpenjaw ruħhom fuq bażi 
volontarja li jwettqu operazzjonijiet li 
jikkonsistu f'impenji ambjentali wieħed 
jew aktar b’rabta mal-foresti. Il-korpi li 
jiġġestixxu foresti proprjetà tal-istat jistgħu 
jibbenefikaw ukoll minn appoġġ sakemm 
ikunu indipendenti mill-baġit tal-istat.

L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta’ foresta lil 
sidien privati ta’ foresti, sidien ta’ foresti, 
sidien pubbliċi, muniċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom li jimpenjaw 
ruħhom fuq bażi volontarja li jwettqu 
operazzjonijiet li jikkonsistu f'impenji 
ambjentali wieħed jew aktar b’rabta mal-
foresti. Il-korpi li jiġġestixxu foresti 
proprjetà tal-istat jistgħu jibbenefikaw 
ukoll minn appoġġ sakemm ikunu 
indipendenti mill-baġit tal-istat.

Or. bg
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Emenda 1475
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta’ foresta lil 
sidien privati ta’ foresti, sidien ta’ foresti, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom li jimpenjaw ruħhom fuq bażi 
volontarja li jwettqu operazzjonijiet li 
jikkonsistu f'impenji ambjentali wieħed 
jew aktar b’rabta mal-foresti. Il-korpi li 
jiġġestixxu foresti proprjetà tal-istat jistgħu 
jibbenefikaw ukoll minn appoġġ sakemm 
ikunu indipendenti mill-baġit tal-istat.

L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta’ foresta 
esklussivament lil sidien privati ta’ foresti, 
sidien ta’ foresti, muniċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom li jimpenjaw 
ruħhom fuq bażi volontarja li jwettqu 
operazzjonijiet li jikkonsistu f'impenji 
ambjentali wieħed jew aktar b’rabta mal-
foresti. Il-korpi li jiġġestixxu foresti 
proprjetà tal-istat jistgħu jibbenefikaw 
ukoll minn appoġġ sakemm ikunu 
indipendenti mill-baġit tal-istat.

Or. de

Emenda 1476
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta’ foresta lil 
sidien privati ta’ foresti, sidien ta’ foresti, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom li jimpenjaw ruħhom fuq bażi 
volontarja li jwettqu operazzjonijiet li 
jikkonsistu f'impenji ambjentali wieħed 
jew aktar b’rabta mal-foresti. Il-korpi li 
jiġġestixxu foresti proprjetà tal-istat jistgħu 
jibbenefikaw ukoll minn appoġġ sakemm 
ikunu indipendenti mill-baġit tal-istat.

L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta’ foresta lil 
sidien u proprjetarji ta’ foresti, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom li jimpenjaw ruħhom fuq bażi 
volontarja li jwettqu operazzjonijiet li 
jikkonsistu f'impenji ambjentali wieħed 
jew aktar b’rabta mal-foresti. Il-korpi li 
jiġġestixxu foresti proprjetà tal-istat jistgħu 
jibbenefikaw ukoll minn appoġġ sakemm 
ikunu indipendenti mill-baġit tal-istat.

Or. fr
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Emenda 1477
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dak li jirrigwarda azjendi forestali li 
jaqbżu ċertu limitu minimu li għandu jiġi 
stabbilit mill-Istati Membri fil-programmi 
tagħhom ta' żvilupp rurali, l-appoġġ taħt 
il-paragrafu 1 għandu jkun jiddependi 
mit-tressiq ta’ pjan tal-ġestjoni tal-foresti 
jew strument ekwivalenti f’konformità 
mal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Diġà hemm dispożizzjoni statutorja xierqa fil-livell nazzjonali għall-ġestjoni progressiva ta' 
boskjiet u foresti irrispettivament mid-daqs tal-azjendi konċernati. Il-ħtieġa ta' sidien ta' 
foresti li jfasslu pjanijiet ta' ġestjoni ma tfissirx biss komplikazzjonijiet burokratiċi.

Emenda 1478
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dak li jirrigwarda azjendi forestali li 
jaqbżu ċertu limitu minimu li għandu jiġi 
stabbilit mill-Istati Membri fil-programmi 
tagħhom ta' żvilupp rurali, l-appoġġ taħt 
il-paragrafu 1 għandu jkun jiddependi 
mit-tressiq ta’ pjan tal-ġestjoni tal-foresti 
jew strument ekwivalenti f’konformità 
mal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti.

imħassar

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Din il-proposta tmur kontra l-prinċipju ta' sussidjarjetà tal-Istati Membri.

Emenda 1479
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dak li jirrigwarda azjendi forestali li 
jaqbżu ċertu limitu minimu li għandu jiġi 
stabbilit mill-Istati Membri fil-programmi 
tagħhom ta' żvilupp rurali, l-appoġġ taħt il-
paragrafu 1 għandu jkun jiddependi mit-
tressiq ta’ pjan tal-ġestjoni tal-foresti jew 
strument ekwivalenti f’konformità mal-
ġestjoni sostenibbli tal-foresti.

Għal dak li jirrigwarda azjendi forestali li 
jaqbżu ċertu limitu minimu li għandu jiġi 
stabbilit mill-Istati Membri fil-programmi 
tagħhom ta 'żvilupp rurali, l-appoġġ taħt il-
paragrafu 1 għandu jkun jiddependi fuq il-
ġestjoni sostenibbli tal-foresti.

Or. en

Emenda 1480
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dak li jirrigwarda azjendi forestali li 
jaqbżu ċertu limitu minimu li għandu jiġi 
stabbilit mill-Istati Membri fil-programmi 
tagħhom ta' żvilupp rurali, l-appoġġ taħt il-
paragrafu 1 għandu jkun jiddependi mit-
tressiq ta’ pjan tal-ġestjoni tal-foresti jew 
strument ekwivalenti f’konformità mal-
ġestjoni sostenibbli tal-foresti.

Għal dak li jirrigwarda azjendi forestali li 
jaqbżu ċertu limitu minimu li għandu jiġi 
stabbilit mill-Istati Membri fil-programmi 
tagħhom ta' żvilupp rurali, l-appoġġ taħt il-
paragrafu 1 għandu jkun jiddependi mit-
tressiq ta’ pjan tal-ġestjoni tal-foresti jew 
strument ekwivalenti f’konformità mal-
ġestjoni sostenibbli tal-foresti inklużi 
miżuri tal-bijodiversità. L-appoġġ għall-
miżuri forestali għandu jkun ibbażat fuq 
standard għal Prattiki tal-Forestrija 
Tajbin, li se jiġi żviluppat minn kull Stat 
Membru.
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Or. en

Emenda 1481
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pagamenti għandhom ikopru biss dawk 
l-impenji li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti stabbiliti bl-att 
nazzjonali dwar il-forestrija jew 
leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti oħra.
Dawn ir-rekwiżiti kollha għandhom jiġu 
identifikati fil-programm.

Il-pagamenti għandhom ikopru biss dawk
l-impenji li jmorru lil hinn b'mod 
sinifikanti mir-rekwiżiti obbligatorji 
rilevanti stabbiliti bl-att nazzjonali dwar il-
forestrija jew leġiżlazzjoni nazzjonali 
rilevanti oħra. Dawn ir-rekwiżiti kollha 
għandhom jiġu identifikati fil-programm.

Or. en

Emenda 1482
Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-impenji għandhom jittieħdu għal 
perjodu ta’ bejn ħames u seba’ snin.
Madankollu, fejn hu meħtieġ u fejn ikun 
debitament ġustifikat, l-Istati Membri 
jistgħu jiddeterminaw perjodu itwal fil-
programmi ta' żvilupp rurali tagħhom għal 
tipi partikolari ta’ impenji.

Dawn l-impenji għandhom jittieħdu għal 
perjodu ta’ bejn ħames u seba’ snin.
Madankollu, fejn hu meħtieġ u fejn ikun 
debitament ġustifikat, l-Istati Membri 
jistgħu jiddeterminaw perjodu itwal fil-
programmi ta' żvilupp rurali tagħhom għal 
tipi partikolari ta’ impenji. Pagamenti 
relatati mas-siġar jew mal-proġetti jistgħu 
jkunu pagamenti ta' darba sakemm ikunu 
allokati għal użu speċifiku fuq perjodu ta' 
15-il sena.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Minħabba l-proċessi ambjentali li jseħħu fil-boskijiet u l-foresti, jagħmel sens għal pagamenti 
relatati mas-siġar u mal-proġetti li jintrabtu b'perjodu ta' żmien obbligatorju sabiex 
jikkontribwixxu għaż-żamma tat-titjib tal-kwalità ambjentali fil-foresti tagħna.

Emenda 1483
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pagamenti għandhom jikkumpensaw 
lill-benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u 
dħul mitluf li jirriżultaw mill-impenji 
meħuda. Fejn meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sal-valur 
massimu ta’ 20 % tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali forestali. L-
appoġġ għandu jkun limitat għall-ammont 
massimu stabbilit fl-Anness I.

3. Il-pagamenti għandhom jikkumpensaw 
lill-benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u 
dħul mitluf li jirriżultaw mill-impenji 
meħuda. Fejn meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sal-valur 
massimu ta’ 20 % tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali forestali. L-
appoġġ għandu jkun limitat għall-ammont 
massimu stabbilit fl-Anness I. F'każijiet 
ġustifikati b'mod ċar, jista' jingħata wkoll 
appoġġ għal ftehimiet biex ma jintużawx 
is-siġar jew stands tas-siġar fil-forma ta' 
pagamenti ta' darba jew ammonti b'rata 
fissa għal kull proġett, ikkalkulati fuq il-
bażi tal-ispejjeż addizzjonali u t-telf ta' 
dħul relevanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fl-ekosistemi tal-foresti huwa ta' spiss aktar effiċjenti li jiġi elaborat il-finanzjament permezz 
ta' ħafna proġetti aktar milli dak ibbażat fuq id-daqs. Rata fissa uniformi ta' 200,--/ettaru ma 
tidhirx li hija ekwivalenti biex tkopri l-ispejjeż reali għax il-foresti għandhom perjodu ta' 
veġetazzjoni twil.

Emenda 1484
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 4



PE494.480v01-00 48/175 AM\909514MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-appoġġ jista’ jiġi provdut ukoll lil 
entitajiet privati, muniċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom għall-
konservazzjoni u l-promozzjoni ta’ riżorsi 
ġenetiċi tal-foresti għal operazzjonijiet 
mhux koperti mill-paragrafi 1, 2 u 3.

4. L-appoġġ jista’ jiġi provdut ukoll lil 
entitajiet privati u pubbliċi, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom għall-konservazzjoni u l-
promozzjoni ta’ riżorsi ġenetiċi tal-foresti 
għal operazzjonijiet mhux koperti mill-
paragrafi 1, 2 u 3.

Or. en

Emenda 1485
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jippromwovi forom ta’ kooperazzjoni li 
jinvolvu mill-inqas żewġ entitajiet u b’mod 
partikolari:

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għall-promozzjoni ta' forom ta’ 
kooperazzjoni li jinvolvu mill-inqas żewġ 
entitajiet u b’mod partikolari:

Or. bg

Emenda 1486
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jippromwovi forom ta’ kooperazzjoni li 
jinvolvu mill-inqas żewġ entitajiet u b’mod 
partikolari:

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jippromwovi forom ta’ kooperazzjoni li 
jinvolvu mill-inqas żewġ entitajiet, inklużi 
l-produtturi primarji, u b’mod partikolari:

Or. en
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Emenda 1487
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) approċċi ta’ kooperazzjoni fost atturi 
differenti fil-katina agrikola u tal-ikel tal-
Unjoni, is-settur tal-forestrija u fost atturi 
oħra li jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-
għanijiet u l-prijoritajiet tal-politika ta’ 
żvilupp rurali, inklużi organizzazzjonijiet 
interprofessjonali;

(a) approċċi ta’ kooperazzjoni fost bdiewa, 
intrapriżi rurali u assoċjazzjonijiet u 
netwerks tal-iżvilupp rurali b’attenzjoni 
speċjali fuq il-bdiewa żgħar u l-
mikrointrapriżi u l-intrapriżi żgħar, kif 
ukoll atturi differenti fil-ktajjen lokali u
reġjonali tal-ikel, is-settur tal-forestrija u 
fost atturi oħra li jikkontribwixxu biex 
jintlaħqu l-għanijiet u l-prijoritajiet tal-
politika ta’ żvilupp rurali, inklużi 
organizzazzjonijiet interprofessjonali;

Or. en

Emenda 1488
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) approċċi ta’ kooperazzjoni fost atturi 
differenti fil-katina agrikola u tal-ikel tal-
Unjoni, is-settur tal-forestrija u fost atturi 
oħra li jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-
għanijiet u l-prijoritajiet tal-politika ta’ 
żvilupp rurali, inklużi organizzazzjonijiet 
interprofessjonali;

(a) approċċi ta’ kooperazzjoni fost atturi 
differenti fil-katina agrikola u tal-ikel tal-
Unjoni, is-settur tal-forestrija u fost atturi 
oħra li jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-
għanijiet u l-prijoritajiet tal-politika ta’ 
żvilupp rurali, inklużi gruppi tal-
produtturi, POs, APOs u 
organizzazzjonijiet interprofessjonali, li 
għandu jkollhom l-eliġibbiltà u prijorità 
ogħla għall-finanzjament;

Or. en
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Emenda 1489
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) approċċi ta’ kooperazzjoni fost atturi 
differenti fil-katina agrikola u tal-ikel tal-
Unjoni, is-settur tal-forestrija u fost atturi 
oħra li jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-
għanijiet u l-prijoritajiet tal-politika ta’ 
żvilupp rurali, inklużi organizzazzjonijiet 
interprofessjonali;

(a) approċċi ta’ kooperazzjoni fost atturi 
differenti fil-katina agrikola u tal-ikel tal-
Unjoni, is-settur tal-forestrija u fost atturi 
oħra li jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-
għanijiet u l-prijoritajiet tal-politika ta’ 
żvilupp rurali, inklużi organizzazzjonijiet 
interprofessjonali, kif ukoll atturi u korpi 
mdaħħlin fl-iżvilupp soċjoekomoniku ta' 
żoni rurali; Il-gruppi ta' produtturi 
responsabbli għall-identifikazzjoni tal-
kwalità, korpi u atturi assoċjattivi 
mdaħħlin fl-iżvilupp soċjoekonomiku ta' 
żoni rurali fl-ambitu tas-sitt prijorità fl-
Artikolu 5 għandhom fost l-oħrajn ukoll 
ikunu inklużi. Minħabba l-fatt li fin-
natura vera tagħhom huma strutturi 
kooperattivi, m'għandux ikun meħtieġ 
aktar minn korp wieħed għall-
organizzazzjonijiet interprofessjonali;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li saret referenza espliċita fl-artikolu għal "atturi oħra li jikkontribwixxu biex jintlaħqu 
l-għanijiet u l-prijoritajiet tal-politika ta’ żvilupp rurali" tfisser li l-kontribut ta' atturi oħra 
barra dawk marbutin mas-settur agrikolu jew tal-forestrija għandu jkun indikat b'mod ċar.

Emenda 1490
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) approċċi ta’ kooperazzjoni fost atturi 
differenti fil-katina agrikola u tal-ikel tal-

(a) approċċi ta’ kooperazzjoni fost atturi 
differenti fil-katina agrikola u tal-ikel tal-
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Unjoni, is-settur tal-forestrija u fost atturi 
oħra li jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-
għanijiet u l-prijoritajiet tal-politika ta’ 
żvilupp rurali, inklużi organizzazzjonijiet 
interprofessjonali;

Unjoni, is-settur tal-forestrija u fost atturi 
oħra li jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-
għanijiet u l-prijoritajiet tal-politika ta’ 
żvilupp rurali, b'mod partikolari l-ħolqien 
ta' impjiegi agrikoli u kummerċjali, 
inklużi organizzazzjonijiet 
interprofessjonali;

Or. de

Emenda 1491
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) approċċi ta’ kooperazzjoni fost atturi 
differenti fil-katina agrikola u tal-ikel tal-
Unjoni, is-settur tal-forestrija u fost atturi 
oħra li jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-
għanijiet u l-prijoritajiet tal-politika ta’ 
żvilupp rurali, inklużi organizzazzjonijiet 
interprofessjonali;

(a) approċċi ta’ kooperazzjoni fost atturi 
differenti fil-katina agrikola u tal-ikel tal-
Unjoni, is-settur tal-forestrija u fost atturi 
oħra li jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-
għanijiet u l-prijoritajiet tal-politika ta’ 
żvilupp rurali, inklużi organizzazzjonijiet 
interprofessjonali, gruppi ta' produtturi u 
kooperattivi;

Or. de

Emenda 1492
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) approċċi ta’ kooperazzjoni fost atturi 
differenti fil-katina agrikola u tal-ikel tal-
Unjoni, is-settur tal-forestrija u fost atturi 
oħra li jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-
għanijiet u l-prijoritajiet tal-politika ta’ 
żvilupp rurali, inklużi organizzazzjonijiet 

(a) approċċi ta’ kooperazzjoni fost atturi 
differenti fil-katina agrikola u 
agroalimentari tal-Unjoni, is-settur tal-
forestrija u fost atturi oħra li 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-għanijiet u 
l-prijoritajiet tal-politika ta’ żvilupp rurali, 
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interprofessjonali; inklużi organizzazzjonijiet 
interprofessjonali;

Or. it

Emenda 1493
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) approċċi ta’ kooperazzjoni fost atturi 
differenti fil-katina agrikola u tal-ikel tal-
Unjoni, is-settur tal-forestrija u fost atturi 
oħra li jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-
għanijiet u l-prijoritajiet tal-politika ta’ 
żvilupp rurali, inklużi organizzazzjonijiet 
interprofessjonali;

(a) approċċi ta’ kooperazzjoni fost atturi 
differenti fil-katina agrikola u tal-ikel tal-
Unjoni, is-settur tal-forestrija u ekonomija 
bbażata fuq il-bijo u fost atturi oħra li 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-għanijiet u 
l-prijoritajiet tal-politika ta’ żvilupp rurali, 
inklużi organizzazzjonijiet 
interprofessjonali;

Or. en

Emenda 1494
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-ħolqien ta’ raggruppamenti u
netwerks;

(b) il-ħolqien ta’ raggruppamenti, netwerks
u punti ta' koordinazzjoni;

Or. de

Emenda 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kooperazzjoni taħt il-paragrafu 1 
għandha tkun marbuta b’mod partikolari 
ma’ dawn il-punti li ġejjin:

2. Il-kooperazzjoni taħt il-paragrafu 1 
għandha tkun marbuta b’mod partikolari 
ma’ dawn l-oqsma li ġejjin li jinvolvu l-
bdiewa, persuni li jieħdu ħsieb il-foresti, 
intrapriżi tas-settur agroalimentari u tal-
forestrija, jew l-organizzazzjonijiet 
tagħhom:

Or. pt

Emenda 1496
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) proġetti pilota; (a) proġetti pilota, ta' dimostrazzjoni u 
ewlenin;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li tiċkien id-differenza bejn ir-riċerka u s-suq. Kooperazzjoni aħjar tgħin biex 
jiġu ffaċilitati negozji ġodda u opportunitajiet tal-impjiegi għal bdiewa u atturi tal-iżvilupp 
rurali.

Emenda 1497
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) proġetti pilota; (a) proġetti pilota, ta' dimostrazzjoni u 
ewlenin

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Programmi ambizzjużi ta' dimostrazzjoni b'ammonti sinifikanti ta' finanzjament f'partijiet 
oħra tad-dinja, bħall-Istati Uniti, diġà ġibdu lejhom ħafna kumpaniji Ewropej. Barra minn 
hekk, appoġġ għal inizjattivi ta' dimostrazzjoni u identifikazzjoni kif ukoll għat-tixrid ta' 
prodotti bbażati fuq il-bijo għandu jkun appoġġat bis-sħiħ minn politika agrikola għax hemm 
bżonn urġenti li tiċkien id-differenza bejn ir-riċerka u s-suq.

Emenda 1498
Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) proġetti pilota; (a) proġetti pilota, ta' dimostrazzjoni u 
proġetti ewlenin;

Or. en

Emenda 1499
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iżvilupp ta’ prodotti, prattiki, proċessi 
u teknoloġiji ġodda fis-setturi tal-
agrikoltura u tal-ikel u tal-forestrija

(b) l-iżvilupp ta’ prodotti, prattiki, proċessi 
u teknoloġiji ġodda fis-setturi tal-
agrikoltura, agroalimentari u tal-forestrija

Or. it

Emenda 1500
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iżvilupp ta’ prodotti, prattiki, proċessi 
u teknoloġiji ġodda fis-setturi tal-
agrikoltura u tal-ikel u tal-forestrija

(b) l-iżvilupp u/jew it-tixrid ta’ prodotti, 
prattiki, proċessi u teknoloġiji ġodda fis-
setturi tal-agrikoltura, tal-ikel u tal-
forestrija u prodotti bbażati fuq il-bijo

Or. en

Emenda 1501
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iżvilupp ta’ prodotti, prattiki, proċessi 
u teknoloġiji ġodda fis-setturi tal-
agrikoltura u tal-ikel u tal-forestrija

(b) l-iżvilupp u l-introduzzjoni ta’ prodotti, 
prattiki, proċessi u teknoloġiji ġodda fis-
setturi tal-agrikoltura, tal-ikel u tal-
forestrija u taħriġ vokazzjonali relatat;

Or. en

Emenda 1502
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iżvilupp ta’ prodotti, prattiki, proċessi 
u teknoloġiji ġodda fis-setturi tal-
agrikoltura u tal-ikel u tal-forestrija

(b) it-tixrid ta’ prodotti, prattiki, proċessi u 
teknoloġiji ġodda fis-setturi tal-agrikoltura,
tal-ikel, tal-forestrija u tal-prodotti bbażati 
fuq il-bijo

Or. en

Ġustifikazzjoni

Programmi ambizzjużi ta' dimostrazzjoni b'ammonti sinifikanti ta' finanzjament f'partijiet 
oħra tad-dinja, bħall-Istati Uniti, diġà ġibdu lejhom ħafna kumpaniji Ewropej. Barra minn 
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hekk, appoġġ għal inizjattivi ta' dimostrazzjoni u dawk ewlenin kif ukoll għat-tixrid ta' 
prodotti bbażati fuq il-bijo għandu jkun appoġġat bis-sħiħ minn politika agrikola għax hemm 
bżonn urġenti li tiċkien id-differenza bejn ir-riċerka u s-suq.

Emenda 1503
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iżvilupp ta’ prodotti, prattiki, proċessi 
u teknoloġiji ġodda fis-setturi tal-
agrikoltura u tal-ikel u tal-forestrija

(b) kooperazzjoni orizzontali u vertikali 
fost atturi tal-katina alimentari agrikola 
(żrieragħ, fertilizzanti, prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti, tagħmir, bejjiegħa, 
fost l-oħrajn) għall-iżvilupp ta' prattiki, 
prodotti, proċessi u teknoloġiji tal-biedja 
aktar effiċjenti u li ma jagħmlux ħsara 
lill-ambjent, fis-setturi tal-agrikoltura, tal-
ikel u tal-forestrija u għat-tnaqqis tal-
iskart.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. Horizontal and vertical cooperation between food 
production chain actors ( farmers, seeds, plant protection products, fertilizers , equipment, 
retailers,) should be fostered within the Rural Development Co-operation in order to steer 
common research and actions in view of developing more efficient and environmentally 
friendly farming practices and products. This will ultimately increase the productivity and 
competitiveness of European Farmers and will contribute to a greener and more sustainable 
agriculture.

Emenda 1504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-kooperazzjoni bejn l-atturi tal-
katina agroalimentari għall-iżvilupp ta' 
prattiki, prodotti, proċessi u teknoloġiji 
tal-biedja aktar effiċjenti u produttivi fis-
setturi tal-agrikultura, tal-ikel u tal-
forestrija u għat-tnaqqis tal-iskart;

Or. en

Emenda 1505
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kooperazzjoni fost operaturi żgħar fl-
organizzazzjoni ta’ proċessi konġunti tax-
xogħol , li jaqsmu l-faċilitajiet u r-riżorsi;

(c) kooperazzjoni fost operaturi varji fl-
organizzazzjoni ta’ proċessi konġunti tax-
xogħol , li jaqsmu l-faċilitajiet u r-riżorsi;

Or. es

Emenda 1506
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) kooperazzjoni orizzontali u vertikali 
fost atturi tal-katina tal-provvista għall-
istabbiliment ta’ pjattaformi loġistiċi għall-
promozzjoni ta’ ktajjen tal-provvista qosra 
u swieq lokali;

(d) kooperazzjoni orizzontali u vertikali 
fost atturi tal-katina tal-provvista għall-
istabbiliment ta’ pjattaformi loġistiċi għall-
promozzjoni ta’ ktajjen tal-provvista qosra,
swieq lokali u valur miżjud imsaħħaħ 
għall-produtturi fil-katina tal-provvista;

Or. en
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Emenda 1507
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) kooperazzjoni orizzontali u vertikali 
fost atturi tal-katina tal-provvista għall-
istabbiliment ta’ pjattaformi loġistiċi għall-
promozzjoni ta’ ktajjen tal-provvista qosra 
u swieq lokali;

(d) kooperazzjoni orizzontali u vertikali 
fost atturi tal-katina tal-provvista għall-
istabbiliment ta’ pjattaformi loġistiċi biex 
jitwaqqfu u jiġu żviluppati ktajjen lokali 
tal-kummerċ u ħolqien ta' valuri, li 
jwasslu għal ktajjen tal-provvista qosra u 
swieq lokali u reġjonali;

Or. de

Emenda 1508
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) kooperazzjoni orizzontali u vertikali 
fost atturi tal-katina tal-provvista għall-
istabbiliment ta’ pjattaformi loġistiċi għall-
promozzjoni ta’ ktajjen tal-provvista qosra 
u swieq lokali;

(d) kooperazzjoni orizzontali u vertikali 
fost atturi tal-katina tal-provvista għall-
istabbiliment ta’ pjattaformi loġistiċi għall-
promozzjoni ta’ ktajjen tal-provvista qosra 
u swieq lokali u tipi oħra ta' toroq tal-
provvista li jkunu differenti minn dawk 
tas-soltu;

Or. es

Emenda 1509
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) kooperazzjoni orizzontali u vertikali 
fost atturi tal-katina tal-provvista għall-
istabbiliment ta’ pjattaformi loġistiċi għall-
promozzjoni ta’ ktajjen tal-provvista qosra 
u swieq lokali;

(d) kooperazzjoni orizzontali u vertikali 
fost atturi tal-katina tal-provvista għall-
istabbiliment ta’ pjattaformi loġistiċi għall-
promozzjoni ta’ ktajjen tal-provvista qosra 
u swieq lokali, speċjalment għal prodotti 
ta' kwalità kif imsemmi fl-Artikoli 17(1)a 
u 17(1)b;

Or. en

Emenda 1510
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) attivitajiet ta' diversifikazzjoni li 
jipprovdu ikel jew servizzi oħrajn fl-oqsma 
tal-agrituriżmu, kultura jew sport tad-
dilettanti f'żoni rurali.

Or. fr

Emenda 1511
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) attivitajiet ta’ promozzjoni f’kuntest 
lokali marbuta mal-iżvilupp ta’ ktajjen tal-
provvista qosra u swieq lokali;

(e) attivitajiet ta’ promozzjoni f’kuntest 
lokali marbuta mal-iżvilupp ta’ ktajjen tal-
provvista qosra u swieq lokali u reġjonali 
kif ukoll it-tnaqqis fil-ħela tal-ikel;

Or. de
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Emenda 1512
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) attivitajiet ta’ promozzjoni f’kuntest 
lokali marbuta mal-iżvilupp ta’ ktajjen tal-
provvista qosra u swieq lokali;

(e) attivitajiet ta’ promozzjoni f’kuntest 
lokali marbuta mal-iżvilupp ta’ ktajjen tal-
provvista qosra u swieq lokali, speċjalment 
għal prodotti ta' kwalità kif imsemmi fl-
Artikoli 17(1)a u 17(1)b;

Or. en

Emenda 1513
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) attivitajiet ta’ promozzjoni f’kuntest 
lokali marbuta mal-iżvilupp ta’ ktajjen tal-
provvista qosra u swieq lokali;

(e) attivitajiet ta’ promozzjoni f’kuntest 
lokali marbuta mal-iżvilupp ta’ ktajjen tal-
provvista qosra, swieq lokali u prodotti bi 
skemi ta' kwalità;

Or. fr

Emenda 1514
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) attivitajiet ta’ promozzjoni f’kuntest 
lokali marbuta mal-iżvilupp ta’ ktajjen tal-
provvista qosra u swieq lokali;

(e) attivitajiet ta’ promozzjoni f’kuntest 
lokali marbuta mal-iżvilupp ta’ ktajjen tal-
provvista qosra u swieq lokali u tipi oħra 
ta' toroq tal-provvista li jkunu differenti 
minn dawk tas-soltu;
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Or. es

Emenda 1515
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) tagħrif u attivitajiet ta' promozzjoni 
marbutin mal-iżvilupp ta' prodotti skont 
skemi ta' kwalità permezz ta' sistemi ta' 
biedja bħalma huma l-biedja organika u 
l-biedja b'VNGħ;

Or. en

Emenda 1516
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) attivitajiet bil-għan li jinfurmaw u 
jippromwovu prodotti taħt l-iskemi tal-
kwalità permezz ta' sistemi tal-biedja 
partikolari bħal dik ta' Valur Naturali 
Għoli jew dik organika.

Or. en

Emenda 1517
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) proġetti ta' sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli

Or. en

Emenda 1518
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) sostenn fil-katina alimentari 
organika;

Or. en

Emenda 1519
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) azzjoni konġunta bl-għan li jittejjeb il-
potenzjal ta’ mitigazzjoni jew bl-għan li 
jsir adattament għat-tibdil fil-klima;

(f) azzjoni konġunta bl-għan li jittejjeb il-
potenzjal ta’ mitigazzjoni jew bl-għan li 
jsir adattament għat-tibdil fil-klima, bħal 
miżuri relatati mal-ġestjoni u l-ħżin tal-
ilma biex tiġi sostnuta l-biedja u b'mod 
partikolari s-sistemi agrikoli;

Or. it

Emenda 1520
Salvatore Caronna
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Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) azzjoni konġunta bl-għan li jittejjeb il-
potenzjal ta’ mitigazzjoni jew bl-għan li 
jsir adattament għat-tibdil fil-klima;

(f) azzjoni konġunta bl-għan li jittejjeb il-
potenzjal ta’ mitigazzjoni jew bl-għan li 
jsir adattament għat-tibdil fil-klima, bħal 
miżuri relatati mal-ġestjoni u l-ħżin tal-
ilma biex tiġi sostnuta l-biedja u b'mod 
partikolari s-sistemi agrikoli;

Or. it

Emenda 1521
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) azzjoni konġunta bl-għan li jittejjeb il-
potenzjal ta’ mitigazzjoni jew bl-għan li 
jsir adattament għat-tibdil fil-klima;

(f) azzjoni konġunta bl-għan li jittejjeb il-
potenzjal ta’ mitigazzjoni jew bl-għan li 
jsir adattament għat-tibdil fil-klima u 
ġestjoni tal-ilma aktar effiċjenti;

Or. en

Emenda 1522
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) azzjoni konġunta bl-għan li jittejjeb il-
potenzjal ta’ mitigazzjoni jew bl-għan li 
jsir adattament għat-tibdil fil-klima;

(f) azzjoni konġunta bl-għan li jittejjeb il-
potenzjal ta’ mitigazzjoni jew bl-għan li 
jsir adattament għat-tibdil fil-klima, 
inkluża l-promozzjoni tal-użu ta' sorsi tal-
enerġija rinnovabbli;
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Or. en

Emenda 1523
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) approċċi kollettivi għal proġetti 
ambjentali u prattiki ambjentali kontinwi;

(g) approċċi koordinati għal proġetti 
ambjentali, b'mod partikolari għall-
preservazzjoni tal-pajsaġġ agrikolu, u 
prattiki ambjentali kontinwi;

Or. de

Emenda 1524
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) approċċi kollettivi għal proġetti 
ambjentali u prattiki ambjentali kontinwi;

(g) approċċi kollettivi għal proġetti 
ambjentali u prattiki ambjentali kontinwi u 
għal prattiki agrikoli ta' benefiċċju għall-
klima u l-ambjent stabbiliti fil-Kapitolu 2 
tat-Titolu III tar-Regolament (UE) Nru. 
DP/2012;

Or. en

Emenda 1525
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt g
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) approċċi kollettivi għal proġetti 
ambjentali u prattiki ambjentali kontinwi;

(g) approċċi kollettivi għal proġetti 
ambjentali u prattiki ambjentali kontinwi u 
għal prattiki agrikoli ta' benefiċċju għall-
klima u l-ambjent kif stipulat fil-Kapitolu 
2 tat-Titolu III tar-Regolament (UE) Nru. 
DP/2012;

Or. fr

Emenda 1526
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) approċċi kollettivi għal proġetti 
ambjentali u prattiki ambjentali kontinwi;

(g) approċċi kollettivi għal sistemi 
agroekoloġiċi, proġetti ambjentali u 
prattiki ambjentali kontinwi;

Or. en

Emenda 1527
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) kooperazzjoni fost l-assoċjazzjonijiet 
jew l-organizzazzjonijiet, jew bejn tali 
korpi u partijiet interessati individwali, li 
jikkontribwixxu għall-preservazzjoni tal-
pajsaġġ agrikolu u l-wirt kulturali;

Or. de
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Emenda 1528
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) approċċi kollettivi għall-ħolqien tal-
impjiegi f'żoni rurali, inkluż b'mod 
partikolari għan-nisa u ż-żgħażagħ;

Or. de

Emenda 1529
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt gb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) approċċi kollettivi biex jitjiebu l-
kwalità tal-ħajja u l-infrastruttura rurali;

Or. de

Emenda 1530
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) kooperazzjoni orizzontali u vertikali 
bejn l-atturi tal-katina tal-provvista għall-
produzzjoni sostenibbli tal-bijomassa 
għall-użu fl-ikel, l-industrija fil-
produzzjoni tal-enerġija u fil-proċessi 
industrijali.

(h) kooperazzjoni orizzontali u vertikali 
bejn l-atturi tal-katina tal-provvista għall-
produzzjoni sostenibbli tal-bijomassa 
għall-użu fl-ikel, l-industrija fil-
produzzjoni tal-enerġija u fil-proċessi 
industrijali u fil-ġestjoni u l-ħżin tal-ilma 
biex jiġi appoġġat il-biedja u b'mod 
partikolari s-sistemi agrikoli.
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Or. it

Emenda 1531
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) promozzjoni tal-konnessjonijiet bejn 
iż-żoni rurali u urbani għal ċirkwiti tan-
nutrijenti mtejba;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jinkludi t-twaqqif ta' sistema għall-ġbir ta' skart organiku, estrazzjoni tal-
bijogass u investimenti fil-fertilizzazzjoni tal-għelieqi bil-prodotti li jibqa' meta dawn il-
prodotti li jibqa' jkollhom kwalità għolja biżżejjed biex jikkwalifikaw bħala fertilizzanti.

Emenda 1532
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-implimentazzjoni, b’mod partikolari 
permezz ta’ sħubiji pubbliċi privati 
minbarra dawk definiti fl-Artikolu 28(1)(b) 
tar-Regolament (UE) Nru [CSF/2012], ta’ 
strateġiji ta' żvilupp lokali li jindirizzaw 
prijorità waħda jew iżjed tal-Unjoni għall-
iżvilupp rurali.

(i) l-implimentazzjoni, b’mod partikolari 
permezz ta’ sħubiji pubbliċi u privati 
minbarra dawk definiti fl-Artikolu 28(1)(b) 
tar-Regolament (UE) Nru [CSF/2012], ta’ 
strateġiji ta' żvilupp lokali li jindirizzaw 
prijorità waħda jew iżjed tal-Unjoni għall-
iżvilupp rurali.

Or. bg

Emenda 1533
Bas Eickhout
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Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) it-tfassil ta' pjanijiet ta' ġestjoni tal-
foresti jew strumenti ekwivalenti.

(j) it-tfassil ta' pjanijiet ta' ġestjoni tal-
foresti, f'konformità mal-ġestjoni 
sostenibbli tal-foresti u inklużi miżuri tal-
bijodiversità sabiex ikun hemm titjib li 
jista' jitkejjel fl-istatus tal-konservazzjoni 
ta' speċji u ħabitats li jiddependu fuq il-
forestrija jew huma affettwati minnha, 
f'konformità mal-Istrateġija tal-
Bijodiversità tal-UE.

Or. en

Emenda 1534
Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) Iffaċilitar tat-trasferiment tal-
għarfien u kooperazzjoni bejn il-
generazzjonijiet immirati biex iħeġġu l-
iskambju interġenerazzjonali fil-biedja u 
s-suċċessjoni tal-art agrikola.

Or. ro

Emenda 1535
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) kooperazzjoni fil-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali, it-tnaqqis tal-faqar u l-
iżvilupp ekonomiku fiż-żoni rurali.
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Or. es

Emenda 1536
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt jb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(jb) promozzjoni tal-kuntratti 
agroalimentari bejn il-produtturi u l-
proċessuri li jqisu l-ispejjeż tal-
produzzjoni fir-referenza tal-prezzijiet.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Żbilanċi fil-katina tal-ikel iridu jiġu kkoreġuti. Dan jeħtieġ negozjati kollettivi fl-
organizzazzjonijiet bejn il-fergħat, bi prezzijiet skont parametri speċifiċi, inkluż l-ispejjeż tal-
produzzjoni, li jiżguraw li l-azjendi agrikoli jibqgħu ekonomikament vijabbli.

Emenda 1537
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) l-iżvilupp u/jew it-tqegħid fis-suq ta’ 
servizzi turistiċi relatati mat-turiżmu 
rurali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp u l-kummerċjalizzazzjoni tat-turiżmu bbażati fuq l-agrikoltura huma ta' sinifikanza 
straordinarja għall-agrikoltura. It-turiżmu huwa marbut ħafna mal-agrikoltura f'ħafna 
reġjuni.
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Emenda 1538
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt jb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(jb) żvilupp ta' proġetti tal-'agrikoltura 
soċjali' (li jsegwu l-eżempju tal-Kura 
Ekoloġika).

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp ta' negozji agrikoli ġodda bħall-'agrikoltura soċjali', li jsegwi l-eżempju tal-proġett 
tal-UE "Kura Ekoloġika", huwa importanti għall-ekonomija reġjonali għax ikun importanti 
għall-azjendi billi jipprovdi opportunità ta' dħul ġdida.

Emenda 1539
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) Produzzjoni li ma taħqarx lill-bhejjem 
għandha titħeġġeġ b'kooperazzjoni bejn l-
atturi tal-katina tal-provvista.

Or. en

Emenda 1540
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-appoġġ skont il-paragrafu 1(b) imħassar
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għandu jingħata biss lil raggruppamenti u 
netwerks ġodda u lil dawk li jibdew 
attività ġdida għalihom.
L-appoġġ għall-operazzjonijiet skont il-
paragrafu 2(b) jista’ jingħata wkoll lil 
atturi individwali meta tiġi pprovduta din 
il-possibbiltà fil-programm ta' żvilupp 
rurali.

Or. fr

Emenda 1541
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għall-operazzjonijiet skont il-
paragrafu 2(b) jista’ jingħata wkoll lil atturi 
individwali meta tiġi pprovduta din il-
possibbiltà fil-programm ta' żvilupp rurali.

L-appoġġ għall-operazzjonijiet skont il-
paragrafu 2(b) jista’ jingħata wkoll lil atturi 
individwali meta tiġi pprovduta din il-
possibbiltà fil-programm ta' żvilupp rurali.

Appoġġ għal operazzjonijiet skont il-
paragrafu 2 jista' jingħata wkoll għal 
operaturi ta' proġett uniku meta jaġixxu 
fuq bażi ta' sħubija u meta din il-
possibilità tkun prevista fil-programm tal-
iżvilupp rurali.

Or. fr

Emenda 1542
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta jiġu implimentati pjan tan-negozju 
jew pjan ta’ ġestjoni tal-foresti jew pjan 
ekwivalenti jew strateġija ta' żvilupp, l-

6. Fil-każ ta' kooperazzjoni fis-settur tal-
forestrija, barra l-miżura fil-paragrafu 
2(j), l-appoġġ għandu jkun dipendenti fuq 
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Istati Membri jistgħu jagħtu l-għajnuna 
bħala ammont globali li jkopri l-ispejjeż 
tal-kooperazzjoni l-ispejjeż tal-proġetti 
implimentati jew inkella jistgħu jkopru biss 
l-ispejjeż tal-kooperazzjoni u jużaw fondi 
minn miżuri oħra jew Fondi tal-Unjoni 
oħra għall-implimentazzjoni tal-proġetti.

il-preżentazzjoni ta' pjan għall-ġestjoni 
tal-foresti jew strument ekwivalenti li 
jinkludu miżuri tal-bijodiversità sabiex 
iwasslu għal titjib li jista' jitkejjel fl-
istatus tal-konservazzjoni ta' speċji u 
ħabitats li jiddependu fuq il-forestrija jew 
huma affettwati minnha, f'konformità 
mal-Istrateġija tal-Bijodiversità tal-UE.
Barra minn hekk, l-appoġġ għall-miżuri 
favur il-foresti għandu jkun ibbażat fuq 
standard għal prattiki tajbin favur il-
foresti. Meta jiġu implimentati pjan tan-
negozju jew pjan ta’ ġestjoni tal-foresti jew 
pjan ekwivalenti jew strateġija ta' żvilupp, 
l-Istati Membri jistgħu jagħtu l-għajnuna 
bħala ammont globali li jkopri l-ispejjeż 
tal-kooperazzjoni l-ispejjeż tal-proġetti 
implimentati jew inkella jistgħu jkopru biss 
l-ispejjeż tal-kooperazzjoni u jużaw fondi 
minn miżuri oħra jew Fondi tal-Unjoni 
oħra għall-implimentazzjoni tal-proġetti.
Kull appoġġ għall-użu u l-produzzjoni tal-
bijoenerġija għandu jkun ibbażat fuq 
kriterji tas-sostenibilità.

Or. en

Emenda 1543
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-kooperazzjoni taħt din il-miżura tista’ 
tiġi kkombinata ma’ proġetti appoġġjati 
minn fondi tal-Unjoni minbarra l-FAEŻR 
fl-istess territorju. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li jiġi evitat il-
kumpens żejjed minħabba l-kombinazzjoni 
ta’ din il-miżura ma’ strumenti oħra tal-
appoġġ nazzjonali jew tal-Unjoni.

9. Il-kooperazzjoni taħt din il-miżura tista’ 
tiġi kkombinata ma’ proġetti appoġġjati 
minn fondi tal-Unjoni minbarra l-FAEŻR
fl-istess territorju. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li jiġi evitat il-
kumpens żejjed minħabba l-kombinazzjoni 
ta’ din il-miżura ma’ strumenti oħra tal-
appoġġ nazzjonali jew tal-Unjoni.
Speċifikazzjoni tal-karatteristiċi tal-
proġetti pilota, raggruppamenti, netwerks, 
ktajjen tal-provvista qosra u swieq lokali li 
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se jkunu eliġibbli għall-appoġġ għandha 
tiġi speċifikata fi programmi mressqa 
mill-istati Membri.

Or. en

Emenda 1544
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Il-Kummissjonu għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 90 dwar l-ispeċifikazzjonijiet 
ulterjuri tal-karatteristiċi tal-proġetti 
pilota, raggruppamenti, netwerks, ktajjen 
tal-provvista qosra u swieq lokali li se 
jkunu eliġibbli għall-appoġġ, kif ukoll li 
jikkonċernaw il-kundizzjonijiet tal-għoti 
ta' għajnuna lit-tipi ta' operazzjonijiet 
elenkati fil-paragrafu 2.

imħassar

Or. en

Emenda 1545
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Il-Kummissjonu għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 90 dwar l-ispeċifikazzjonijiet 
ulterjuri tal-karatteristiċi tal-proġetti pilota, 
raggruppamenti, netwerks, ktajjen tal-
provvista qosra u swieq lokali li se jkunu 
eliġibbli għall-appoġġ, kif ukoll li 
jikkonċernaw il-kundizzjonijiet tal-għoti ta' 
għajnuna lit-tipi ta' operazzjonijiet elenkati 

10. Il-Kummissjonu għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 90 dwar l-ispeċifikazzjonijiet 
ulterjuri tal-karatteristiċi tal-proġetti pilota, 
raggruppamenti, netwerks, ktajjen tal-
provvista qosra u swieq lokali li se jkunu 
eliġibbli għall-appoġġ, kif ukoll li 
jikkonċernaw il-kundizzjonijiet tal-għoti ta' 
għajnuna lit-tipi ta' operazzjonijiet elenkati 
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fil-paragrafu 2. fil-paragrafu 2. Ammont minimu għandu 
jiġi stabbilit f'kull programm nazzjonali 
jew reġjonali biex jappoġġja l-
kooperazzjoni li jfittex kull grupp ta' 
azzjoni lokali.

Or. fr

Emenda 1546
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 1547
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 1548
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar
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Or. fr

Emenda 1549
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa propost li l-'għodod ta' stabilizzazzjoni tad-dħul' jiċċaqalqu mit-tieni għall-ewwel 
Pilastru biex l-implimentazzjoni tagħhom issir sempliċi, fluwida u opportuna, kif ukoll 
konsistenti mal-objettivi tad-dħul garantit tal-ewwel Pilastru. L-użu ta' dawn l-għodod li 
jaqgħu taħt it-2 Pilastru (Żvilupp Rurali) jista' jwassal għal distorzjonijiet fil-kompetizzjoni 
jew għal applikazzjoni mhux uniformi fil-livell tal-Komunità għax l-ipprogrammar tal-
iżvilupp rurali huwa politika reġjonali jew lokali li finalment huwa marbut mal-kapaċità tal-
kofinanzjament.

Emenda 1550
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kontribuzzjonijiet finanzjarji, 
imħallsa direttament lill-bdiewa, bħala
primjums għal assigurazzjoni tal-prodotti 
tar-raba’, annimali u pjanti kontra telf 
ekonomiku kkawżat minn avvenimenti 
klimatiċi negattivi jew mard tal-annimali 
jew tal-pjanti jew infestazzjoni tal-
organiżmi li jagħmlu ħsara;

(a) il-kontribuzzjonijiet finanzjarji bħala 
primjums għal assigurazzjoni tal-prodotti 
tar-raba’, annimali u pjanti kontra telf 
ekonomiku kkawżat minn avvenimenti 
klimatiċi negattivi jew mard tal-annimali 
jew tal-pjanti jew infestazzjoni tal-
organiżmi li jagħmlu ħsara;

Or. fr
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Emenda 1551
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kontribuzzjonijiet finanzjarji, 
imħallsa direttament lill-bdiewa, bħala 
primjums għal assigurazzjoni tal-prodotti 
tar-raba’, annimali u pjanti kontra telf 
ekonomiku kkawżat minn avvenimenti 
klimatiċi negattivi jew mard tal-annimali 
jew tal-pjanti jew infestazzjoni tal-
organiżmi li jagħmlu ħsara;

(a) il-kontribuzzjonijiet finanzjarji, 
imħallsa direttament lill-bdiewa jew gruppi 
ta’ bdiewa, jew permezz tal-
parteċipazzjoni finanzjarja tal-gvern fi 
skemi tal-assikurazzjoni, bħala primjums 
għal assigurazzjoni tal-prodotti tar-raba’, 
annimali u pjanti kontra telf ekonomiku 
kkawżat minn avvenimenti klimatiċi 
negattivi jew mard tal-annimali jew tal-
pjanti jew infestazzjoni tal-organiżmi li 
jagħmlu ħsara;

Or. en

Emenda 1552
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kontribuzzjonijiet finanzjarji, 
imħallsa direttament lill-bdiewa, bħala 
primjums għal assigurazzjoni tal-prodotti 
tar-raba’, annimali u pjanti kontra telf 
ekonomiku kkawżat minn avvenimenti 
klimatiċi negattivi jew mard tal-annimali 
jew tal-pjanti jew infestazzjoni tal-
organiżmi li jagħmlu ħsara;

(a) il-kontribuzzjonijiet finanzjarji, 
imħallsa direttament lill-bdiewa jew l-
assoċjazzjonijiet jew l-organizzazzjonijiet 
tal-bdiewa, bħala primjums għal 
assigurazzjoni tal-prodotti tar-raba’, 
annimali u pjanti kontra telf ekonomiku 
kkawżat minn avvenimenti klimatiċi 
negattivi jew mard tal-annimali jew tal-
pjanti jew infestazzjoni tal-organiżmi li 
jagħmlu ħsara;

Or. it
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Emenda 1553
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kontribuzzjonijiet finanzjarji, 
imħallsa direttament lill-bdiewa, bħala 
primjums għal assigurazzjoni tal-prodotti 
tar-raba’, annimali u pjanti kontra telf 
ekonomiku kkawżat minn avvenimenti 
klimatiċi negattivi jew mard tal-annimali 
jew tal-pjanti jew infestazzjoni tal-
organiżmi li jagħmlu ħsara;

(a) il-kontribuzzjonijiet finanzjarji, 
imħallsa direttament lill-bdiewa, il-
kooperattivi tagħhom, jew 
organizzazzjonijiet tal-produtturi 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 106 tar-
Regolament (UE) Nru. (CMO/2012), 
bħala primjums għal assigurazzjoni tal-
prodotti tar-raba’, annimali u pjanti kontra 
telf ekonomiku kkawżat minn avvenimenti 
klimatiċi negattivi jew mard tal-annimali 
jew tal-pjanti jew infestazzjoni tal-
organiżmi li jagħmlu ħsara;

Or. pt

Emenda 1554
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kontribuzzjonijiet finanzjarji, 
imħallsa direttament lill-bdiewa, bħala 
primjums għal assigurazzjoni tal-prodotti 
tar-raba’, annimali u pjanti kontra telf 
ekonomiku kkawżat minn avvenimenti 
klimatiċi negattivi jew mard tal-annimali 
jew tal-pjanti jew infestazzjoni tal-
organiżmi li jagħmlu ħsara;

(a) il-kontribuzzjonijiet finanzjarji, 
imħallsa direttament lill-bdiewa u l-
produtturi tal-prodotti tal-forestrija, bħala 
primjums għal assigurazzjoni tal-prodotti 
tar-raba’, annimali, pjanti u foresti kontra 
telf ekonomiku kkawżat minn avvenimenti 
klimatiċi negattivi, nirien jew mard tal-
annimali jew tal-pjanti jew infestazzjoni 
tal-organiżmi li jagħmlu ħsara jew spejjeż 
tar-riforestazzjoni;

Or. fr
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Emenda 1555
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kontribuzzjonijiet finanzjarji, 
imħallsa direttament lill-bdiewa, bħala 
primjums għal assigurazzjoni tal-prodotti 
tar-raba’, annimali u pjanti kontra telf 
ekonomiku kkawżat minn avvenimenti 
klimatiċi negattivi jew mard tal-annimali 
jew tal-pjanti jew infestazzjoni tal-
organiżmi li jagħmlu ħsara;

(a) il-kontribuzzjonijiet finanzjarji, 
imħallsa direttament lill-bdiewa, bħala 
primjums għal assigurazzjoni tal-prodotti 
tar-raba’, annimali u pjanti kontra telf 
ekonomiku kkawżat minn avvenimenti 
klimatiċi negattivi, organiżmi slavaġ, 
inklużi l-għasafar, u mard tal-annimali 
jew tal-pjanti jew infestazzjoni tal-
organiżmi li jagħmlu ħsara;

Or. lv

Emenda 1556
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) L-appoġġ skont il-paragrafu 1(a) ta' 
hawn fuq għandu jingħata direttament 
lill-bdiewa, jew lill-assoċjazzjonijiet tal-
bdiewa rikonoxxuti mill-Istat Membru 
fejn dawn ikunu daħlu fi ftehimiet ta' 
assikurazzjoni kollettiva f'isem il-membri 
tagħhom;

Or. it

Emenda 1557
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji għal fondi 
mutwi għall-ħlas ta’ kumpens finanzjarju 
lill-bdiewa, għal telf ekonomiku kkawżat 
mit-tifrix ta’ mard tal-annimali jew tal-
pjanti jew inċident ambjentali;

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji għal fondi 
mutwi jew direttament lill-bdiewa għall-
ħlas ta’ kumpens finanzjarju lill-bdiewa 
jew sidien ta’ foresti, għal telf ekonomiku 
kkawżat mit-tifrix ta’ mard tal-annimali 
jew tal-pjanti jew invażjoni ta' speċji li 
jagħmlu l-ħsara jew inċident ambjentali 
jew diżastru klimatiku;

Or. fr

Emenda 1558
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji għal fondi 
mutwi għall-ħlas ta’ kumpens finanzjarju 
lill-bdiewa, għal telf ekonomiku kkawżat 
mit-tifrix ta’ mard tal-annimali jew tal-
pjanti jew inċident ambjentali;

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji għal fondi 
mutwi jew kumpaniji tal-assikurazzjoni 
għall-ħlas ta’ kumpens finanzjarju lill-
bdiewa, għal telf ekonomiku kkawżat mit-
tifrix ta’ mard tal-annimali jew tal-pjanti,
inċident ambjentali jew avvenimenti 
klimatiċi negattivi, inkluża n-nixfa;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ħafna mill-Istati Membri għandhom sistema ta' assikurazzjoni agrikola mfassla b'mod ċar 
biex iċċaqlaq ir-riskju minn fuq il-bidwi. Is-sistema ta' assikurazzjoni hija aktar mifruxa u 
flessibbli fl-applikazzjoni tagħha mis-sistema tal-fondi mutwi, li ma teżistix f'ħafna pajjiżi. L-
Istati Membri għandhom jingħataw il-flessibilità biex jagħżlu l-forma li biha jixtiequ 
jiżviluppaw din l-għodda, f'konformità mas-sistemi tal-ġestjoni tar-riskji tagħhom stess.

Emenda 1559
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji għal fondi 
mutwi għall-ħlas ta’ kumpens finanzjarju 
lill-bdiewa, għal telf ekonomiku kkawżat 
mit-tifrix ta’ mard tal-annimali jew tal-
pjanti jew inċident ambjentali;

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji għal fondi 
mutwi għall-ħlas ta’ kumpens finanzjarju 
lill-bdiewa, kooperattivi, jew 
organizzazzjonijiet tal-produtturi 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 106 tar-
Regolament (UE) Nru. (CMO/2012) għal 
telf ekonomiku kkawżat mit-tifrix ta’ mard 
tal-annimali jew tal-pjanti jew inċident 
ambjentali;

Or. pt

Emenda 1560
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji għal fondi 
mutwi għall-ħlas ta’ kumpens finanzjarju 
lill-bdiewa, għal telf ekonomiku kkawżat 
mit-tifrix ta’ mard tal-annimali jew tal-
pjanti jew inċident ambjentali;

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji għal fondi 
mutwi għall-ħlas ta’ kumpens finanzjarju 
lill-bdiewa, għal telf ekonomiku kkawżat 
minn avvenimenti klimatiċi negattivi jew 
minn infestazzjoni tal-organiżmi li 
jagħmlu ħsara jew mit-tifrix ta’ mard tal-
annimali jew tal-pjanti jew inċident 
ambjentali jew avvenimenti klimatiċi 
avversi;

Or. en

Emenda 1561
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji għal fondi 
mutwi għall-ħlas ta’ kumpens finanzjarju 
lill-bdiewa, għal telf ekonomiku kkawżat 
mit-tifrix ta’ mard tal-annimali jew tal-
pjanti jew inċident ambjentali;

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji għal fondi 
mutwi għall-ħlas ta’ kumpens finanzjarju 
lill-bdiewa, għal telf ekonomiku kkawżat 
mit-tifrix ta’ mard tal-annimali jew ta' 
organiżmi li jagħmlu ħsara lill-annimali 
jew il-pjanti jew inċident ambjentali;

Or. fr

Emenda 1562
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji għal fondi 
mutwi għall-ħlas ta’ kumpens finanzjarju 
lill-bdiewa, għal telf ekonomiku kkawżat 
mit-tifrix ta’ mard tal-annimali jew tal-
pjanti jew inċident ambjentali;

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji għal fondi 
mutwi għall-ħlas ta’ kumpens finanzjarju 
lill-bdiewa, għal telf ekonomiku kkawżat 
minn avvenimenti klimatiċi negattivi, mit-
tifrix ta’ mard tal-annimali jew tal-pjanti 
jew inċident ambjentali;

Or. it

Emenda 1563
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji għal fondi 
mutwi għall-ħlas ta’ kumpens finanzjarju 
lill-bdiewa, għal telf ekonomiku kkawżat 
mit-tifrix ta’ mard tal-annimali jew tal-
pjanti jew inċident ambjentali;

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji għal fondi 
mutwi għall-ħlas ta’ kumpens finanzjarju 
lill-bdiewa, għal telf ekonomiku kkawżat 
mit-tifrix ta’ mard tal-annimali jew tal-
pjanti jew inċident ambjentali; jew 
avvenimenti klimatiċi negattivi, inklużi n-
nixfa u l-għargħar;
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Or. en

Emenda 1564
Petri Sarvamaa

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji għal fondi 
mutwi għall-ħlas ta’ kumpens finanzjarju 
lill-bdiewa, għal telf ekonomiku kkawżat 
mit-tifrix ta’ mard tal-annimali jew tal-
pjanti jew inċident ambjentali;

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji għal fondi 
mutwi għall-ħlas ta’ kumpens finanzjarju 
lill-bdiewa, għal telf ekonomiku kkawżat 
mit-tifrix ta’ mard tal-annimali jew tal-
pjanti jew inċident ambjentali jew 
avvenimenti klimatiċi negattivi;

Or. en

Emenda 1565
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji għal fondi 
mutwi għall-ħlas ta’ kumpens finanzjarju 
lill-bdiewa, għal telf ekonomiku kkawżat 
mit-tifrix ta’ mard tal-annimali jew tal-
pjanti jew inċident ambjentali;

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji għal fondi 
mutwi għall-ħlas ta’ kumpens finanzjarju 
lill-bdiewa, għal telf ekonomiku kkawżat 
minn avvenimenti klimatiċi negattivi, mit-
tifrix ta’ mard tal-annimali jew tal-pjanti 
jew inċident ambjentali;

Or. en

Emenda 1566
Britta Reimers, Peter Jahr

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-
dħul, fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji għal fondi mutwi, li tipprovdi 
kumpens lill-bdiewa li jesperjenzaw 
tnaqqis kbir fid-dħul tagħhom.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Soluzzjonijiet tal-istabilizzazzjoni tad-dħul ta' dan it-tip huma ferm inqas effiċjenti minn 
opportunitajiet tal-hedging komparabbli u disponibbli bbażati fuq ċedoli u swieq futuri.

Emenda 1567
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-
dħul, fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji għal fondi mutwi, li tipprovdi 
kumpens lill-bdiewa li jesperjenzaw 
tnaqqis kbir fid-dħul tagħhom.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għodda ta' stabilizzazzjoni tad-dħul mhijiex użu tajjeb tal-Fondi tal-Iżvilupp Rurali għax 
tista' tkun għalja ħafna u instabbli u f'ċirkustanzi estremi jaf ikollha bżonn tkun aktar mill-
allokazzjonijiet tal-Tieni Pilastru ta' ċerti Stati Membri, kif indikat mill-Evalwazzjoni tal-
Impatt tal-Kummissjoni.

Emenda 1568
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-
dħul, fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji għal fondi mutwi, li tipprovdi 
kumpens lill-bdiewa li jesperjenzaw 
tnaqqis kbir fid-dħul tagħhom.

imħassar

Or. en

Emenda 1569
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għal fondi mutwi, li tipprovdi kumpens 
lill-bdiewa li jesperjenzaw tnaqqis kbir 
fid-dħul tagħhom.

imħassar

Or. es

Emenda 1570
Giancarlo Scottà, 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
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għal fondi mutwi, li tipprovdi kumpens 
lill-bdiewa li jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-
dħul tagħhom.

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ fond mutwu biex jipprovdi 
kumpens lill-bdiewa li jesperjenzaw 
tnaqqis kbir fid-dħul tagħhom.
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Or. it

Emenda 1571
Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għal fondi mutwi, li tipprovdi kumpens 
lill-bdiewa li jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-
dħul tagħhom.

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ fondi mutwi biex jipprovdu 
kumpens lill-bdiewa li jesperjenzaw 
tnaqqis kbir fid-dħul tagħhom.

Or. it

Emenda 1572
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għal fondi mutwi, li tipprovdi kumpens lill-
bdiewa li jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-
dħul tagħhom.

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul
għall-ħlas ta' primjums tal-assikurazzjoni 
u/jew kontribuzzjonijiet finanzjarji għal 
fondi mutwi jew assigurazzjoni, li 
tipprovdi kumpens lill-bdiewa li 
jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-dħul 
tagħhom.

Or. it

Emenda 1573
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għal fondi mutwi, li tipprovdi kumpens lill-
bdiewa li jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-
dħul tagħhom.

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul
fil-forma ta' kontribuzzjonijiet għall-ħlas 
ta' primjums tal-assikurazzjoni u/jew ta'
kontribuzzjonijiet finanzjarji għal fondi 
mutwi jew assigurazzjoni, li tipprovdi 
kumpens lill-bdiewa li jesperjenzaw 
tnaqqis kbir fid-dħul tagħhom.

Or. it

Emenda 1574
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għal fondi mutwi, li tipprovdi kumpens lill-
bdiewa li jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-
dħul tagħhom.

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet għal 
strumenti ta' assikurazzjoni għal telf ta' 
dħul u kontribuzzjonijiet finanzjarji għal 
fondi mutwi, li tipprovdi kumpens lill-
bdiewa li jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-
dħul tagħhom jew għal kooperattivi jew 
organizzazzjonijiet tal-produtturi 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 106 tar-
Regolament (UE) Nru. (CMO/2012) li 
ġarrbu telf ekonomiku.

Or. pt

Emenda 1575
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għal fondi mutwi, li tipprovdi kumpens lill-
bdiewa li jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-
dħul tagħhom.

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għal fondi mutwi jew primjums ta' 
assikurazzjoni, li tipprovdi kumpens lill-
bdiewa li jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-
dħul tagħhom.

Or. es

Ġustifikazzjoni

S'issa l-ebda pajjiż tal-UE ma għandu esperjenza bl-għodod ta' stabilizzazzjoni tad-dħul. 
Għalhekk l-Istati Membri għandhom jingħataw l-opportunità li jiżviluppaw din l-għodda fil-
kuntest ta' mudelli tal-ġestjoni tar-riskji attwali. Madankollu, ħafna mill-Istati Membri 
għandhom sistema ta' assikurazzjoni agrikola mfassla biex iċċaqlaq ir-riskju minn fuq il-
bidwi.

Emenda 1576
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għal fondi mutwi, li tipprovdi kumpens lill-
bdiewa li jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-
dħul tagħhom.

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għal fondi mutwi jew primjums ta' 
assikurazzjoni, li tipprovdi kumpens lill-
bdiewa li jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-
dħul tagħhom.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Biex titħeġġeġ il-flessibilità sabiex ikun realistiku l-fatt dwar kif huma inkorporati l-
mekkaniżmi tal-assikurazzjoni fl-għodod tal-istabilizzazzjoni tad-dħul.

Emenda 1577
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għal fondi mutwi, li tipprovdi kumpens lill-
bdiewa li jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-
dħul tagħhom.

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għal fondi mutwi jew primjums ta' 
assikurazzjoni, li tipprovdi kumpens lill-
bdiewa li jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-
dħul tagħhom.

Or. es

Emenda 1578
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għal fondi mutwi, li tipprovdi kumpens lill-
bdiewa li jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-
dħul tagħhom.

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għal fondi mutwi jew primjums ta' 
assikurazzjoni, li tipprovdi kumpens lill-
bdiewa li jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-
dħul tagħhom.

Or. en

Emenda 1579
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għal fondi mutwi, li tipprovdi kumpens lill-
bdiewa li jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-
dħul tagħhom.

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għal fondi mutwi, li tipprovdi kumpens lill-
bdiewa li jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-
dħul tagħhom jew f'kontribuzzjonijiet 
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finanzjarji mħallsa direttament lill-bdiewa 
għall-ħlas ta' primjums tal-assikurazzjoni 
biex ikopru r-riskju ta' tnaqqis kbir fid-
dħul.

Or. it

Emenda 1580
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għal fondi mutwi, li tipprovdi kumpens lill-
bdiewa li jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-
dħul tagħhom.

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għal għodod tal-assikurazzjoni tad-dħul u 
fondi mutwi, li tipprovdi kumpens lill-
bdiewa li jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-
dħul tagħhom.

Or. fr

Or. fr

Emenda 1581
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għal fondi mutwi, li tipprovdi kumpens lill-
bdiewa li jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-
dħul tagħhom.

(c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għal fondi mutwi, li tipprovdi kumpens lill-
bdiewa għal tnaqqis kbir tad-dħul
tagħhom.

Or. en
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Emenda 1582
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Is-sostenn li għandu jingħata lill-
bdiewa skont l-istrumenti msemmija fl-
Artikoli 38, 39 u 40 għandhom ikunu 
bbażati fuq valutazzjoni tat-telf tal-bidwi 
individwali jew fuq sistemi bbażati fuq l-
indiċi fuq bażi volontarja.

Or. en

Emenda 1583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1 punti (b) 
u (c), “fond mutwu” għandu jfisser skema 
akkreditata mill-Istat Membru skont il-liġi 
nazzjonali tiegħu biex il-bdiewa affiljati 
jassiguraw lilhom infushom, filwaqt li 
pagamenti ta’ kumpens isiru lil bdiewa 
affiljati affettwati minn telf ekonomiku 
kkawżat mit-tifrix ta’ mard tal-annimali 
jew tal-pjanti jew inċident ambjentali jew 
li jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-dħul 
tagħhom.

imħassar

Or. es

Emenda 1584
Petri Sarvamaa
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Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1 punti (b) u 
(c), “fond mutwu” għandu jfisser skema 
akkreditata mill-Istat Membru skont il-liġi 
nazzjonali tiegħu biex il-bdiewa affiljati 
jassiguraw lilhom infushom, filwaqt li 
pagamenti ta’ kumpens isiru lil bdiewa 
affiljati affettwati minn telf ekonomiku 
kkawżat mit-tifrix ta’ mard tal-annimali 
jew tal-pjanti jew inċident ambjentali jew 
li jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-dħul 
tagħhom.

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1 punti (b) u 
(c), “fond mutwu” għandu jfisser skema 
akkreditata mill-Istat Membru skont il-liġi 
nazzjonali tiegħu biex il-bdiewa affiljati 
jassiguraw lilhom infushom, filwaqt li 
pagamenti ta’ kumpens isiru lil bdiewa 
affiljati affettwati minn telf ekonomiku 
kkawżat mit-tifrix ta’ mard tal-annimali 
jew tal-pjanti jew avvenimenti klimatiċi 
avversi jew inċident ambjentali jew li 
jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-dħul tagħhom

Or. en

Emenda 1585
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1 punti (b) u 
(c), “fond mutwu” għandu jfisser skema 
akkreditata mill-Istat Membru skont il-liġi 
nazzjonali tiegħu biex il-bdiewa affiljati 
jassiguraw lilhom infushom, filwaqt li 
pagamenti ta’ kumpens isiru lil bdiewa 
affiljati affettwati minn telf ekonomiku 
kkawżat mit-tifrix ta’ mard tal-annimali 
jew tal-pjanti jew inċident ambjentali jew li 
jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-dħul 
tagħhom.

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1 punti (b) u 
(c), “fond mutwu” għandu jfisser skema 
akkreditata mill-Istat Membru skont il-liġi 
nazzjonali tiegħu biex il-bdiewa affiljati 
jassiguraw lilhom infushom, filwaqt li 
pagamenti ta’ kumpens isiru lil bdiewa 
affiljati għal telf ekonomiku kkawżat mit-
tifrix ta’ mard tal-annimali jew tal-pjanti 
jew avvenimenti klimatiċi avversi jew 
infestazzjoni tal-parasiti jew inċident 
ambjentali jew li jesperjenzaw tnaqqis kbir 
fid-dħul tagħhom

Or. en
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Emenda 1586
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1 punti (b) u 
(c), “fond mutwu” għandu jfisser skema 
akkreditata mill-Istat Membru skont il-liġi 
nazzjonali tiegħu biex il-bdiewa affiljati 
jassiguraw lilhom infushom, filwaqt li 
pagamenti ta’ kumpens isiru lil bdiewa 
affiljati affettwati minn telf ekonomiku 
kkawżat mit-tifrix ta’ mard tal-annimali 
jew tal-pjanti jew inċident ambjentali jew li 
jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-dħul 
tagħhom.

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1 punti (b) u 
(c), “fond mutwu” jew "kumpanija tal-
assigurazzjoni" għandu jfisser skema 
akkreditata mill-Istat Membru skont il-liġi 
nazzjonali tiegħu biex il-bdiewa affiljati 
jassiguraw lilhom infushom, filwaqt li 
pagamenti ta’ kumpens isiru lil bdiewa 
affiljati affettwati minn telf ekonomiku 
kkawżat mit-tifrix ta’ mard tal-annimali 
jew tal-pjanti jew inċident ambjentali jew 
avvenimenti klimatiċi avversi jew li 
jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-dħul tagħhom

Or. es

Emenda 1587
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1 punti (b) u 
(c), “fond mutwu” għandu jfisser skema 
akkreditata mill-Istat Membru skont il-liġi 
nazzjonali tiegħu biex il-bdiewa affiljati 
jassiguraw lilhom infushom, filwaqt li 
pagamenti ta’ kumpens isiru lil bdiewa 
affiljati affettwati minn telf ekonomiku 
kkawżat mit-tifrix ta’ mard tal-annimali 
jew tal-pjanti jew inċident ambjentali jew li 
jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-dħul 
tagħhom.

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1 punti (b) u 
(c), “fond mutwu” għandu jfisser skema 
akkreditata mill-Istat Membru skont il-liġi 
nazzjonali tiegħu biex il-bdiewa affiljati 
jassiguraw lilhom infushom, filwaqt li 
pagamenti ta’ kumpens isiru lil bdiewa 
affiljati affettwati minn telf ekonomiku 
kkawżat minn avvenimenti klimatiċi 
avversi, mit-tifrix ta’ mard tal-annimali jew 
tal-pjanti jew inċident ambjentali jew li 
jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-dħul tagħhom

Or. it
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Emenda 1588
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jiġi evitat il-kumpens żejjed 
b’konsegwenza tal-kombinazzjoni ta’ din 
il-miżura ma’ strumenti oħra tal-appoġġ 
nazzjonali jew tal-Unjoni jew skemi tal-
assigurazzjoni privati. L-appoġġ dirett 
għad-dħul riċevut taħt il-Fond Ewropew 
għall-Globalizzazzjoni (iktar ’il quddiem 
“FEG”) għandu wkoll jiġi kkunsidrat 
meta jiġu stmati l-livelli tad-dħul tal-
bdiewa.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din il-kundizzjoni mhix meħtieġa peress li l-limiti imposti għal valutazzjoni tat-telf diġà tqis 
kull dħul u, barra minn hekk, persentaġġ biss huwa kumpensat, li qatt ma jkunu aktar minn 
70%, tad-differenza bejn id-dħul u l-infiq. Dan ifisser li kull bidwi huwa obbligat li jaċċetta 
30% tar-riskju huwa stess.

Emenda 1589
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jiġi evitat il-kumpens żejjed 
b’konsegwenza tal-kombinazzjoni ta’ din 
il-miżura ma’ strumenti oħra tal-appoġġ 
nazzjonali jew tal-Unjoni jew skemi tal-
assigurazzjoni privati. L-appoġġ dirett 
għad-dħul riċevut taħt il-Fond Ewropew 
għall-Globalizzazzjoni36 (iktar ’il quddiem 
“FEG”) għandu wkoll jiġi kkunsidrat 

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jiġi evitat il-kumpens żejjed 
b’konsegwenza tal-kombinazzjoni ta’ din 
il-miżura ma’ strumenti oħra tal-appoġġ 
nazzjonali jew tal-Unjoni jew skemi tal-
assigurazzjoni privati.
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meta jiġu stmati l-livelli tad-dħul tal-
bdiewa.

Or. en

Emenda 1590
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 3 – nota tal-qiegħ 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

36. Regolament (UE) Nru [...] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-
Globalizzazzjoni (2014-2020), ĠU L [...], 
[...], p [...].

imħassar

Or. en

Emenda 1591
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati taħt l-
Artikolu 90 b’rabta mat-tul taż-żmien 
minimu u massimu tas-self kummerċjali 
għal fondi mutwi msemmija fl-
Artikoli 39(3)(b) u 40(4).

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta' strument ta' stabbilizzazzjoni taħt it-tieni pilastru, li jfisser li huwa
kofinanzjat mill-Istati Membri, mhuwiex loġiku peress li xi Stati Membri se jiddeċiedu li 
jimplimentaw dan filwaqt li oħrajn le. Bħala riżultat xi produtturi se jitħallew f'sitwazzjoni
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anqas favorevoli meta mqabbla ma' oħrajn li se jkollhom strumenti li bihom jistgħu
jindirizzaw l-istess kriżi tas-suq. Dan jeqred l-unità tas-suq.

Emenda 1592
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38 imħassar
Assigurazzjoni fuq il-prodotti tar-raba’, l-
annimali u l-pjanti
1. L-appoġġ skont l-Artikolu 37(1)(a) 
għandu jingħata biss għal kuntratti tal-
assigurazzjoni li jkopru t-telf ikkawżat 
minn avveniment klimatiku negattiv jew 
minn mard tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu 
ħsara jew miżura adottata skont id-
Direttiva 2000/29/KE biex jiġu eradikati 
jew ikkontrollati mard tal-pjanti jew 
organiżmi ta’ ħsara għalihom li jeqirdu 
iżjed minn 30 % tal-produzzjonu annwali 
medja tal-bidwi fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin, 
esklużi l-ogħla entrata u dik l-iktar baxxa.
2.
L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
kkonċernat għandha tirrikonoxxi 
formalment li jkun seħħ avveniment 
klimatiku negattivi jew it-tifqigħ ta’ 
marda tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu 
ħsara.
L-Istati Membri jistgħu, fejn xieraq, 
jistabbilixxu bil-quddiem il-kriterji li fuq 
il-bażi tagħhom dan ir-rikonoxximent 
formali għandu jitqies li ngħata.
3. 
Il-pagamenti tal-assigurazzjoni 
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għandhom jikkumpensaw għal mhux 
iżjed mit-total tal-ispiża għar-restituzzjoni 
tat-telf msemmi fl-Artikolu 37(1)(a) u 
m’għandhomx jirrikjedu jew jispeċifikaw 
it-tip jew il-kwantità tal-produzzjoni 
futura.
L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-
ammont tal-primjum li hu eliġibbli għall-
appoġġ billi japplikaw limiti massimi 
xierqa.
4. L-appoġġ għandu jkun limitat għal rata 
massima stabbilita fl-Anness I.

Or. en

Emenda 1593
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38 imħassar
Assigurazzjoni fuq il-prodotti tar-raba’, l-
annimali u l-pjanti
1. L-appoġġ skont l-Artikolu 37(1)(a) 
għandu jingħata biss għal kuntratti tal-
assigurazzjoni li jkopru t-telf ikkawżat 
minn avveniment klimatiku negattiv jew 
minn mard tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu 
ħsara jew miżura adottata skont id-
Direttiva 2000/29/KE biex jiġu eradikati 
jew ikkontrollati mard tal-pjanti jew 
organiżmi ta’ ħsara għalihom li jeqirdu 
iżjed minn 30 % tal-produzzjonu annwali 
medja tal-bidwi fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin, 
esklużi l-ogħla entrata u dik l-iktar baxxa.
2.
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L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
kkonċernat għandha tirrikonoxxi 
formalment li jkun seħħ avveniment 
klimatiku negattivi jew it-tifqigħ ta’ 
marda tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu 
ħsara.
L-Istati Membri jistgħu, fejn xieraq, 
jistabbilixxu bil-quddiem il-kriterji li fuq 
il-bażi tagħhom dan ir-rikonoxximent 
formali għandu jitqies li ngħata.
3.
Il-pagamenti tal-assigurazzjoni 
għandhom jikkumpensaw għal mhux 
iżjed mit-total tal-ispiża għar-restituzzjoni 
tat-telf msemmi fl-Artikolu 37(1)(a) u 
m’għandhomx jirrikjedu jew jispeċifikaw 
it-tip jew il-kwantità tal-produzzjoni 
futura.
L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-
ammont tal-primjum li hu eliġibbli għall-
appoġġ billi japplikaw limiti massimi 
xierqa.
4. L-appoġġ għandu jkun limitat għal rata 
massima stabbilita fl-Anness I.

Or. en

Emenda 1594
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38 imħassar
Assigurazzjoni fuq l-uċuħ tar-raba’, l-
annimali u l-pjanti
1. L-appoġġ skont l-Artikolu 37(1)(a) 
għandu jingħata biss għal kuntratti tal-
assigurazzjoni li jkopru t-telf ikkawżat 
minn avveniment klimatiku negattiv jew 
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minn mard tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu 
ħsara jew miżura adottata skont id-
Direttiva 2000/29/KE biex jiġu eradikati 
jew ikkontrollati mard tal-pjanti jew 
organiżmi ta’ ħsara għalihom li jeqirdu 
iżjed minn 30 % tal-produzzjonu annwali 
medja tal-bidwi fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin, 
esklużi l-ogħla entrata u dik l-iktar baxxa.
2.
L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
kkonċernat għandha tirrikonoxxi 
formalment li jkun seħħ avveniment 
klimatiku negattivi jew it-tifqigħ ta’ 
marda tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu 
ħsara.
L-Istati Membri jistgħu, fejn xieraq, 
jistabbilixxu bil-quddiem il-kriterji li fuq 
il-bażi tagħhom dan ir-rikonoxximent 
formali għandu jitqies li ngħata.
3.
Il-pagamenti tal-assigurazzjoni 
għandhom jikkumpensaw għal mhux 
iżjed mit-total tal-ispiża għar-restituzzjoni 
tat-telf msemmi fl-Artikolu 37(1)(a) u 
m’għandhomx jirrikjedu jew jispeċifikaw 
it-tip jew il-kwantità tal-produzzjoni 
futura.
L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-
ammont tal-primjum li hu eliġibbli għall-
appoġġ billi japplikaw limiti massimi 
xierqa.
4. L-appoġġ għandu jkun limitat għal rata 
massima stabbilita fl-Anness I.

Or. fr

Emenda 1595
Salvatore Caronna
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Proposta għal regolament
Artikolu 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38 imħassar
Assigurazzjoni fuq l-uċuħ tar-raba’, l-
annimali u l-pjanti
1. L-appoġġ skont l-Artikolu 37(1)(a) 
għandu jingħata biss għal kuntratti tal-
assigurazzjoni li jkopru t-telf ikkawżat 
minn avveniment klimatiku negattiv jew 
minn mard tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu 
ħsara jew miżura adottata skont id-
Direttiva 2000/29/KE biex jiġu eradikati 
jew ikkontrollati mard tal-pjanti jew 
organiżmi ta’ ħsara għalihom li jeqirdu 
iżjed minn 30 % tal-produzzjonu annwali 
medja tal-bidwi fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin, 
esklużi l-ogħla entrata u dik l-iktar baxxa.
2.
L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
kkonċernat għandha tirrikonoxxi 
formalment li jkun seħħ avveniment 
klimatiku negattivi jew it-tifqigħ ta’ 
marda tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu 
ħsara.
L-Istati Membri jistgħu, fejn xieraq, 
jistabbilixxu bil-quddiem il-kriterji li fuq 
il-bażi tagħhom dan ir-rikonoxximent 
formali għandu jitqies li ngħata.
3.
Il-pagamenti tal-assigurazzjoni 
għandhom jikkumpensaw għal mhux 
iżjed mit-total tal-ispiża għar-restituzzjoni 
tat-telf msemmi fl-Artikolu 37(1)(a) u 
m’għandhomx jirrikjedu jew jispeċifikaw 
it-tip jew il-kwantità tal-produzzjoni 
futura.
L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-
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ammont tal-primjum li hu eliġibbli għall-
appoġġ billi japplikaw limiti massimi 
xierqa.
4. L-appoġġ għandu jkun limitat għal rata 
massima stabbilita fl-Anness I.

Or. it

Emenda 1596
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 37(1)(a) 
għandu jingħata biss għal kuntratti tal-
assigurazzjoni li jkopru t-telf ikkawżat 
minn avveniment klimatiku negattiv jew 
minn mard tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu ħsara 
jew miżura adottata skont id-
Direttiva 2000/29/KE biex jiġu eradikati 
jew ikkontrollati mard tal-pjanti jew 
organiżmi ta’ ħsara għalihom li jeqirdu 
iżjed minn 30 % tal-produzzjonu annwali 
medja tal-bidwi fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin, 
esklużi l-ogħla entrata u dik l-iktar baxxa.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 37(1)(a) 
għandu jingħata biss għal kuntratti tal-
assigurazzjoni li jkopru t-telf ikkawżat 
minn avveniment klimatiku negattiv jew 
minn mard tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu ħsara 
jew miżura adottata skont id-
Direttiva 2000/29/KE biex jiġu eradikati 
jew ikkontrollati mard tal-pjanti jew 
organiżmi ta’ ħsara għalihom li 
jikkaġunaw telf fid-dħul, li tqis il-
karatteristiċi ta' kull tip ta' prodott jew 
azjenda. It-telf għandu jiġi kkalkulat 
f'termini tat-telf tal-ħsad ekwivalenti 
f'sena partikolari.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' 30% huwa għoli wisq u jiskoraġġixxi lill-bdiewa milli jużaw strumenti għall-
ġestjoni tar-riskju. Il-ħsad tal-azjenda għandu jintuża bħala bażi, peress li l-volatilità tal-
prezzijiet u l-ispejjeż tfisser li għandhom jiġu ddeterminati individwalment kull sena.

Emenda 1597
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada



AM\909514MT.doc 101/175 PE494.480v01-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 37(1)(a) 
għandu jingħata biss għal kuntratti tal-
assigurazzjoni li jkopru t-telf ikkawżat 
minn avveniment klimatiku negattiv jew 
minn mard tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu ħsara 
jew miżura adottata skont id-
Direttiva 2000/29/KE biex jiġu eradikati 
jew ikkontrollati mard tal-pjanti jew 
organiżmi ta’ ħsara għalihom li jeqirdu 
iżjed minn 30 % tal-produzzjonu annwali 
medja tal-bidwi fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin, 
esklużi l-ogħla entrata u dik l-iktar baxxa.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 37(1)(a) 
għandu jingħata biss għal kuntratti tal-
assigurazzjoni li jkopru t-telf ikkawżat 
minn avveniment klimatiku negattiv jew 
minn mard tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu ħsara 
jew miżura adottata skont id-
Direttiva 2000/29/KE biex jiġu eradikati 
jew ikkontrollati mard tal-pjanti jew 
organiżmi ta’ ħsara għalihom.
Assigurazzjoni bħal din għandha tkopri 
telf ikkalkulat fuq il-bażi tal-produzzjoni 
medja annwali ta' settur kopert minn 
assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 1598
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 37(1)(a) 
għandu jingħata biss għal kuntratti tal-
assigurazzjoni li jkopru t-telf ikkawżat 
minn avveniment klimatiku negattiv jew 
minn mard tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu ħsara 
jew miżura adottata skont id-
Direttiva 2000/29/KE biex jiġu eradikati 
jew ikkontrollati mard tal-pjanti jew 
organiżmi ta’ ħsara għalihom li jeqirdu 
iżjed minn 30 % tal-produzzjonu annwali 
medja tal-bidwi fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin, 
esklużi l-ogħla entrata u dik l-iktar baxxa.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 37(1)(a)  L-
appoġġ skont l-Artikolu 37(1)(a) għandu 
jingħata biss għal kuntratti tal-
assigurazzjoni li jkopru t-telf ikkawżat 
minn avveniment klimatiku negattiv jew 
minn mard tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu ħsara 
jew miżura adottata skont id-
Direttiva 2000/29/KE biex jiġu eradikati 
jew ikkontrollati mard tal-pjanti jew 
organiżmi ta’ ħsara għalihom li 
jikkaġunaw tnaqqis fil-produzzjoni 
annwali ta' aktar minn 15% meta 
mqabbel mal-produzzjoni medja annwali 
tal-bidwi. Il-produzzjoni annwali medja 
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għandha tiġi kkalkolata biċ-ċifri għat-tliet 
snin preċedenti jew għall-ħames snin 
preċedenti, minbarra l-ogħla ċifri u dawk 
l-aktar baxxi, jew, f'ċirkostanzi 
eċċezzjonali ġustifikati kif dovut, bl-użu 
taċ-ċifri għal kwalunke sena partikolari 
fil-ħames snin preċedenti.
Il-kejl tad-daqs tat-telf ikkaġunat jista' jiġi 
adattat għall-karatteristiċi partikolari ta' 
kull tip ta' prodott bl-użu
(a) ta' indiċijiet bijoloġiċi (il-kwantità tal-
bijomassa li ntilfet) jew indiċijiet 
ekwivalenti għat-telf fil-ħsad stabbiliti fil-
livell lokali, reġjonali, nazzjonali, jew tal-
azjenda
(b) indiċijiet tat-temp (il-volum ta' xita li 
waqgħet, it-temperatura eċċ) stabbiliti fl-
livell lokali, reġjonali jew nazzjonali.

Or. pt

Emenda 1599
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 37(1)(a) 
għandu jingħata biss għal kuntratti tal-
assigurazzjoni li jkopru t-telf ikkawżat 
minn avveniment klimatiku negattiv jew 
minn mard tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu ħsara 
jew miżura adottata skont id-
Direttiva 2000/29/KE biex jiġu eradikati 
jew ikkontrollati mard tal-pjanti jew 
organiżmi ta’ ħsara għalihom li jeqirdu 
iżjed minn 30 % tal-produzzjonu annwali 
medja tal-bidwi fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin, 
esklużi l-ogħla entrata u dik l-iktar baxxa.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 37(1)(a) 
għandu jingħata biss għal kuntratti tal-
assigurazzjoni li jkopru t-telf ikkawżat 
minn avveniment klimatiku negattiv jew 
minn mard tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu ħsara 
jew miżura adottata skont id-
Direttiva 2000/29/KE biex jiġu eradikati 
jew ikkontrollati mard tal-pjanti jew 
organiżmi ta’ ħsara għalihom li jeqirdu 
iżjed minn 15 % tal-produzzjonu annwali 
medja tal-bidwi fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin, 
esklużi l-ogħla entrata u dik l-iktar baxxa.
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It-telf jista' jitkejjel skont kull tip ta' 
prodott bl-użu ta' indiċijiet bijoloġiċi 
(ibbażati pereżempju fuq il-kwantità tal-
bijomassa li ntilfet) jew indiċjiet 
ekwivalenti għat-telf fil-ħsad stabbiliti fl-
livell tal-azjenda jew fl-livell aggregat.

Or. pt

Emenda 1600
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 37(1)(a) 
għandu jingħata biss għal kuntratti tal-
assigurazzjoni li jkopru t-telf ikkawżat 
minn avveniment klimatiku negattiv jew 
minn mard tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu ħsara 
jew miżura adottata skont id-
Direttiva 2000/29/KE biex jiġu eradikati 
jew ikkontrollati mard tal-pjanti jew 
organiżmi ta’ ħsara għalihom li jeqirdu 
iżjed minn 30 % tal-produzzjonu annwali 
medja tal-bidwi fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin, 
esklużi l-ogħla entrata u dik l-iktar baxxa.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 37(1)(a) 
għandu jingħata biss għal kuntratti tal-
assigurazzjoni li jkopru t-telf ikkawżat 
minn avveniment klimatiku negattiv jew 
minn mard tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu ħsara 
jew miżura adottata skont id-
Direttiva 2000/29/KE biex jiġu eradikati 
jew ikkontrollati mard tal-pjanti jew 
organiżmi ta’ ħsara għalihom li jeqirdu 
iżjed minn 30 % tal-produzzjonu annwali 
medja tal-bidwi fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin, 
esklużi l-ogħla entrata u dik l-iktar baxxa.

Il-kejl tad-daqs tat-telf ikkaġunat jista' jiġi 
adattat għall-karatteristiċi partikolari ta' 
kull tip ta' prodott bl-użu:
(a) ta' indiċijiet bijoloġiċi (il-kwantità tal-
bijomassa li ntilfet) jew indiċijiet 
ekwivalenti għat-telf fil-ħsad stabbiliti fil-
livell lokali, reġjonali, nazzjonali, jew tal-
azjenda agrikola
(b) indiċijiet tat-temp (il-volum ta' xita li 
waqgħet, it-temperatura eċċ) stabbiliti fl-
livell lokali, reġjonali jew nazzjonali.
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Or. fr

Emenda 1601
George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 37(1)(a) 
għandu jingħata biss għal kuntratti tal-
assigurazzjoni li jkopru t-telf ikkawżat 
minn avveniment klimatiku negattiv jew 
minn mard tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu ħsara 
jew miżura adottata skont id-
Direttiva 2000/29/KE biex jiġu eradikati 
jew ikkontrollati mard tal-pjanti jew 
organiżmi ta’ ħsara għalihom li jeqirdu 
iżjed minn 30 % tal-produzzjonu annwali 
medja tal-bidwi fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin, 
esklużi l-ogħla entrata u dik l-iktar baxxa.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 37(1)(a) 
għandu jingħata biss għal kuntratti tal-
assigurazzjoni li jkopru t-telf ikkawżat 
minn avveniment klimatiku negattiv jew 
minn mard tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu ħsara 
jew miżura adottata skont id-
Direttiva 2000/29/KE biex jiġu eradikati 
jew ikkontrollati mard tal-pjanti jew 
organiżmi ta’ ħsara għalihom li jeqirdu 
iżjed minn 30 % tal-produzzjonu annwali 
medja tal-bidwi fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin, 
esklużi l-ogħla entrata u dik l-iktar baxxa.
Sabiex jiġi kkalkolat it-telf individwali ta' 
bidwi kkaġunat mill-avveniment, jistgħu 
jintużaw sistemi bbażati fuq l-indiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' sistemi bbażati fuq l-indiċi għall-kalkolu tat-telf għandu jkun permess jekk l-Istati 
Membri jixtiequ jużaw sistemi, fid-dawl ta' simplifikazzjoni amministrattiva.

Emenda 1602
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 37(1)(a) 1. L-appoġġ skont l-Artikolu 37(1)(a)  
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għandu jingħata biss għal kuntratti tal-
assigurazzjoni li jkopru t-telf ikkawżat 
minn avveniment klimatiku negattiv jew 
minn mard tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu ħsara 
jew miżura adottata skont id-
Direttiva 2000/29/KE biex jiġu eradikati 
jew ikkontrollati mard tal-pjanti jew 
organiżmi ta’ ħsara għalihom li jeqirdu 
iżjed minn 30 % tal-produzzjonu annwali 
medja tal-bidwi fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin, 
esklużi l-ogħla entrata u dik l-iktar baxxa.

għandu jingħata biss għal kuntratti tal-
assigurazzjoni li jkopru t-telf ikkawżat 
minn avveniment klimatiku negattiv jew 
minn mard tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu ħsara 
jew miżura adottata skont id-
Direttiva 2000/29/KE biex jiġu eradikati 
jew ikkontrollati mard tal-pjanti jew 
organiżmi ta’ ħsara għalihom li jeqirdu 
iżjed minn 30 % tal-produzzjonu annwali 
medja tal-uċuħ jew il-produzzjoni ta' 
speċijiet individwali ta' annimali mrobbija 
tal-bidwi fil-perjodu preċedenti ta’ tliet 
snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata fuq il-
perjodu preċedenti ta’ ħames snin, esklużi 
l-ogħla entrata u dik l-iktar baxxa.

Or. en

Emenda 1603
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fejn il-garanzija msemmija fil-
paragrafu 1 hija inkluża fil-kopertura tal-
assigurazzjoni li tkopri wkoll riskji oħra, 
il-proporzjon tal-primjum li jikkorrispondi 
għall-garanzija msemmija fil-paragrafu 1 
għandu jkun eliġibbli għal għajnuna 
skont l-Artikolu 37(1)(a).

Or. fr

Emenda 1604
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 39
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 1605
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. fr

Emenda 1606
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. it

Emenda 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fondi mutwi għal mard tal-annimali u tal-
pjanti u inċidenti ambjentali

Fondi mutwi għal mard tal-annimali u tal-
pjanti jew organiżmi ta' ħsara għall-
annimali jew il-pjanti u inċidenti 
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ambjentali

Or. fr

Emenda 1608
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fondi mutwi għal mard tal-annimali u tal-
pjanti u inċidenti ambjentali

Fondi mutwi u assigurazzjoni għal mard 
tal-annimali, tal-pjanti u inċidenti 
ambjentali u avvenimenti klimatiċi avversi

Or. es

Emenda 1609
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikun eliġibbli għall-appoġġ, il-
fond mutwu kkonċernat għandu:

1. Is-sostenn skont din il-miżura għandu 
jkopri għajnuna amministrattiva u 
teknika għal fondi mutwi li minnhom 
jitħallsu għotjiet ta' kumpens lill-bdiewa 
minħabba telf ekonomiku kkaġunat 
minħabba l-firxa f'daqqa ta' marda tal-
annimali jew tal-pjanti jew inċident 
ambjentali. Sabiex ikun eliġibbli għall-
appoġġ, il-fond mutwu kkonċernat għandu:

Or. en

Emenda 1610
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
r-regoli għall-kostituzzjoni u l-ġestjoni tal-
fondi mutwi, b’mod partikolari għall-għoti 
ta’ pagamenti ta’ kumpens lill-bdiewa 
f’każ ta’ kriżi u għall-amministrazzjoni u l-
monitoraġġ tal-konformità ma’ dawn ir-
regoli.

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
r-regoli għall-kostituzzjoni u l-ġestjoni tal-
fondi mutwi, b’mod partikolari għall-għoti 
ta’ pagamenti ta’ kumpens lill-bdiewa 
f’każ ta’ kriżi u għall-amministrazzjoni u l-
monitoraġġ tal-konformità ma’ dawn ir-
regoli. Madanakollu, bħala regola 
ġenerali, il-bdiewa se jkunu eliġibbli biss 
għal kumpens jekk ikunu ħadu l-miżuri 
meħtieġa ta' prekawzjoni kollha biex 
itejbu r-reżiljenza tal-azjenda tagħhom 
kontra degradazzjoni ambjentali, mard 
tal-annimali u tal-pjanti, u avvenimenti 
tat-tibdil fil-klima

Or. en

Emenda 1611
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
r-regoli għall-kostituzzjoni u l-ġestjoni tal-
fondi mutwi, b’mod partikolari għall-għoti 
ta’ pagamenti ta’ kumpens lill-bdiewa 
f’każ ta’ kriżi u għall-amministrazzjoni u l-
monitoraġġ tal-konformità ma’ dawn ir-
regoli.

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
r-regoli għall-kostituzzjoni u l-ġestjoni tal-
fondi mutwi, b’mod partikolari għall-għoti 
ta’ pagamenti ta’ kumpens lill-bdiewa, il-
kooperattivi tagħhom, jew
organizzazzjonijiet tal-produtturi
rikonoxxuti skont l-Artikolu 106 tar-
Regolament (UE) Nru (CMO/2012),f’każ 
ta’ kriżi u għall-amministrazzjoni u l-
monitoraġġ tal-konformità ma’ dawn ir-
regoli L-Istati Membri jistgħu 
jikkombinaw skemi tal-assigurazzjoni ma' 
skemi ta' fondi mutwi.

Or. pt
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Emenda 1612
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
r-regoli għall-kostituzzjoni u l-ġestjoni tal-
fondi mutwi, b’mod partikolari għall-għoti 
ta’ pagamenti ta’ kumpens lill-bdiewa 
f’każ ta’ kriżi u għall-amministrazzjoni u l-
monitoraġġ tal-konformità ma’ dawn ir-
regoli.

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
r-regoli għall-kostituzzjoni u l-ġestjoni tal-
fondi mutwi, b’mod partikolari għall-għoti 
ta’ pagamenti ta’ kumpens lill-bdiewa 
f’każ ta’ kriżi u għall-amministrazzjoni u l-
monitoraġġ tal-konformità ma’ dawn ir-
regoli. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu 
li jissupplimentaw il-fondi mutwi bi skemi 
tal-assigurazzjoni u kooperazzjoni tal-
assigurazzjoni, inkluż permezz ta' 
kooperattivi tal-kreditu.

Or. bg

Emenda 1613
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmija 
fl-Artikolu 37(1)(b) jistgħu jkunu marbuta 
biss ma’:

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-fondi 
pubbliċi kollha, bħall-EAFRD, u l-
finanzjament nazzjonali u reġjonali, lill-
fondi mutwi jistgħu jkunu marbuta biss 
ma’

Or. en

Emenda 1614
Marc Tarabella
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Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmija 
fl-Artikolu 37(1)(b) jistgħu jkunu marbuta 
biss ma’:

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji għall-fondi 
mutwi msemmija fl-Artikolu 37 (1)(b)
jistgħu jkunu marbuta biss ma’:

Or. fr

Emenda 1615
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ammonti mħallsa mill-fond mutwu 
bħala kumpens finanzjarju lill-bdiewa.
Barra minn hekk, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tista’ tkun marbuta mal-
interess fuq is-self kummerċjali meħud 
mill-fond mutwu għall-finijiet tal-ħlas tal-
kumpens finanzjarju lill-bdiewa f’każ ta’ 
kriżi.

(b) l-ispejjeż amministrattivi għat-
tmexxija ta' fond mutwu.

Or. en

Emenda 1616
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ammonti mħallsa mill-fond mutwu 
bħala kumpens finanzjarju lill-bdiewa.
Barra minn hekk, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tista’ tkun marbuta mal-interess 
fuq is-self kummerċjali meħud mill-fond 

(b) l-ammonti mħallsa mill-fond mutwu 
bħala kumpens finanzjarju lill-bdiewa.
Barra minn hekk, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tista’ tkun marbuta mal-interess 
fuq is-self kummerċjali meħud mill-fond 
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mutwu għall-finijiet tal-ħlas tal-kumpens 
finanzjarju lill-bdiewa f’każ ta’ kriżi.

mutwu għall-finijiet tal-ħlas tal-kumpens 
finanzjarju lill-bdiewa f’każ ta’ kriżi jew lil 
primjums tal-assigurazzjoni għal polzi 
meħruġa mill-fond mutwu bi prezz tas-
suq. Bħala alternattiva għal dawk l-
ammonti, il-kontribuzzjonijiet finanzjarji 
jistgħu jintużaw għall-kapital azzjonarju, 
sa livell massimu ta' 65% tal-
kontribuzzjonijiet mħallsa mill-bdiewa.

Or. it

Emenda 1617
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ammonti mħallsa mill-fond mutwu 
bħala kumpens finanzjarju lill-bdiewa.
Barra minn hekk, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tista’ tkun marbuta mal-interess 
fuq is-self kummerċjali meħud mill-fond 
mutwu għall-finijiet tal-ħlas tal-kumpens 
finanzjarju lill-bdiewa f’każ ta’ kriżi.

(b) L-ammonti mħallsa mill-fond mutwu 
bħala kumpens finanzjarju lill-bdiewa, lill-
kooperattivi tagħhom, jew lill-
organizzazzjonijiet li jipproduċu 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 106 tar-
Regolament (UE) Nru (CMO/2012).  
Barra minn hekk, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tista’ tkun marbuta mal-interess 
fuq is-self kummerċjali meħud mill-fond 
mutwu għall-finijiet tal-ħlas tal-kumpens 
finanzjarju lill-bdiewa, lill-kooperattivi 
tagħhom, jew lill-organizzazzjonijiet li 
jipproduċu rikonoxxuti skont l-Artikolu 
106 tar-Regolament (UE) Nru 
(CMO/2012),f’każ ta’ kriżi

Or. pt

Emenda 1618
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ammonti mħallsa mill-fond mutwu 
bħala kumpens finanzjarju lill-bdiewa.
Barra minn hekk, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tista’ tkun marbuta mal-interess 
fuq is-self kummerċjali meħud mill-fond 
mutwu għall-finijiet tal-ħlas tal-kumpens 
finanzjarju lill-bdiewa f’każ ta’ kriżi.

(b) l-ammonti mħallsa mill-fond mutwu 
bħala kumpens finanzjarju lill-bdiewa.
Barra minn hekk, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tista’ tkun marbuta mal-interess 
jew il-kapital fuq is-self kummerċjali 
meħud mill-fond mutwu għall-finijiet tal-
ħlas tal-kumpens finanzjarju lill-bdiewa 
f’każ ta’ kriżi.

Or. en

Emenda 1619
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ebda kontribuzzjoni mill-fondi pubbliċi 
m’għandha ssir lill-kapital azzjonarju 
inizjali.

imħassar

Or. it

Emenda 1620
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ebda kontribuzzjoni mill-fondi pubbliċi 
m’għandha ssir lill-kapital azzjonarju 
inizjali.

imħassar

Or. pt
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Emenda 1621
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ebda kontribuzzjoni mill-fondi pubbliċi 
m’għandha ssir lill-kapital azzjonarju 
inizjali.

Kontribuzzjoni parzjali mill-fondi pubbliċi 
lill-kapital azzjonarju inizjali hija 
possibbli.

Or. en

Emenda 1622
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ebda kontribuzzjoni mill-fondi pubbliċi 
m’għandha ssir lill-kapital azzjonarju 
inizjali.

L-ebda kontribuzzjoni mill-fondi pubbliċi 
m’għandha ssir lill-kapital azzjonarju 
inizjali. L-ebda kontribuzzjonijiet minn 
fondi pubbliċi ma għandhom isiru lill-
ammonti mħallsa mill-fond mutwu bħala 
kumpens finanzjarju lill-bdiewa.

Or. en

Emenda 1623
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fir-rigward tal-mard tal-annimali, il-
kumpens finanzjarju skont l-

4. Fir-rigward tal-mard tal-annimali, il-
kumpens finanzjarju jista’ jingħata biss fir-
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Artikolu 37(1)(b) jista’ jingħata biss fir-
rigward tal-mard imsemmi fil-lista ta’ 
mard tal-annimali stabbilita mill-
Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-
Annimali u/jew fl-Anness għad-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 90/424/KEE.

rigward tal-mard mhux dovut għal sistemi 
insostenibbli bħall-biedja industrijali u 
monokulturi.

Or. en

Emenda 1624
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fir-rigward tal-mard tal-annimali, il-
kumpens finanzjarju skont l-
Artikolu 37(1)(b) jista’ jingħata biss fir-
rigward tal-mard imsemmi fil-lista ta’ mard 
tal-annimali stabbilita mill-
Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-
Annimali u/jew fl-Anness għad-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 90/424/KEE.

4. Fir-rigward tal-mard tal-annimali, il-
kumpens finanzjarju skont l-
Artikolu 37(1)(b) jista’ jingħata biss fir-
rigward tal-mard imsemmi fil-lista ta’ mard 
tal-annimali stabbilita mill-
Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-
Annimali u/jew fl-Anness għad-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 90/424/KEE, kif ukoll għal 
kwalunkwe marda oħra li tfaqqa' mhux 
inkluża f'din il-lista.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Kull jum hemm aktar eżempji ta' mard li jidher li ma kienx jeżistu qabel fl-Unjoni, bħall-
marda tal-bluetongue, influwenza tat-tjur jew il-virus Schmallenberg, u li jimplikaw b'mod 
definittiv li attwalment hemm ir-riskju.

Emenda 1625
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 40
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 1626
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 1627
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istrument għall-istabbilizzazzjoni tad-dħul mhuwiex użu tajjeb tal-Fondi għall-Iżvilupp
Rurali peress li jista' jiswa' ħafna u jkun instabbli u f'ċirkostanzi estremi jista' jeħtieġ li jkun 
akbar mill-allokazzjonijiet tal-Pilastru II ta' xi Stati Membri , kif indikat mill-Valutazzjoni tal-
Impatt tal-Kummissjoni.

Emenda 1628
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Proposta għal regolament
Artikolu 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. fr

Emenda 1629
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. it

Emenda 1630
Britta Reimers, Peter Jahr

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 
jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti 
ta’ tliet snin jew medja ta’ tliet snin 
ibbażata fuq il-perjodu preċedenti ta’ 
ħames snin minbarra l-ogħla entrata u 
dik l-iktar baxxa. Id-dħul għall-finijiet 
tal-Artikolu 37(1)(c) għandu jirreferi 
għas-somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi 
mis-suq, inkluż kwalunkwe forma ta’ 
appoġġ pubbliku, wara li jitnaqqsu l-
ispejjeż tal-inputs. Il-pagamenti mill-fond 
mutwu lill-bdiewa għandhom 
jikkumpensaw għal mhux iżjed minn 

imħassar



AM\909514MT.doc 117/175 PE494.480v01-00

MT

70 % tad-dħul mitluf.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Soluzzjonijet għall-istabbilizzazzjoni tad-dħul ta' dan it-tip huma anqas effiċjenti meta 
mqabbla ma' opportunitajiet komparabbli u disponibbli ta' hedging bbażati fuq kuntratti u s-
swieq tal-futures promettenti.

Emenda 1631
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 
jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin 
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 
baxxa. Id-dħul għall-finijiet tal-
Artikolu 37(1)(c) għandu jirreferi għas-
somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi mis-suq, 
inkluż kwalunkwe forma ta’ appoġġ 
pubbliku, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-
inputs. Il-pagamenti mill-fond mutwu lill-
bdiewa għandhom jikkumpensaw għal 
mhux iżjed minn 70 % tad-dħul mitluf.

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 
jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin 
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 
baxxa. Id-dħul għall-finijiet tal-
Artikolu 37(1)(c) għandu jirreferi għas-
somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi mill-
produttività agrikolu fis-suq. Il-pagamenti 
mill-fond mutwu lill-bdiewa għandhom 
jikkumpensaw għal mhux iżjed minn 70 % 
tad-dħul mitluf.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex taġġusta din il-miżura għall-għan iddikjarat fil-Premessa (37) il-garanzija ta' dħul aktar 
milli profitt għandu jkun l-għan ta' din il-miżura.

Emenda 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 
jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin 
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 
baxxa. Id-dħul għall-finijiet tal-
Artikolu 37(1)(c) għandu jirreferi għas-
somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi mis-suq, 
inkluż kwalunkwe forma ta’ appoġġ 
pubbliku, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-
inputs. Il-pagamenti mill-fond mutwu lill-
bdiewa għandhom jikkumpensaw għal 
mhux iżjed minn 70 % tad-dħul mitluf.

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 
jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin 
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 
baxxa. Id-dħul għall-finijiet tal-
Artikolu 37(1)(c) għandu jirreferi għas-
somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi mis-suq, 
inkluż kwalunkwe forma ta’ appoġġ 
pubbliku, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-
inputs. Il-pagamenti mill-fond mutwu lill-
bdiewa jew skont kuntratti ta' 
assigurazzjoni għandhom jikkumpensaw 
għal mhux iżjed minn 70 % tad-dħul 
mitluf. Fil-każ li din il-miżura tiġi inkluża 
fil-programmi għall-iżvilupp rurali, il-
fondi għandhom jiġu allokati bi 
proporzjon mar-riskju għall-introjti tal-
azjendi fl-Istat Membru jew reġjun 
ikkonċernat.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emenda għal dan l-artikolu ġie propost li jiġi żgurat li l-primjums tal-assigurazzjoni huma 
eliġibbli għal appoġġ permezz ta' dan l-istrument għall-istabbilizzazzjoni tad-dħul u biex tiġi 
kkjarifikata l-inklużjoni tagħhom fl-RDPs, fejn applikabbli.

Emenda 1633
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 
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jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin 
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 
baxxa. Id-dħul għall-finijiet tal-
Artikolu 37(1)(c) għandu jirreferi għas-
somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi mis-suq, 
inkluż kwalunkwe forma ta’ appoġġ 
pubbliku, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-
inputs. Il-pagamenti mill-fond mutwu lill-
bdiewa għandhom jikkumpensaw għal 
mhux iżjed minn 70 % tad-dħul mitluf.

jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 
baxxa. L-appoġġ jista' jingħata wkoll 
meta l-valur medju tal-produzzjoni 
kkummerċjalizzata ta' organizzazzjoni
kooperattiva jew tal-produtturi hija 20% 
ogħla mill-valur medju ta' tliet snin tal-
produzzjoni kkumerċjalizzata, ibbażat fuq 
il-ħames snin preċedenti, esklużi l-akbar 
u l-iċken entrat. Id-dħul għall-finijiet tal-
Artikolu 37(1)(c) għandu jirreferi għas-
somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi mis-suq, 
inkluż kwalunkwe forma ta’ appoġġ 
pubbliku, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-
inputs. Il-pagamenti mill-fond mutwu jew 
skont skemi tal-assigurazzjoni lill-bdiewa 
għandhom jikkumpensaw għal mhux iżjed 
minn 70 % tad-dħul mitluf jew il-valur
medju tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq
fil-każ ta' kooperattivi jew 
organizzazzjonijiet tal-produtturi.

Or. pt

Emenda 1634
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 
jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin 
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 
baxxa. Id-dħul għall-finijiet tal-
Artikolu 37(1)(c) għandu jirreferi għas-
somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi mis-suq, 

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 
jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin 
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 
baxxa. Id-dħul għall-finijiet tal-
Artikolu 37(1)(c) għandu jirreferi għas-
somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi mis-suq, 
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inkluż kwalunkwe forma ta’ appoġġ 
pubbliku, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-
inputs. Il-pagamenti mill-fond mutwu lill-
bdiewa għandhom jikkumpensaw għal 
mhux iżjed minn 70 % tad-dħul mitluf.

inkluż għal kwalunkwe forma ta' 
produzzjoni relatata ma' attivitajiet 
konnessi mal-agrikoltura u kwalunkwe 
forma ta’ appoġġ pubbliku, wara li 
jitnaqqsu l-ispejjeż tal-inputs. Il-pagamenti 
lill-bdiewa mill-fond mutwu jew skont 
pretensjonijiet tal-assigurazzjoni jew li 
jitqajmu minn kuntratt tal-assigurazzjoni 
li tfassal bil-fond għandhom
jikkumpensaw għal mhux iżjed minn 70%
tad-dħul mitluf

Or. it

Emenda 1635
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 
jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin 
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 
baxxa. Id-dħul għall-finijiet tal-
Artikolu 37(1)(c) għandu jirreferi għas-
somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi mis-suq, 
inkluż kwalunkwe forma ta’ appoġġ 
pubbliku, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-
inputs. Il-pagamenti mill-fond mutwu lill-
bdiewa għandhom jikkumpensaw għal 
mhux iżjed minn 70 % tad-dħul mitluf.

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 
jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin 
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 
baxxa. Dħul għall-finijiet tal-Artikolu 37 
(1)(c) Id-dħul għall-finijiet tal-
Artikolu 37(1)(c) għandu jirreferi għas-
somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi mis-suq, 
inkluż għal kwalunkwe forma ta' 
produzzjoni relatata ma' attivitajiet 
konnessi mal-agrikoltura u kwalunkwe 
forma ta’ appoġġ pubbliku, wara li 
jitnaqqsu l-ispejjeż tal-inputs. Il-pagamenti 
mill-fond mutwu lill-bdiewa jew skont 
kuntratti tal-assigurazzjoni għandhom 
jikkumpensaw għal mhux iżjed minn 70 % 
tad-dħul mitluf.

Or. it
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Emenda 1636
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 
jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin 
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 
baxxa. Id-dħul għall-finijiet tal-
Artikolu 37(1)(c) għandu jirreferi għas-
somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi mis-suq, 
inkluż kwalunkwe forma ta’ appoġġ 
pubbliku, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-
inputs. Il-pagamenti mill-fond mutwu lill-
bdiewa għandhom jikkumpensaw għal 
mhux iżjed minn 70 % tad-dħul mitluf.

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 
jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin 
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 
baxxa. Id-dħul għall-finijiet tal-
Artikolu 47(1)(c) għandu jirreferi għas-
somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi mis-suq, 
inkluż kwalunkwe forma ta’ appoġġ 
pubbliku, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-
inputs. Il-pagamenti mill-fond mutwu jew 
minn kuntratti tal-assigurazzjoni lill-
bdiewa għandhom jikkumpensaw għal 
mhux iżjed minn 70 % tad-dħul mitluf.

Or. es

Emenda 1637
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 
jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin 
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 
baxxa. Id-dħul għall-finijiet tal-
Artikolu 37(1)(c) għandu jirreferi għas-
somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi mis-suq, 

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 
jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin 
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 
baxxa. Id-dħul għall-finijiet tal-
Artikolu 37(1)(c) għandu jirreferi għas-
somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi mis-suq, 
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inkluż kwalunkwe forma ta’ appoġġ 
pubbliku, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-
inputs. Il-pagamenti mill-fond mutwu lill-
bdiewa għandhom jikkumpensaw għal 
mhux iżjed minn 70 % tad-dħul mitluf.

inkluż kwalunkwe forma ta’ appoġġ 
pubbliku, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-
inputs. Il-pagamenti mill-fond mutwu jew 
minn kuntratti tal-assigurazzjoni lill-
bdiewa għandhom jikkumpensaw għal 
mhux iżjed minn 70 % tad-dħul mitluf.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Assigurazzjoni u l-kundizzjonijiet għall-kumpens mill-assigurazzjoni huma inklużi f'dan l-
artikolu dwar l-istrument għall-istabbilizzazzjoni tad-dħul bi qbil mal-emenda għall-Artikolu 
37.

Emenda 1638
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 
jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin 
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 
baxxa. Id-dħul għall-finijiet tal-
Artikolu 37(1)(c) għandu jirreferi għas-
somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi mis-suq, 
inkluż kwalunkwe forma ta’ appoġġ 
pubbliku, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-
inputs. Il-pagamenti mill-fond mutwu lill-
bdiewa għandhom jikkumpensaw għal 
mhux iżjed minn 70 % tad-dħul mitluf.

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 
jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin 
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 
baxxa. Id-dħul għall-finijiet tal-
Artikolu 37(1)(c) għandu jirreferi għas-
somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi mis-suq, 
inkluż kwalunkwe forma ta’ appoġġ 
pubbliku, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-
inputs. Il-pagamenti mill-fond mutwu jew 
minn assigurazzjoni lill-bdiewa għandhom 
jikkumpensaw għal mhux iżjed minn 70 % 
tad-dħul mitluf.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-Emenda għal Artikolu 37. L-ispejjeż ghad-dħul jitneħħew għaliex fil-biċċa l-kbira
tas-setturi, huwa t-tkabbir tagħhom u l-iffriżar tal-prezzijiet tal-bejgħ għall-prodotti li hija l-
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kawża primarja tal-iżbilanċ fid-dħul tal-bdiewa.

Emenda 1639
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 
jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin 
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 
baxxa. Id-dħul għall-finijiet tal-
Artikolu 37(1)(c) għandu jirreferi għas-
somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi mis-suq, 
inkluż kwalunkwe forma ta’ appoġġ 
pubbliku, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-
inputs. Il-pagamenti mill-fond mutwu lill-
bdiewa għandhom jikkumpensaw għal 
mhux iżjed minn 70 % tad-dħul mitluf.

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 
jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin 
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 
baxxa. Id-dħul għall-finijiet tal-
Artikolu 37(1)(c) għandu jirreferi għas-
somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi mis-suq, 
inkluż kwalunkwe forma ta’ appoġġ 
pubbliku, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-
inputs. Il-pagamenti mill-fond mutwu jew 
minn assigurazzjoni lill-bdiewa għandhom 
jikkumpensaw għal mhux iżjed minn 70 % 
tad-dħul mitluf.

Or. es

Emenda 1640
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 
jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin 
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 
jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin 
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 
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baxxa. Id-dħul għall-finijiet tal-
Artikolu 37(1)(c) għandu jirreferi għas-
somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi mis-suq, 
inkluż kwalunkwe forma ta’ appoġġ 
pubbliku, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-
inputs. Il-pagamenti mill-fond mutwu lill-
bdiewa għandhom jikkumpensaw għal 
mhux iżjed minn 70 % tad-dħul mitluf.

baxxa. Id-dħul għall-finijiet tal-
Artikolu 37(1)(c) għandu jirreferi għas-
somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi mis-suq, 
inkluż kwalunkwe forma ta’ appoġġ 
pubbliku, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-
inputs. Il-pagamenti lill-bdiewa mill-fond 
mutwu jew li jitqajmu mill-kuntratt tal-
assigurazzjoni li jkun sar skont prezzijiet 
tas-suq għandhom jikkumpensaw għal
mhux iżjed minn 70% TAD-dħul mitluf

Or. it

Emenda 1641
George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 
jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin 
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 
baxxa. Id-dħul għall-finijiet tal-
Artikolu 37(1)(c) għandu jirreferi għas-
somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi mis-suq, 
inkluż kwalunkwe forma ta’ appoġġ 
pubbliku, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-
inputs. Il-pagamenti mill-fond mutwu lill-
bdiewa għandhom jikkumpensaw għal 
mhux iżjed minn 70 % tad-dħul mitluf.

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 
jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata 
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin 
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 
baxxa. Id-dħul għall-finijiet tal-
Artikolu 37(1)(c) għandu jirreferi għas-
somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi mis-suq, 
inkluż kwalunkwe forma ta’ appoġġ 
pubbliku, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-
inputs. Il-pagamenti mill-fond mutwu lill-
bdiewa għandhom jikkumpensaw għal 
mhux iżjed minn 70 % tad-dħul mitluf.
Sabiex jiġi kkalkolat it-telf ta' bidwi 
individwali, jistgħu jintużaw sistemi 
bbażati fuq l-indiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' sistemi bbażati fuq l-indiċi għall-kalkolu tat-telf għandu jkun permess jekk l-Istati 
Membri jixtiequ jużaw sistemi, fid-dawl ta' simplifikazzjoni amministrattiva.
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Emenda 1642
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk l-għajnuna prevista fl-
Artikolu 37 tista' tingħata wkoll meta t-
tnaqqis fl-introjtu annwali jaqbeż 30% tal-
ispejjeż tal-produzzjoni tal-bdiewa għal 
kull uċuh jew merħla tal-bhejjem. L-
introjtu totali għal kull uċuħ jew merħla 
tal-bhejjem jirreferi għas-somma tad-dħul 
li l-bidwi jkun irċieva mis-suq, inkluż 
kwalunkwe forma ta' appoġġ pubbliku u 
t-tnaqqis tal-ispejjeż ta' dħul, pagamenti 
mill-fond mutwu jew il-kumpanija tal-
assigurazzjoni lill-bdiewa li għandhom 
jagħtu kumpens għal aktar minn 70% tal-
introjtu mitluf.

Or. es

Emenda 1643
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex ikun eliġibbli għall-appoġġ, il-
fond mutwu kkonċernat għandu:

2. Sabiex ikun eliġibbli għall-appoġġ, il-
fond mutwu kkonċernat u l-primjums tal-
assigurazzjoni kkonċernati għandhom:

Or. es

Emenda 1644
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
r-regoli għall-kostituzzjoni u l-ġestjoni tal-
fondi mutwi, b’mod partikolari għall-għoti 
ta’ pagamenti ta’ kumpens lill-bdiewa 
f’każ ta’ kriżi u għall-amministrazzjoni u l-
monitoraġġ tal-konformità ma’ dawn ir-
regoli.

3. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
r-regoli għall-kostituzzjoni u l-ġestjoni tal-
fondi mutwi u l-primjums tal-
assigurazzjoni, b’mod partikolari għall-
għoti ta’ pagamenti ta’ kumpens lill-
bdiewa f’każ ta’ kriżi u għall-
amministrazzjoni u l-monitoraġġ tal-
konformità ma’ dawn ir-regoli.

Or. es

Emenda 1645
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
r-regoli għall-kostituzzjoni u l-ġestjoni tal-
fondi mutwi, b’mod partikolari għall-għoti 
ta’ pagamenti ta’ kumpens lill-bdiewa 
f’każ ta’ kriżi u għall-amministrazzjoni u l-
monitoraġġ tal-konformità ma’ dawn ir-
regoli.

3. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
r-regoli għall-kostituzzjoni u l-ġestjoni tal-
fondi mutwi u l-primjums tal-kuntratti tal-
assigurazzjoni, b’mod partikolari għall-
għoti ta’ pagamenti ta’ kumpens lill-
bdiewa f’każ ta’ kriżi u għall-
amministrazzjoni u l-monitoraġġ tal-
konformità ma’ dawn ir-regoli.

Or. it

Emenda 1646
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 3. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
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r-regoli għall-kostituzzjoni u l-ġestjoni tal-
fondi mutwi, b’mod partikolari għall-għoti 
ta’ pagamenti ta’ kumpens lill-bdiewa 
f’każ ta’ kriżi u għall-amministrazzjoni u l-
monitoraġġ tal-konformità ma’ dawn ir-
regoli.

r-regoli għall-kostituzzjoni u l-ġestjoni tal-
fondi mutwi, b’mod partikolari għall-għoti 
ta’ pagamenti ta’ kumpens lill-bdiewa 
f’każ ta’ kriżi u għall-amministrazzjoni u l-
monitoraġġ tal-konformità ma’ dawn ir-
regoli, u l-kuntratti tal-assigurazzjoni.

Or. it

Emenda 1647
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
r-regoli għall-kostituzzjoni u l-ġestjoni tal-
fondi mutwi, b’mod partikolari għall-għoti 
ta’ pagamenti ta’ kumpens lill-bdiewa 
f’każ ta’ kriżi u għall-amministrazzjoni u l-
monitoraġġ tal-konformità ma’ dawn ir-
regoli.

3. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
r-regoli għall-kostituzzjoni u l-ġestjoni tal-
fondi mutwi, b’mod partikolari għall-għoti 
ta’ pagamenti ta’ kumpens lill-bdiewa 
kooperattivi, u l-organizzazzjonijiet tal-
produtturi f’każ ta’ kriżi u għall-
amministrazzjoni u l-monitoraġġ tal-
konformità ma’ dawn ir-regoli.

Or. pt

Emenda 1648
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
Artikolu 40 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmija 
fl-Artikolu 37(1)(c) jistgħu jkunu marbuta 
biss mal-ammonti mħallsa mill-fond 
mutwu bħala kumpens finanzjarju lill-
bdiewa. Barra minn hekk, il-
kontribuzzjoni finanzjarja tista’ tkun 

imħassar



PE494.480v01-00 128/175 AM\909514MT.doc

MT

marbuta mal-interess fuq is-self 
kummerċjali meħud mill-fond mutwu 
għall-finijiet tal-ħlas tal-kumpens 
finanzjarju lill-bdiewa f’każ ta’ kriżi.

Or. it

Emenda 1649
Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmija 
fl-Artikolu 37(1)(c) jistgħu jkunu marbuta 
biss mal-ammonti mħallsa mill-fond 
mutwu bħala kumpens finanzjarju lill-
bdiewa. Barra minn hekk, il-
kontribuzzjoni finanzjarja tista’ tkun 
marbuta mal-interess fuq is-self 
kummerċjali meħud mill-fond mutwu 
għall-finijiet tal-ħlas tal-kumpens 
finanzjarju lill-bdiewa f’każ ta’ kriżi.

Appoġġ skont l-Artikolu 37(1)(c) jista' 
jieħu l-forma ta' kontribuzzjoni 
finanzjarja lejn il-pagamenti tal-bdiewa 
fil-fond mutwu.

Or. it

Emenda 1650
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmija 
fl-Artikolu 37(1)(c) jistgħu jkunu marbuta 
biss mal-ammonti mħallsa mill-fond 
mutwu bħala kumpens finanzjarju lill-
bdiewa. Barra minn hekk, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tista’ tkun marbuta mal-interess 
fuq is-self kummerċjali meħud mill-fond 
mutwu għall-finijiet tal-ħlas tal-kumpens 

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmija 
fl-Artikolu 37(1)(c) jista' jirrigwarda biss l-
ammonti mħallsa mill-fond mutwu lill-
bdiewa bħala kumpens finanzjarju jew
bħala sehem tal-prezz tal-polzi tal-
assigurazzjoni li jistgħu jittieħdu mill-
bdiewa individwalment, jew minn gruppi 
ta' bdiewa kollettivament. Barra minn 
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finanzjarju lill-bdiewa f’każ ta’ kriżi. hekk, il-kontribuzzjoni finanzjarja tista’ 
tkun marbuta mal-interess fuq is-self 
kummerċjali meħud mill-fond mutwu 
għall-finijiet tal-ħlas tal-kumpens 
finanzjarju lill-bdiewa f’każ ta’ kriżi jew lil 
primjums tal-assigurazzjoni għal polzi 
meħruġa mill-fond mutwu bi prezz tas-
suq.
Bħala alternattiva għal dawk l-ammonti, 
il-kontribuzzjonijiet finanzjarji jistgħu 
jintużaw għall-kapital azzjonarju, sa livell 
massimu ta' 65% tal-kontribuzzjonijiet 
mħallsa mill-bdiewa.

Or. it

Emenda 1651
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmija 
fl-Artikolu 37(1)(c) jistgħu jkunu marbuta 
biss mal-ammonti mħallsa mill-fond
mutwu bħala kumpens finanzjarju lill-
bdiewa. Barra minn hekk, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tista’ tkun marbuta mal-interess 
fuq is-self kummerċjali meħud mill-fond 
mutwu għall-finijiet tal-ħlas tal-kumpens 
finanzjarju lill-bdiewa f’każ ta’ kriżi.

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmija 
fl-Artikolu 37(1)(c) jistgħu jkunu marbuta 
biss mal-ammonti mħallsa mill-fond 
mutwu lill-bdiewa bħala kumpens 
finanzjarju jew bħala sehem mill-prezz tal-
polzi tal-assigurazzjoni li jistgħu jieħdu l-
bdiewa. Barra minn hekk, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tista’ tkun marbuta mal-interess 
fuq is-self kummerċjali meħud mill-fond 
mutwu għall-finijiet tal-ħlas tal-kumpens 
finanzjarju lill-bdiewa f’każ ta’ kriżi jew 
lill-primjums tal-assigurazzjoni għall-
polzi maħruġa mill-fond mutwu bi prezz 
tas-suq. Bħala alternattiva għal dawk l-
ammonti, il-kontribuzzjonijiet finanzjarji 
jistgħu jintużaw għall-kapital azzjonarju, 
sa livell massimu ta' 65% tal-
kontribuzzjonijiet imħallsa mill-bdiewa.

Or. it
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Emenda 1652
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmija 
fl-Artikolu 37(1)(c) jistgħu jkunu marbuta 
biss mal-ammonti mħallsa mill-fond 
mutwu bħala kumpens finanzjarju lill-
bdiewa. Barra minn hekk, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tista’ tkun marbuta mal-interess 
fuq is-self kummerċjali meħud mill-fond 
mutwu għall-finijiet tal-ħlas tal-kumpens 
finanzjarju lill-bdiewa f’każ ta’ kriżi.

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmija 
fl-Artikolu 37(1)(c) għandhom jingħataw 
biss għall-poloz tal-assigurazzjoni li 
jkopru t-telf ta' dħul imsemmi fil-
paragrafu 1 jew, alternattivament, jistgħu 
jkunu marbuta biss mal-ammonti mħallsa 
mill-fond mutwu bħala kumpens 
finanzjarju lill-bdiewa Barra minn hekk, il-
kontribuzzjoni finanzjarja tista’ tkun 
marbuta mal-interess fuq is-self
kummerċjali meħud mill-fond mutwu 
għall-finijiet tal-ħlas tal-kumpens 
finanzjarju lill-bdiewa f’każ ta’ kriżi.

Or. it

Emenda 1653
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmija 
fl-Artikolu 37(1)(c) jistgħu jkunu marbuta 
biss mal-ammonti mħallsa mill-fond 
mutwu bħala kumpens finanzjarju lill-
bdiewa. Barra minn hekk, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tista’ tkun marbuta mal-interess 
fuq is-self kummerċjali meħud mill-fond 
mutwu għall-finijiet tal-ħlas tal-kumpens 
finanzjarju lill-bdiewa f’każ ta’ kriżi.

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmija 
fl-Artikolu 37(1)(c) tista’ tkun marbuta biss 
mal-ammonti interess fuq is-self 
kummerċjali meħud mill-fond mutwu u 
permezz tal-primjums tal-assigurazzjoni 
għall-finijiet tal-ħlas tal-kumpens 
finanzjarju lill-bdiewa  Barra minn hekk, 
il-kontribuzzjoni finanzjarja tista’ tkun 
marbuta mal-interess fuq is-self 
kummerċjali meħud mill-fond mutwu 
għall-finijiet tal-ħlas tal-kumpens 
finanzjarju lill-bdiewa f’każ ta’ kriżi.
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Or. es

Emenda 1654
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmija 
fl-Artikolu 37(1)(c) jistgħu jkunu marbuta 
biss mal-ammonti mħallsa mill-fond 
mutwu bħala kumpens finanzjarju lill-
bdiewa. Barra minn hekk, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tista’ tkun marbuta mal-interess 
fuq is-self kummerċjali meħud mill-fond 
mutwu għall-finijiet tal-ħlas tal-kumpens 
finanzjarju lill-bdiewa f’każ ta’ kriżi.

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmija 
fl-Artikolu 37(1)(c) jistgħu jkunu marbuta 
biss mal-ammonti mħallsa mill-fond 
mutwu bħala kumpens finanzjarju lill-
bdiewa, kooperattivi, u organizzazzjonijiet 
tal-produtturi. Barra minn hekk, il-
kontribuzzjoni finanzjarja tista’ tkun 
marbuta mal-interess fuq is-self 
kummerċjali meħud mill-fond mutwu 
għall-finijiet tal-ħlas tal-kumpens 
finanzjarju lill-bdiewa f’każ ta’ kriżi.

Or. pt

Emenda 1655
Giancarlo Scottà, 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
Artikolu 40 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ skont l-Atikolu 37(1)(c) jista' 
jieħu l-forma ta' kontribuzzjoni 
finanzjarja lejn il-pagamenti tal-bdiewa 
fil-fond legali. L-Istati Membri għandhom 
jistipulaw regoli li jiggovernaw 
kontribuzzjonijiet tal-bdiewa għall-fond.

Or. it
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Emenda 1656
Herbert Dorfmann.

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ebda kontribuzzjoni mill-fondi pubbliċi 
m’għandha ssir lill-kapital azzjonarju 
inizjali.

imħassar

Or. it

Emenda 1657
Maria do Céu Patrão Neves.

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ebda kontribuzzjoni mill-fondi pubbliċi 
m’għandha ssir lill-kapital azzjonarju 
inizjali.

imħassar

Or. pt

Emenda 1658
Paolo De Castro.

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ebda kontribuzzjoni mill-fondi pubbliċi 
m’għandha ssir lill-kapital azzjonarju 
inizjali.

L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
regoli li jiggovernaw kontribuzzjonijiet 
tal-bdiewa għall-fond.

Or. it
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Emenda 1659
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ebda kontribuzzjoni mill-fondi pubbliċi 
m’għandha ssir lill-kapital azzjonarju 
inizjali.

Kontribuzzjoni parzjali minn fondi 
pubbliċi lil kapital inizjali hija possibbli.

Or. en

Emenda 1660
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ebda kontribuzzjoni mill-fondi pubbliċi 
m’għandha ssir lill-kapital azzjonarju 
inizjali.

L-ebda kontribuzzjoni mill-fondi pubbliċi 
ma għandha ssir lill-kapital azzjonarju 
inizjali tal-fond mutwu.

Or. it

Emenda 1661
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-awtorità kompetenti tal-Istat
Membru kkonċernat għandha formalment
tagħraf li kien hemm tnaqqis sinifikanti
fid-dħul tal-bidwi. L-Istati Membri 
jistgħu, fejn xieraq, jistabbilixxu bil-
quddiem kriterji li fuq il-bażi tagħhom 
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dan ir-rikonoxximent formali għandu 
jitqies li ngħata. Kumpens mill-
assigurazzjoni għandu jitħallas mingħajr 
ebda rekwiżiti jew speċifikazzjonijiet li qed 
isiru dwar it-tip jew il-kwantità tal-
produzzjoni futura.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Assigurazzjoni u l-kundizzjonijiet għall-kumpens mill-assigurazzjoni huma inklużi f'dan l-
artikolu fuq l-istrument għall-istabbilizzazzjoni tad-dħul bi qbil mal-emenda għall-Artikolu 
37.

Emenda 1662
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-appoġġ għandu jkun limitat għal rata 
massima stabbilita fl-Anness I.

5. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
kkonċernat għandha formalment tagħraf 
li kien hemm tnaqqis sinifikanti fid-dħul
tal-bidwi.

Or. es

Emenda 1663
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu, fejn xieraq, 
jistabbilixxu bil-quddiem kriterji li fuq il-
bażi tagħhom dan ir-rikonoxximent 
formali għandu jitqies li ngħata.

Or. es
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Emenda 1664
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 5 – subparagrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kumpens mill-assigurazzjoni għandu 
jitħallas mingħajr ebda rekwiżiti jew 
speċifikazzjonijiet li qed isiru dwar it-tip
jew il-kwantità tal-produzzjoni futura.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Assigurazzjoni u l-kundizzjonijiet għall-ħlas ta' kumpens skont l-assigurazzjoni għandhom 
jiġu inklużi.

Emenda 1665
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 41 imħassar
Regoli dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri
Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri f’din 
it-taqsima li jikkonċernaw:
(a) proċeduri għall-għażla ta’ awtoritajiet 
jew korpi li joffru servizzi konsultattivi 
tal-biedja u tal-forestrija, servizzi ta’ 
ġestjoni jew ta’ għajnuna tal-azjendi 
agrikoli u d-digressività tal-għajnuna 
skont il-miżura tas-servizzi konsultattivi 
msemmija fl-Artikolu 16;
(b) il-valutazzjoni mill-Istat Membru tal-
progress tal-pjan tan-negozju, l-
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alternattivi ta' pagamenti kif ukoll il-
modalitajiet tal-aċċess għal miżuri oħra 
għal bdiewa żgħażagħ skont il-miżura tal-
iżvilupp tal-azjenda agrikola u tan-
negozju msemmija fl-Artikolu 20;
(c) demarkazzjoni ma’ miżuri oħra, 
konverżjoni lejn unitajiet minbarra dawk 
użati fl-Anness I, kalkolu tal-ispejjeż tat-
tranżazzjoni u konverżjoni jew 
aġġustament ta’ impenji taħt il-miżura 
agroambjentali msemmija fl-Artikolu 29, 
il-miżura tal-biedja organika msemmija 
fl-Artikolu 30 u s-servizzi ambjentali u 
klimatiċi tal-foresti u l-miżura ta’ 
konservazzjoni tal-foresti msemmija fl-
Artikolu 35;
(d) il-possibbiltà tal-użu ta’ 
suppożizzjonijiet standard tad-dħul mitluf 
skont il-miżuri tal-Artikoli 29, 30, 31, 32, 
34 u 35 u l-kriterji għall-kalkolu tiegħu;
(e) kalkolu tal-ammont ta’ appoġġ fejn 
operazzjoni hi eliġibbli għal appoġġ skont 
iżjed minn miżura waħda.
Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 91.

Or. en

Emenda 1666
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 41 imħassar
Regoli dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri
Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri f’din 
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it-taqsima li jikkonċernaw:
(a) proċeduri għall-għażla ta’ awtoritajiet 
jew korpi li joffru servizzi konsultattivi 
tal-biedja u tal-forestrija, servizzi ta’ 
ġestjoni jew ta’ għajnuna tal-azjendi 
agrikoli u d-digressività tal-għajnuna 
skont il-miżura tas-servizzi konsultattivi 
msemmija fl-Artikolu 16;
(b) il-valutazzjoni mill-Istat Membru tal-
progress tal-pjan tan-negozju, l-
alternattivi ta' pagamenti kif ukoll il-
modalitajiet tal-aċċess għal miżuri oħra 
għal bdiewa żgħażagħ skont il-miżura tal-
iżvilupp tal-azjenda agrikola u tan-
negozju msemmija fl-Artikolu 20;
(c) demarkazzjoni ma’ miżuri oħra, 
konverżjoni lejn unitajiet minbarra dawk 
użati fl-Anness I, kalkolu tal-ispejjeż tat-
tranżazzjoni u konverżjoni jew 
aġġustament ta’ impenji taħt il-miżura 
agroambjentali msemmija fl-Artikolu 29, 
il-miżura tal-biedja organika msemmija 
fl-Artikolu 30 u s-servizzi ambjentali tal-
foresti u l-miżura ta’ konservazzjoni tal-
foresti msemmija fl-Artikolu 35;
(d) il-possibbiltà tal-użu ta’ 
suppożizzjonijiet standard tad-dħul mitluf 
skont il-miżuri tal-Artikoli 29 sa 32, 34 u 
35 u l-kriterji għall-kalkolu tiegħu;
(e) kalkolu tal-ammont ta’ appoġġ fejn 
operazzjoni hi eliġibbli għal appoġġ skont 
iżjed minn miżura waħda.
Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 91.

Or. it

Emenda 1667
Hans-Peter Mayer
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Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-valutazzjoni mill-Istat Membru tal-
progress tal-pjan tan-negozju, l-alternattivi 
ta' pagamenti kif ukoll il-modalitajiet tal-
aċċess għal miżuri oħra għal bdiewa 
żgħażagħ skont il-miżura tal-iżvilupp tal-
azjenda agrikola u tan-negozju msemmija 
fl-Artikolu 20;

(b) il-valutazzjoni mill-Istat Membru tal-
progress tal-pjan tan-negozju;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar l-aċċess għal miżuri oħra mhix waħda purament teknika.

Emenda 1668
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) demarkazzjoni ma’ miżuri oħra, 
konverżjoni lejn unitajiet minbarra dawk 
użati fl-Anness I, kalkolu tal-ispejjeż tat-
tranżazzjoni u konverżjoni jew 
aġġustament ta’ impenji taħt il-miżura 
agroambjentali msemmija fl-Artikolu 29, 
il-miżura tal-biedja organika msemmija fl-
Artikolu 30 u s-servizzi ambjentali u 
klimatiċi tal-foresti u l-miżura ta’ 
konservazzjoni tal-foresti msemmija fl-
Artikolu 35;

(c) demarkazzjoni ma’ miżuri oħra, 
konverżjoni lejn unitajiet minbarra dawk 
użati fl-Anness I, kalkolu tal-ispejjeż tat-
tranżazzjoni u konverżjoni jew 
aġġustament ta’ impenji taħt il-miżura 
agroambjentali msemmija fl-Artikolu 29, 
il-miżura tal-biedja organika msemmija fl-
Artikolu 30, il-miżura għall-benessri tal-
annimali msemmija fl-Artikolu 34 u s-
servizzi ambjentali u klimatiċi tal-foresti u 
l-miżura ta’ konservazzjoni tal-foresti 
msemmija fl-Artikolu 35;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Artikolu 34 isemmi wkoll spejjeż ta' tranżazzjoni li biha dawn għandhom jiġu deskritti f'dan 
il-kuntest flimkien mal-ispejjeż tat-tranżazzjoni tal-miżuri l-oħra.
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Emenda 1669
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 41a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikoli 41a
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati, skont l-
Artikolu 90, li jikkonċerna għażliet ta' 
ħlas kif ukoll modalitajiet ta' aċċess għal
miżuri oħra għal bdiewa żgħażagħ skont 
ir-razzett u żvilupp tan-negozju miżura 
msemmija fl-Artikolu 20.

Or. de

Emenda 1670
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra l-kompiti msemmija fl-
Artikolu 30 tar-Regolament (UE)
Nru [CSF/2012], il-gruppi ta’ azzjoni 
lokali jistgħu jwettqu kompiti addizzjonali 
delegati lilhom mill-Awtorità ta’ Ġestjoni 
u/jew l-aġenzija tal-pagamenti.

1. Minbarra l-elementi msemmija fl-
Artikolu 30 tar-Regolament (UE) 
Nru [CSF/2012], kull programm ta' żvilupp 
rurali għandu jinkludi:

(a) iwettaq kompiti addizzjonali ddelegati
lilhom mill-Awtorità ta 'Ġestjoni u / jew l-
aġenzija tal-ħlas, jew
(b) jimplimentaw waħdu jew flimkien ma' 
operazzjonijiet sħab b'dimensjoni
territorjali wiesgħa msejħa "il-proġett 
umbrella" fl-istrateġija ta' żvilupp lokali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

We propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path.

Emenda 1671
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra l-kompiti msemmija fl-
Artikolu 30 tar-Regolament (UE) 
Nru [CSF/2012], il-gruppi ta’ azzjoni 
lokali jistgħu jwettqu kompiti addizzjonali 
delegati lilhom mill-Awtorità ta’ Ġestjoni 
u/jew l-aġenzija tal-pagamenti.

1. Minbarra l-kompiti msemmija fl-
Artikolu 30 tar-Regolament (UE) 
Nru [CSF/2012], il-gruppi ta’ azzjoni 
lokali jistgħu jwettqu kompiti addizzjonali 
delegati lilhom mill-Awtorità ta’ Ġestjoni 
u/jew l-aġenzija tal-pagamenti, ħlief meta 
dawn huma direttament relatati ma' 
azjendi.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-diversi miżuri ta' żvilupp rurali li jimmiraw sidien tar-razzett għandhom jiġu amministrati 
mill-awtoritajiet pubbliċi kompetenti fil-kwistjoni u ma għandhiex tiġi delegata lill-gruppi ta' 
azzjoni lokali.

Emenda 1672
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-gruppi ta’ azzjoni lokali jistgħu jitolbu 
l-pagament ta’ ħlas bil-quddiem mill-
aġenzija tal-pagamenti kompetenti jekk 
ikun hemm din il-possibbiltà fil-programm 
ta' żvilupp rurali. L-ammont tal-pagamenti 
bil-quddiem m’għandux jaqbeż 50 % tal-
appoġġ pubbliku marbut mal-ispejjeż 
operazzjonali.

2. Il-gruppi ta’ azzjoni lokali jistgħu jitolbu 
l-pagament ta’ ħlas bil-quddiem mill-
aġenzija tal-pagamenti kompetenti jekk 
ikun hemm din il-possibbiltà fil-programm 
ta' żvilupp rurali. L-ammont tal-pagamenti 
bil-quddiem m’għandux jaqbeż 80 % tal-
appoġġ pubbliku marbut mal-ispejjeż 
operazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'kunsiderazzjoni għall-problemi sinifikanti ta' gruppi ta' azzjoni lokali fl-aċċess għal krediti, 
aħna nipproponu li għandu jiżdied l-ammont ta' self bil-quddiem sa 80%.

Emenda 1673
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) bini tal-kapaċità, taħriġ u netwerking 
bl-għan li tiġi preparata u implimentata 
strateġija ta' żvilupp lokali.

(b) bini tal-kapaċità, taħriġ u netwerking 
bl-għan li tiġi preparata u implimentata 
strateġija ta' żvilupp lokali mmexxija mill-
komunità.

Or. en

Emenda 1674
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-promozzjoni ta' attivitajiet immirati
għal ikel alternattiv, it-taħriġ tas-saħħa u 
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kampanji ta' parteċipazzjoni, inizjattivi ta' 
nutrizzjoni awto suffiċjenti u attivitajiet
immirati lejn il-protezzjoni tal-kwalità tal-
ikel u tal-benessri tal-annimali.

Or. en

Emenda 1675
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) azzjonijiet li jippromwovu l-
parteċipazzjoni lokali fl-ippjanar u l-
implimentazzjoni tal-kura medika mtejba, 
l-edukazzjoni, l-attivitajiet kulturali u 
oqsma oħra ta’ servizzi pubbliċi lokali.

Or. en

Emenda 1676
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) appoġġ preparatorju msemmija fl-
ittra b) jista' jkun fil-forma ta' ħlas bil-
quddiem sa 100% tal-kontribuzzjoni
pubblika, jekk tali possibbiltà hija prevista
fil-programm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nipproponu li għandu jiżdied paragrafu addizzjonali li jintroduċi regoli li jippermettu ħlas 
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bil-quddiem sa 100% għar-realizzazzjoni ta' proġett umbrella. Dawn ikunu proġetti li
jinvolvu b'mod dirett sħab li ma japplikawx għall-appoġġ individwali, minħabba 
restrizzjonijiet finanzjarji. Fil-qafas ta' proġett umbrella a GAL jista' jittrasferixxi mezzi 
finanzjarji lis-sħab tagħha bil-quddiem.

Emenda 1677
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) korpi li jsegwu miri ta' żvilupp
konsistenti mal-prijoritajiet stipulati fl-
Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament.

Or. es

Emenda 1678
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
Artikolu 44 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każijiet fejn il-proġetti ta’ kooperazzjoni 
ma jintgħażlux mill-gruppi ta’ azzjoni 
lokali, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu sistema ta’ applikazzjoni 
kontinwa għal proġetti ta’ kooperazzjoni.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
sistema ta’ applikazzjoni kontinwa għal 
proġetti ta’ kooperazzjoni.

Or. it

Emenda 1679
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każijiet fejn il-proġetti ta’ kooperazzjoni 
ma jintgħażlux mill-gruppi ta’ azzjoni 
lokali, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu sistema ta’ applikazzjoni 
kontinwa għal proġetti ta’ kooperazzjoni.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
sistema ta’ applikazzjoni kontinwa għal 
proġetti ta’ kooperazzjoni.

Or. it

Emenda 1680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każijiet fejn il-proġetti ta’ kooperazzjoni 
ma jintgħażlux mill-gruppi ta’ azzjoni 
lokali, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu sistema ta’ applikazzjoni 
kontinwa għal proġetti ta’ kooperazzjoni.

F’każijiet fejn il-proġetti ta’ kooperazzjoni 
ma jintgħażlux mill-gruppi ta’ azzjoni 
lokali, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu sistema biex tapplika għal 
proġetti ta’ kooperazzjoni, fejn għandu 
jingħata attenzjoni lil-limiti taż-żmien 
stipulati mill-Kummissjoni għal dan il-
għan.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa propost li limitu ta' żmien uniku komuni għall-Unjoni kollha għandha tiġi introdotta
għal sejħiet għal proposti għall-proġetti ta' kooperazzjoni transnazzjonali, peress li huwa 
kważi impossibbli li jiġu ġestiti proċeduri ta' dan it-tip mingħajr limitu ta' żmien komuni.

Emenda 1681
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ispejjeż għall-attivitajiet b’rabta mat-
territorju msemmija fl-Artikolu 31(d) tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] huma 
spejjeż li jkopru azzjonijiet li jipprovdu 
informazzjoni dwar l-istrateġija għall-
iżvilupp lokali kif ukoll kompiti ta’ żvilupp 
ta’ proġett.

2. L-ispejjeż għall-attivitajiet b’rabta mat-
territorju msemmija fl-Artikolu 31(d) tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] huma 
spejjeż li jitfaċċaw sabiex tiġi ffaċilitata l-
iskambju bejn il-partijiet interessati, li 
jipprovdu informazzjoni dwar l-istrateġija
għall-iżvilupp lokali kif ukoll għall-
appoġġ ta' benefiċjarji potenzjal għal 
proġetti ta' żvilupp u t-tħejjija tal-
applikazzjonijiet.

Or. en

Emenda 1682
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ispejjeż għall-attivitajiet b’rabta mat-
territorju msemmija fl-Artikolu 31(d) tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] huma 
spejjeż li jkopru azzjonijiet li jipprovdu 
informazzjoni dwar l-istrateġija għall-
iżvilupp lokali kif ukoll kompiti ta’ żvilupp 
ta’ proġett.

2. L-ispejjeż għall-attivitajiet b’rabta mat-
territorju msemmija fl-Artikolu 31(d) tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] huma 
spejjeż li jitfaċċaw sabiex tiġi ffaċilitata l-
iskambju bejn il-partijiet interessati, li 
jipprovdu informazzjoni dwar l-istrateġija 
għall-iżvilupp lokali kif ukoll għall-
appoġġ ta' benefiċjarji potenzjal għal 
proġetti ta' żvilupp u t-tħejjija tal-
applikazzjonijiet.

Or. en

Emenda 1683
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ispejjeż għall-attivitajiet b’rabta mat-
territorju msemmija fl-Artikolu 31(d) tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] huma 
spejjeż li jkopru azzjonijiet li jipprovdu 
informazzjoni dwar l-istrateġija għall-
iżvilupp lokali kif ukoll kompiti ta’ żvilupp 
ta’ proġett.

2. L-ispejjeż għall-attivitajiet b’rabta mat-
territorju msemmija fl-Artikolu 31(d) tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] huma 
spejjeż li jkopru kompiti definiti fl-
Artikolu 30(3) tar-Regolament (UE) Nru 
[CSF/2012], li jipprovdu informazzjoni 
dwar l-istrateġija għall-iżvilupp lokali kif 
ukoll kompiti ta’ żvilupp ta’ proġett.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Artikolu 30 (3) tar-Regolament (UE) Nru [CSF/2012] tistabbilixxi l-kompiti mandatorji li 
gruppi ta' azzjoni lokali se jkollhom jiżviluppaw. Referenza espliċita hija għalhekk meħtieġa 
lill-fondi li jistgħu jintużaw biex iwettqu dawn il-kompiti.

Emenda 1684
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikunu eliġibbli għal 
operazzjonijiet tal-FAEŻR, l-investimenti 
ta’ appoġġ għandhom jiġu preċeduti 
b’evalwazzjoni tal-impatt ambjentali 
mistenni f’konformità mal-leġiżlazzjoni 
speċifika għal dak it-tip ta’ investiment 
fejn l-investiment aktarx li jkollu effetti 
negattivi fuq l-ambjent.

imħassar

Or. it

Emenda 1685
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elisabeth Köstinger
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Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikunu eliġibbli għal 
operazzjonijiet tal-FAEŻR, l-investimenti 
ta’ appoġġ għandhom jiġu preċeduti 
b’evalwazzjoni tal-impatt ambjentali 
mistenni f’konformità mal-leġiżlazzjoni 
speċifika għal dak it-tip ta’ investiment 
fejn l-investiment aktarx li jkollu effetti 
negattivi fuq l-ambjent.

imħassar

Or. pl

Ġustifikazzjoni

We propose the removal of provisions referring to the need for environmental impact 
assessments to be carried out for all operations. It should be made clear that such 
assessments should only be carried out prior to the investments for which they are required 
under the rules in force.

Emenda 1686
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
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikunu eliġibbli għal 
operazzjonijiet tal-FAEŻR, l-investimenti 
ta’ appoġġ għandhom jiġu preċeduti 
b’evalwazzjoni tal-impatt ambjentali 
mistenni f’konformità mal-leġiżlazzjoni 
speċifika għal dak it-tip ta’ investiment 
fejn l-investiment aktarx li jkollu effetti 
negattivi fuq l-ambjent.

imħassar

Or. it
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Emenda 1687
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikunu eliġibbli għal 
operazzjonijiet tal-FAEŻR, l-investimenti 
ta’ appoġġ għandhom jiġu preċeduti 
b’evalwazzjoni tal-impatt ambjentali 
mistenni f’konformità mal-leġiżlazzjoni 
speċifika għal dak it-tip ta’ investiment 
fejn l-investiment aktarx li jkollu effetti 
negattivi fuq l-ambjent.

imħassar

Or. it

Emenda 1688
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikunu eliġibbli għal 
operazzjonijiet tal-FAEŻR, l-investimenti 
ta’ appoġġ għandhom jiġu preċeduti 
b’evalwazzjoni tal-impatt ambjentali 
mistenni f’konformità mal-leġiżlazzjoni 
speċifika għal dak it-tip ta’ investiment 
fejn l-investiment aktarx li jkollu effetti 
negattivi fuq l-ambjent.

1. Sabiex ikunu eliġibbli għal 
operazzjonijiet tal-FAEŻR, l-investimenti 
ta’ appoġġ għandhom jiġu preċeduti 
b’evalwazzjoni tal-impatt ambjentali 
mistenni f’konformità mal-leġiżlazzjoni 
speċifika għal dak it-tip ta’ investiment 
fejn l-investiment aktarx li jkollu effetti 
negattivi fuq l-ambjent. L-investimenti
sostnuti biss għandhom ikunu dawk li
jikkontribwixxu sostanzjalment għall-
ħarsien tal-ambjent, il-klima u l-benesseri 
tal-annimali, u jmorru ferm lil hinn minn 
dak meħtieġ skont il-liġi.

Or. en
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Emenda 1689
Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikunu eliġibbli għal 
operazzjonijiet tal-FAEŻR, l-investimenti 
ta’ appoġġ għandhom jiġu preċeduti 
b’evalwazzjoni tal-impatt ambjentali 
mistenni f’konformità mal-leġiżlazzjoni 
speċifika għal dak it-tip ta’ investiment 
fejn l-investiment aktarx li jkollu effetti 
negattivi fuq l-ambjent.

1. Sabiex ikunu eliġibbli għal 
operazzjonijiet tal-FAEŻR, l-investimenti 
ta’ appoġġ għandhom jiġu preċeduti 
b’evalwazzjoni tal-impatt ambjentali 
mistenni f’konformità mal-leġiżlazzjoni 
speċifika għal dak it-tip ta’ investiment 
fejn l-investiment aktarx li jkollu effetti 
negattivi fuq l-ambjent. Sostenn ma 
għandux jingħata għal investimenti fis-
sistemi għat-trobbija li x'aktarx se 
jkollhom effett detrimentali fuq il-benessri 
tal-annimali.

Or. en

Emenda 1690
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikunu eliġibbli għal 
operazzjonijiet tal-FAEŻR, l-investimenti 
ta’ appoġġ għandhom jiġu preċeduti 
b’evalwazzjoni tal-impatt ambjentali 
mistenni f’konformità mal-leġiżlazzjoni 
speċifika għal dak it-tip ta’ investiment 
fejn l-investiment aktarx li jkollu effetti 
negattivi fuq l-ambjent.

1. Sabiex ikunu eliġibbli għal 
operazzjonijiet tal-FAEŻR, l-investimenti 
ta’ appoġġ għandhom jiġu preċeduti 
b’evalwazzjoni tal-impatt ambjentali 
mistenni f’konformità mal-leġiżlazzjoni 
speċifika għal dak it-tip ta’ investiment 
fejn l-investiment aktarx li jkollu effetti 
negattivi fuq l-ambjent. L-Istati Membri
għandhom jagħtu prijorità lill-
investimenti li jtejbu b'mod sostanzjali l-
ambjent, il-klima u l-benessri tal-annimali
prestazzjoni tal-azjendi, li jgħinu 
jiddiversifikaw il-flussi ta' dħul tal-
bdiewa, u fejn gruppi ta' bdiewa, impriżi u 
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assoċjazzjonijiet ta' żvilupp rurali u 
netwerks jwettqu attivitajiet konġunti u 
investimenti.

Or. en

Emenda 1691
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kostruzzjoni, l-akkwist, inkluż il-kiri, 
jew it-titjib tal-proprjetà immobbli;

(a) il-kostruzzjoni, l-akkwist, inkluż il-kiri, 
jew it-titjib tal-proprjetà immobbli, filwaqt 
li tingħata prijorità lit-tagħmir għall-
iffrankar tal-enerġija u li jkun favur il-
klima

Or. en

Emenda 1692
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ix-xiri jew ix-xiri bil-kiri ta’ 
makkinarju u tagħmir ġdid inkluż softwer 
tal-kompjuter sal-valur fis-suq tal-ass;

(b) ix-xiri jew ix-xiri bil-kiri ta’ 
makkinarju u tagħmir ġdid inkluż softwer 
tal-kompjuter sal-valur fis-suq tal-ass;
dawn l-investimenti għandhom iqisu l-
aqwa standards tal-effiċjenza enerġetika u 
għandhom joffru rispons għall-isfidi tat-
tibdil fil-klima u t-telf tal-bijodiversità u l-
fertilità tal-ħamirija;

Or. en
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Emenda 1693
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ix-xiri jew ix-xiri bil-kiri ta’ 
makkinarju u tagħmir ġdid inkluż softwer 
tal-kompjuter sal-valur fis-suq tal-ass;

(b) ix-xiri jew ix-xiri bil-kiri ta’ 
makkinarju u tagħmir ġdid inkluż softwer 
tal-kompjuter sal-valur fis-suq tal-ass;

Or. fr

Emenda 1694
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Ix-xiri ta' konsulenza biex jiġu 
ffaċilitati metodi ta' produzzjoni
sostenibbli u ekonomikament vijabbli.

Or. en

Emenda 1695
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Ix-xiri ta' konsulenza biex jiġu 
ffaċilitati metodi ta' produzzjoni
sostenibbli u ekonomikament vijabbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. In order to improve the environmental performance of 
agriculture while keeping it economically viable farmers need proper advice to adapt their 
farming practices to the new requirements. Investments on this kind of professional advice 
should therefore be equally eligible for EAFRD support investment operations as this will 
incentive farmers to introduce environmentally-friendly farming practices and will accelerate 
transition towards a greener agriculture.

Emenda 1696
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) spejjeż ta' valutazzjoni sabiex jiġi 
żgurat li metodi ta' produzzjoni huma 
sostenibbli u ekonomikament vijabbli.

Or. es

Emenda 1697
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) L-Istati Membri għandhom 
jiggarantixxu aċċess prijoritarju għal
inċentivi ta' investiment u żieda ta' 20% 
fil-kontribuzzjoni għall-finanzjament tal 
irziezet li, permezz tal-konsolidazzjoni tal-
art agrikola, isiru unitajiet ta' produzzjoni 
akbar.

Or. it
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Emenda 1698
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-każ ta' kostruzzjoni jew 
rinovazzjoni maġġuri ta' bini, l-
investimenti li jiżguraw li mill-inqas 50%
tal-ħtieġa tal-enerġija tal-bini biss se 
jkunu koperti minn sorsi ta' enerġija
rinnovabbli u għandhom ikunu 
kkunsidrati bħala nefqa eliġibbli.

Or. en

Emenda 1699
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-
użu preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25% 
li għandhom jitqiesu bħala nefqa 
eliġibbli. Permezz ta’ deroga, fl-Istati 
Membri li daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil 
hawn, l-investimenti f’installazzjonijiet 
tal-irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu 
bħala nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 
ambjentali tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

imħassar

Or. it

Emenda 1700
João Ferreira, Inês Cristina Zuber
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Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-
użu preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25% 
li għandhom jitqiesu bħala nefqa 
eliġibbli. Permezz ta’ deroga, fl-Istati 
Membri li daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil 
hawn, l-investimenti f’installazzjonijiet 
tal-irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu 
bħala nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 
ambjentali tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

imħassar

Or. pt

Emenda 1701
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-
użu preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25% 
li għandhom jitqiesu bħala nefqa 
eliġibbli. Permezz ta’ deroga, fl-Istati 
Membri li daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil 
hawn, l-investimenti f’installazzjonijiet 
tal-irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu 
bħala nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 
ambjentali tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

imħassar

Or. pt
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Emenda 1702
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-
użu preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25%
li għandhom jitqiesu bħala nefqa eliġibbli.
Permezz ta’ deroga, fl-Istati Membri li 
daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil hawn, l-
investimenti f’installazzjonijiet tal-
irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu bħala 
nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 
ambjentali tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, l-uniċi 
investimenti li għandhom jitqiesu bħala 
nefqa eliġibbli huma dawk li jsiru f'żoni 
fejn il-pjanijiet għall-ġestjoni tal-baċini 
tal-ixmajjar, flimkien ma' programmi ta' 
implimentazzjoni assoċjati, tfasslu skont 
id-Direttiva 2000/60/EC, li huma 
konformi mal-objettivi ambjentali ta' tali 
pjanijiet. Fil-każ ta' investimenti 
f'installazzjonijiet ta' irrigazzjoni ġodda u 
l-estensjoni ta' dawk eżistenti, analiżi 
ambjentali indipendenti għandha tagħti 
prova li l-investiment ikkonċernat hu 
sostenibbli u ma għandu l-ebda impatt
ambjentali negattiv.

Or. de

Emenda 1703
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-
użu preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25% 
li għandhom jitqiesu bħala nefqa 
eliġibbli. Permezz ta’ deroga, fl-Istati 
Membri li daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil 
hawn, l-investimenti f’installazzjonijiet 
tal-irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu 
bħala nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 
ambjentali tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti implimentati fiż-żoni li 
għalihom pjanijiet għall-immaniġġjar tal-
baċini tal-ixmajjar fis-sens tad-Direttiva 
2000/60/KE u programmi relevanti ta' 
miżuri huma fis-seħħ u konformi mal-
għanijiet ambjentali tagħhom, għandhom 
ikunu nfiq eliġibbli. Għal investimenti li 
jirriżultaw fl-estensjoni taż-żona irrigata
analiżi ambjentali indipendenti għandha 
tkun meħtieġa wkoll.



PE494.480v01-00 156/175 AM\909514MT.doc

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma għandu jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni bejn l-Istati Membri l-qodma u dawk ġodda, 
iżda qafas, li jiżgura li l-investimenti ta' irrigazzjoni ma jkollhom l-ebda impatt negattiv fuq 
ir-riżorsi tal-ilma, għandu jiġi previst għall-Istati Membri kollha. Dan il-qafas għandu jkun 
aktar eżiġenti fejn l-investimenti jkunu estiżi biex iqisu wkoll ir-riskju akbar. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa biex tiddefinixxi standards minimi li għandhom jiġu rrispettati fi 
ħdan dan il-qafas.

Emenda 1704
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-
użu preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25% 
li għandhom jitqiesu bħala nefqa 
eliġibbli. Permezz ta’ deroga, fl-Istati 
Membri li daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil 
hawn, l-investimenti f’installazzjonijiet 
tal-irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu 
bħala nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 
ambjentali tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti implimentati fiż-żoni li 
għalihom pjanijiet għall-immaniġġjar tal-
baċini tal-ixmajjar fis-sens tad-Direttiva 
2000/60/KE u programmi relevanti ta' 
miżuri huma fis-seħħ u konformi mal-
għanijiet ambjentali tagħhom, għandhom 
ikunu nfiq eliġibbli. Għal investimenti li 
jirriżultaw fl-estensjoni taż-żona irrigata
analiżi ambjentali indipendenti għandha 
tkun meħtieġa wkoll.

Or. en

Emenda 1705
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-
użu preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25%

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet li ġejjin li għandhom 
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li għandhom jitqiesu bħala nefqa eliġibbli.
Permezz ta’ deroga, fl-Istati Membri li 
daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil hawn, l-
investimenti f’installazzjonijiet tal-
irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu bħala 
nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 
ambjentali tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

jitiqiesu eliġibbli:

(a) Pjan għall-ġestjoni tal-ixmajjar kif 
rekwiżit skont it-termini tad-Direttiva 
2000/60/KE għandu jiġi notifikat lill-
Kummissjoni għar-reġjun kollu li fih sar 
l-investiment, u għal żoni oħra li ambjent
tiegħu jista' jkun affettwat mill-
investiment. Il-pjan għall-ġestjoni tal-
baċini tal-ixmajjar għandhom ikun 
akkumpanjat minn programm ta' miżuri li 
magħhom l-investimenti għandhom ikunu
kompatibbli.
(b) Meters tal-ilma li permezz tagħhom 
jista' jitkejjel il-konsum tal-ilma fil-livell
tal-investiment sostenut għandhom jiġu 
installati jew jiġu installati bħala parti 
mill-investiment.
(c) Fil-każ ta' titjib li sar f'istallazzjonijiet 
ta' irrigazzjoni eżistenti, investiment 
għadu jkun eliġibbli biss jekk:
(i) iwassal għal żieda ta' minn tal-anqas 
20% fl-effiċjenza tal-użu tal-ilma;
(ii) fejn l-investiment jaffettwa lmijiet, li l-
istatus tagħhom ikun ġie identifikat bħala 
inqas minn tajjeb fil-pjan għall-ġestjoni
tal-ixmajjar ikkonċernat għal raġunijiet
marbuta mal-kwantità tal-ilma, jiżgura
tnaqqis ta' mill-inqas 20% fil-konsum tal-
ilma fl-livell ta' azjenda agrikola
individwali.
Investimenti f'ġibjuni ta' sostituzzjoni 
biex ikun jista' jerġa' jitferra' l-volum tal-
ilma li jkun intilef meta l-livelli tal-ilma 
jkunu l-aktar baxxi, għandhom ikunu
eliġibbli mingħajr xi kondizzjonijiet
speċjali.



PE494.480v01-00 158/175 AM\909514MT.doc

MT

(d) Investimenti marbuta mal-estensjoni 
ta' netwerks idrawliċi għandhom ikunu 
eliġibbli biss fejn:
(i) l-ilma hija ta' użu agrikolu; u
(ii) l-investiment ma jaffettwax ilmijiet li 
l-istatus tagħhom ikun ġie identifikat
bħala inqas milli tajjeb fil-pjan għall-
ġestjoni tal-ixmajjar ikkonċernat għal
raġunijiet marbuta mal-kwantità tal-ilma.

Or. fr

Emenda 1706
Eric Andrieu

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-
użu preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25% 
li għandhom jitqiesu bħala nefqa 
eliġibbli. Permezz ta’ deroga, fl-Istati 
Membri li daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil 
hawn, l-investimenti f’installazzjonijiet 
tal-irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu 
bħala nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 
ambjentali tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet li ġejjin li għandhom 
jitiqiesu eliġibbli:

(a) Pjan għall-ġestjoni tal-ixmajjar kif 
rekwiżit skont it-termini tad-Direttiva 
2000/60/KE għandu jiġi notifikat lill-
Kummissjoni għar-reġjun kollu li fih sar 
l-investiment, u għal żoni oħra li ambjent
tiegħu jista' jkun affettwat mill-
investiment. Il-pjan għall-ġestjoni tal-
baċini tal-ixmajjar għandu jkun 
akkumpanjat minn programm ta' miżuri li 
magħhom l-investimenti għandhom ikunu
kompatibbli.
(b) Meters tal-ilma li permezz tagħhom 
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jista' jitkejjel il-konsum tal-ilma fil-livell
tal-investiment sostenut għandhom jiġu 
installati jew jiġu installati bħala parti 
mill-investiment.
(c) Fil-każ ta' titjib li sar f'istallazzjonijiet 
ta' irrigazzjoni eżistenti, investiment 
għadu jkun eliġibbli biss jekk:
(i) iwassal għal żieda ta' minn tal-anqas 
25% fl-effiċjenza tal-użu tal-ilma;
(ii) fejn l-investiment jaffettwa lmijiet, li l-
istatus tagħhom ikun ġie identifikat bħala 
inqas minn tajjeb fil-pjan għall-ġestjoni
tal-ixmajjar ikkonċernat għal raġunijiet
marbuta mal-kwantità tal-ilma, jiżgura
tnaqqis ta' mill-inqas 20% fil-konsum tal-
ilma fl-livell ta' azjenda agrikola
individwali.
(iii) investimenti f'ġibjuni ta' sostituzzjoni 
biex ikun jista' jerġa' jitferra' l-volum tal-
ilma li jkun intilef meta l-livelli tal-ilma 
jkunu l-aktar baxxi mhumiex affetwati 
bir-rekwiżiti stipulati mill-punti (i) jew 
(ii).
(d) Investimenti marbuta mal-estensjoni 
ta' netwerks idrawliċi għandhom ikunu 
eliġibbli biss fejn:
(i) l-ilma hija ta' użu agrikolu;
(ii) l-investiment ma jaffettwax ilmijiet li 
l-istatus tagħhom ikun ġie identifikat
bħala inqas milli tajjeb fil-pjan għall-
ġestjoni tal-ixmajjar ikkonċernat għal
raġunijiet marbuta mal-kwantità tal-ilma;
u
(iii) analiżi ambjentali indipendenti turi li 
l-investiment mhux ser ikollu impatt 
negattiv sinifikanti fuq l-ambjent.

Or. fr

Emenda 1707
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-użu 
preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25% li 
għandhom jitqiesu bħala nefqa eliġibbli.
Permezz ta’ deroga, fl-Istati Membri li 
daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil hawn, l-
investimenti f’installazzjonijiet tal-
irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu bħala 
nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 
ambjentali tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni,

(a) fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-
użu preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 10% 
li għandhom jitqiesu bħala nefqa 
eliġibbli. għall-modernizzazzjoni ta' 
tagħmir u prassi ta' irrigazzjoni tal-
pakketti, huma biss l-investimenti li 
jwasslu għal tnaqqis tal-użu preċedenti tal-
ilma ta’ mill-inqas 25% li għandhom 
jitqiesu bħala nefqa eliġibbli. Permezz ta’ 
deroga, fl-Istati Membri li daħlu fl-Unjoni 
mill-2004 lil hawn, l-investimenti 
f’installazzjonijiet tal-irrigazzjoni ġodda 
jistgħu jitqiesu bħala nefqa eliġibbli 
f’każijiet fejn analiżi ambjentali tagħti 
prova li l-investiment ikkonċernat hu 
sostenibbli u m’għandu l-ebda impatt 
ambjentali negattiv.

(b) investimenti f'installazzjonijiet ta' 
irrigazzjoni jistgħu jitqiesu bħala infiq 
ammissibbli fejn jinfurmaw parti minn 
strateġija teriitorjali ta' adattament għat-
tibdil fil-klima, jiġifieri waħda bbażata 
biss fuq l-għażla ta' sistemi u tagħmir 
effiċjenti fl-użu tal-ilma.

Or. fr
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Emenda 1708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-użu 
preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25% li 
għandhom jitqiesu bħala nefqa eliġibbli.
Permezz ta’ deroga, fl-Istati Membri li 
daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil hawn, l-
investimenti f’installazzjonijiet tal-
irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu bħala 
nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 
ambjentali tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, infrsatruttura u 
installazzjonijiet għandhom jitqiesu infiq 
eliġibbli meta l-għan huwa kif inhu ġej:
effiċjenza akbar fl-użu tal-ilma u l-
enerġija fl-agrikoltura; sigurtà aktar fir-
rigward tal-provvista tal-ilma għall-
produzzjoni agrikola; investiment f'żoni 
ġodda ta' art irrigata skont pjanijiet ta' 
interess nazzjonali jew pjanijiet tal-
politika reġjonali li jikkontribwixxu għal 
żvilupp rurali u bilanċjar mill-ġdid 
territorjali. Il-Kummissjoni għandha 
tagħti s-setgħa li tadotta atti ddelegati, 
skont l-Artikolu 90, li jistabbilixxu 
standards minimi għall-effiċjenza tal-użu 
tal-ilma u l-prestazzjoni ambjentali ta' 
tagħmir għall-irrigazzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Azzjoni biex jissaqqew oqsma ġodda u jiġu kkonsolidati żoni msoqqija ma tistax tiġi eskluża 
mill-FAEŻR. Barra minn hekk, għandu jkun il-każ li ilma riċiklat minn impjanti għar-
riċiklaġġ tal-ilma qiegħed jintuża u, avolja dan ma jnaqqsx il-konsum, huwa ta' benefiċċju 
għall-ambjent. Dan ma għandux jiġi eskluż mill-FAEŻR lanqas. U l-irrigazzjoni maħsuba 
biex ittejjeb l-effiċjenza enerġetika ma tistax tiġi eskluża.

Emenda 1709
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l- 3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, infrastruttura u 
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investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-
użu preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25% 
li għandhom jitqiesu bħala nefqa 
eliġibbli. Permezz ta’ deroga, fl-Istati 
Membri li daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil 
hawn, l-investimenti f’installazzjonijiet 
tal-irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu 
bħala nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 
ambjentali tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

installazzjonijiet għandhom jitqiesu infiq 
eliġibbli meta l-għan huwa kif inhu ġej:
effiċjenza akbar fl-użu tal-ilma u l-
enerġija fl-agrikoltura; aktar sigurtà fir-
rigward tal-provvista tal-ilma għall-
produzzjoni agrikola; investiment f'żoni 
ġodda ta' art irrigata skont pjanijiet ta' 
interess nazzjonali jew pjanijiet tal-
politika reġjonali li jikkontribwixxu għal 
żvilupp rurali u bilanċjar mill-ġdid 
territorjali. Fil-każijiet kollha għandha 
titressaq evidenza li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

Or. es

Emenda 1710
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-
użu preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25%
li għandhom jitqiesu bħala nefqa eliġibbli.
Permezz ta’ deroga, fl-Istati Membri li 
daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil hawn, l-
investimenti f’installazzjonijiet tal-
irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu bħala 
nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 
ambjentali tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, infrsatruttura u 
installazzjonijiet għandhom jitqiesu infiq 
eliġibbli meta l-għan huwa kif inhu ġej:
effiċjenza akbar fl-użu tal-ilma u l-
enerġija fl-agrikoltura; aktar sigurtà fir-
rigward tal-provvista tal-ilma għall-
produzzjoni agrikola; investiment f'żoni 
ġodda ta' art irrigata skont pjanijiet ta' 
interess nazzjonali jew pjanijiet tal-
politika reġjonali li jikkontribwixxu għal 
żvilupp rurali u bilanċjar mill-ġdid 
territorjali. Fil-każijiet kollha għandha 
titressaq evidenza li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

Or. es
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Emenda 1711
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-
użu preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25%
li għandhom jitqiesu bħala nefqa eliġibbli.
Permezz ta’ deroga, fl-Istati Membri li 
daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil hawn, l-
investimenti f’installazzjonijiet tal-
irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu bħala 
nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 
ambjentali tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, infrsatruttura u 
installazzjonijiet għandhom jitqiesu infiq 
eliġibbli meta l-għan huwa kif inhu ġej:
effiċjenza akbar fl-użu tal-ilma u l-
enerġija fl-agrikoltura; aktar sigurtà fir-
rigward tal-provvista tal-ilma għall-
produzzjoni agrikola; investiment f'żoni 
ġodda ta' art irrigata skont pjanijiet ta' 
interess nazzjonali jew pjanijiet tal-
politika reġjonali li jikkontribwixxu għal 
żvilupp rurali u bilanċjar mill-ġdid 
territorjali. Fil-każijiet kollha għandha 
titressaq evidenza li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li jkun hemm investiment fl-art ġdida msoqqija, speċjalment għall-pajjiżi fin-
Nofsinhar tal-Ewropa. Barra minn hekk, aħna nikkunsidraw iċ-ċifra ta' 25% fl-iffrankar tal-
ilma bħala għoli ħafna.

Emenda 1712
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-
użu preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25% 
li għandhom jitqiesu bħala nefqa 
eliġibbli. Permezz ta’ deroga, fl-Istati 
Membri li daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil 

3. Investiment fl-installazzjonijiet ta' 
irrigazzjoni ġodda għandhom ikunu 
eliġibbli jekk l-investiment ikkonċernat 
ikun ta prova li huma sostennibbli u skont
id-Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma.
Investiment relatati mal-modernizzazzjoni 
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hawn, l-investimenti f’installazzjonijiet 
tal-irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu 
bħala nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 
ambjentali tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

tas-sistemi eżistenti għandha tkun 
eliġibbli jekk ikun ta prova li jtejjeb l-użu
tal-ilma fi ħdan il-parametri stipulati fil-
pjanijiet nazzjonali għall-użu effiċjenti 
tal-ilma mfassal skont il-WFD.

Or. pt

Emenda 1713
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-
użu preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25%
li għandhom jitqiesu bħala nefqa eliġibbli.
Permezz ta’ deroga, fl-Istati Membri li 
daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil hawn, l-
investimenti f’installazzjonijiet tal-
irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu bħala 
nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 
ambjentali tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, l-investimenti 
ġodda, inkluż l-immodernizzar ta’ sistemi 
eżistenti għal titjib tal-effiċjenza fl-użu 
tal-ilma, għandhom jitqiesu bħala nefqa 
eliġibbli. Il-Kummissjoni għandha tagħti 
s-setgħa li tadotta atti ddelegati, skont l-
Artikolu 90, li jistabbilixxu standards 
minimi għall-effiċjenza tal-użu tal-ilma u 
l-prestazzjoni ambjentali ta' tagħmir 
għall-irrigazzjoni.

Or. it

Emenda 1714
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-użu 
preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25% li 
għandhom jitqiesu bħala nefqa eliġibbli.

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, l-investimenti 
ġodda, inkluż l-immodernizzar ta’ sistemi 
eżistenti għal titjib tal-effiċjenza fl-użu 
tal-ilma, għandhom jitqiesu bħala nefqa 
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Permezz ta’ deroga, fl-Istati Membri li 
daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil hawn, l-
investimenti f’installazzjonijiet tal-
irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu bħala 
nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 
ambjentali tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

eliġibbli. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu r-rekwiżiti minimi għall-
effiċjenza fl-użu tal-ilma u l-prestazzjoni 
ambjentali tat-tagħmir irrigazzjoni.

Or. it

Emenda 1715
Giancarlo Scottà, 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
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-użu 
preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25% li 
għandhom jitqiesu bħala nefqa eliġibbli.
Permezz ta’ deroga, fl-Istati Membri li 
daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil hawn, l-
investimenti f’installazzjonijiet tal-
irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu bħala 
nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 
ambjentali tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, l-investimenti 
ġodda, inkluż l-immodernizzar ta’ sistemi 
eżistenti għal titjib tal-effiċjenza fl-użu 
tal-ilma, għandhom jitqiesu bħala nefqa 
eliġibbli.

Or. it

Emenda 1716
Csaba Sándor Tabajdi.

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-użu 
preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25% li 
għandhom jitqiesu bħala nefqa eliġibbli.
Permezz ta’ deroga, fl-Istati Membri li 
daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil hawn, l-
investimenti f’installazzjonijiet tal-
irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu bħala 
nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 
ambjentali tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, investimenti 
ġodda, inkluż l-immodernizzar ta’ sistemi 
eżistenti għal titjib tal-effiċjenza fl-użu 
tal-ilma, u l-promozzjoni tad-dranaġġ 
għall-użu mill-ġdid għandhom jitqiesu 
bħala nefqa eliġibbli. Permezz ta’ deroga, 
fl-Istati Membri li daħlu fl-Unjoni mill-
2004 lil hawn, l-investimenti 
f’installazzjonijiet tal-irrigazzjoni ġodda 
jistgħu jitqiesu bħala nefqa eliġibbli 
f’każijiet fejn analiżi ambjentali tagħti 
prova li l-investiment ikkonċernat hu 
sostenibbli u m’għandu l-ebda impatt 
ambjentali negattiv.

Or. en

Emenda 1717
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-
użu preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25%
li għandhom jitqiesu bħala nefqa eliġibbli.
Permezz ta’ deroga, fl-Istati Membri li 
daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil hawn, l-
investimenti f’installazzjonijiet tal-
irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu bħala 
nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 
ambjentali tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, l-investimenti 
ġodda, inkluż l-immodernizzar ta’ sistemi 
eżistenti għal titjib tal-effiċjenza fl-użu 
tal-ilma, għandhom jitqiesu bħala nefqa 
eliġibbli. Permezz ta’ deroga, fl-Istati 
Membri li daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil 
hawn, l-investimenti f’installazzjonijiet tal-
irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu bħala 
nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 
ambjentali, imwettqa jekk meħtieġ skont 
il-liġi, tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Konsegwenza tal-emenda 32

Emenda 1718
Ramon Tremosa i Balcells.

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-użu 
preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25% li 
għandhom jitqiesu bħala nefqa eliġibbli.
Permezz ta’ deroga, fl-Istati Membri li 
daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil hawn, l-
investimenti f’installazzjonijiet tal-
irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu bħala 
nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 
ambjentali tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-użu 
preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25% li 
għandhom jitqiesu bħala nefqa eliġibbli, 
kif ukoll investimenti fl-aġġornament ta' 
installazzjonijiet tal-irrigazzjoni li 
għandhom effett pożittiv fuq l-ambjent.
Permezz ta’ deroga, fl-Istati Membri li 
daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil hawn, l-
investimenti f’installazzjonijiet tal-
irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu bħala 
nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 
ambjentali tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

Or. es

Emenda 1719
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-użu 
preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25% li 
għandhom jitqiesu bħala nefqa eliġibbli.
Permezz ta’ deroga, fl-Istati Membri li 

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-użu 
preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25% li 
għandhom jitqiesu bħala nefqa eliġibbli.
Permezz ta’ deroga, fl-Istati Membri li 
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daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil hawn, l-
investimenti f’installazzjonijiet tal-
irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu bħala 
nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 
ambjentali tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil hawn u Stati 
Membri fil-Baċin Mediterranju l-
investiment ikkonċernat hu sostenibbli u 
m’għandu l-ebda impatt ambjentali 
negattiv. L-infrastruttura għandha 
tgħaddi minn analiżi ambjentali sabiex 
tagħti prova li l-investiment ikkonċernat hu 
sostenibbli u m’għandu l-ebda impatt 
ambjentali negattiv.

Or. es

Ġustifikazzjoni

All Member States should be able to access investment in new irrigation installations when an 
environmental analysis provides evidence that the investment is sustainable and has no 
negative environmental impact. This measure should not just apply to those Member States 
that have joined the European Union since 2004, but to all Member States in the Union. 
Investment in updating irrigation systems should continue to receive funding without it being 
necessary to justify this by a saving in water use of at least 25%. For infrastructure, asking 
that the investment does not have any negative environmental impact should suffice.

Emenda 1720
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Investiment fl-installazzjonijiet ta' 
irrigazzjoni ġodda għandhom ikunu 
eliġibbli jekk l-investiment ikkonċernat 
ikun ta prova li huma sostennibbli u skont
id-Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma. 
Investiment relatati mal-modernizzazzjoni 
tas-sistemi eżistenti għandha tkun 
eliġibbli jekk ikun ta prova li jtejjeb l-użu
tal-ilma fi ħdan il-parametri stipulati fil-
pjanijiet nazzjonali għall-użu effiċjenti 
tal-ilma mfassal skont id-Direttiva ta' 
Qafas għall-Ilma (WFD).

Or. pt
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Emenda 1721
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-każ ta’ investimenti agrikoli, ix-xiri 
ta’ drittijiet ta’ produzzjoni, intitolamenti 
għal ħlas, annimali, pjanti annwali u t-
tħawwil tagħhom, m’għandhomx ikunu 
eliġibbli għall-appoġġ tal-investiment.
Madankollu, f’każ ta’ rkupru tal-potenzjal 
tal-produzzjoni agrikola minn diżastri 
naturali skont l-Artikolu 19(1)(b), in-nefqa 
għax-xiri tal-annimali tista’ tkun nefqa 
eliġibbli.

4. Fil-każ ta’ investimenti agrikoli, ix-xiri 
ta’ drittijiet ta’ produzzjoni, intitolamenti 
għal ħlas, annimali, pjanti annwali u t-
tħawwil tagħhom, m’għandhomx ikunu 
eliġibbli għall-appoġġ tal-investiment.
Madankollu, f’każ ta’ rkupru tal-potenzjal 
tal-produzzjoni agrikola minn diżastri 
naturali u avvenimenti klimatiċi avversi
skont l-Artikolu 19(1)(b), in-nefqa għax-
xiri tal-annimali tista’ tkun nefqa eliġibbli.

Or. it

Emenda 1722
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-benefiċjarji ta’ appoġġ relatat mal-
investiment jistgħu jitolbu l-ħlas ta’ 
pagament bil-quddiem sa massimu ta’ 
50% tal-għajnuna pubblika marbuta mal-
investiment mill-aġenziji tal-pagamenti 
kompetenti jekk dik il-possibbiltà tkun 
inkluża fil-programm għall-iżvilupp 
rurali.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aħna naħsbu li l-limitazzjoni tal-pagamenti bil-quddiem biss fil-każ ta' investimenti mhux
ġustifikata. Għalhekk, nissuġġerixxu li għandu jitħassar l-paragrafu 5 u jiżdied fl-art 70 li 
jiddikjara li pagamenti bil-quddiem jitħallsu minħabba l-vijabbiltà tal-operazzjonijiet kollha 
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aċċettati fil-qafas tal-RDP.

Emenda 1723
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 90 b’rabta mal-kundizzjonijiet li 
taħthom spejjeż oħra marbuta ma’ kuntratti 
ta’ kiri, tagħmir użat u investimenti 
sempliċi f'sostituzzjoni ta' tagħmir, jistgħu 
jitqiesu bħala nefqa eliġibbli.

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 90 b’rabta mal-kundizzjonijiet li 
taħthom spejjeż oħra marbuta ma’ kuntratti 
ta’ kiri, tagħmir użat u investimenti 
sempliċi f'sostituzzjoni ta' tagħmir, jistgħu 
jitqiesu bħala nefqa eliġibbli, u wkoll dwar 
il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu 
sodisfatti fir-rigward ta' standards minimi 
għat-titjib tal-effiċjenza tas-sistemi ta' 
irrigazzjoni sabiex investimenti ġodda
f'sistemi eżistenti jew fl-estensjoni 
tagħhom biex ikunu eliġibbli.

Or. de

Emenda 1724
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 90 b’rabta mal-kundizzjonijiet li 
taħthom spejjeż oħra marbuta ma’ kuntratti 
ta’ kiri, tagħmir użat u investimenti 
sempliċi f'sostituzzjoni ta' tagħmir, jistgħu 
jitqiesu bħala nefqa eliġibbli.

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 90 b’rabta mal-kundizzjonijiet li 
taħthom spejjeż oħra marbuta ma’ kuntratti 
ta’ kiri, tagħmir użat u investimenti 
sempliċi f'sostituzzjoni ta' tagħmir, jistgħu 
jitqiesu bħala nefqa eliġibbli kif ukoll 
standards minimi ta' effiċjenza fl-użu tal-
ilma fil-każ ta' investimenti f'sistemi ta' 
irrigazzjoni eżistenti jew investimenti li 
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jestendu ż-żona irrigata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma għandu jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni bejn l-Istati Membri l-qodma u dawk ġodda, 
iżda qafas, li jiżgura li l-investimenti ta' irrigazzjoni ma jkollhom l-ebda impatt negattiv fuq 
ir-riżorsi tal-ilma, għandu jiġi previst għall-Istati Membri kollha. Dan il-qafas għandu jkun 
aktar eżiġenti fejn l-investimenti jkunu estiżi biex iqisu wkoll ir-riskju akbar. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa biex tiddefinixxi standards minimi li għandhom jiġu rrispettati fi 
ħdan dan il-qafas.

Emenda 1725
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 90 b’rabta mal-kundizzjonijiet li 
taħthom spejjeż oħra marbuta ma’ kuntratti 
ta’ kiri, tagħmir użat u investimenti 
sempliċi f'sostituzzjoni ta' tagħmir, jistgħu 
jitqiesu bħala nefqa eliġibbli.

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 90 b’rabta mal-kundizzjonijiet li 
taħthom spejjeż oħra marbuta ma’ kuntratti 
ta’ kiri, tagħmir użat u investimenti 
sempliċi f'sostituzzjoni ta' tagħmir, jistgħu 
jitqiesu bħala nefqa eliġibbli kif ukoll 
standards minimi ta' effiċjenza fl-użu tal-
ilma fil-każ ta' investimenti f'sistemi ta' 
irrigazzjoni eżistenti jew investimenti li 
jestendu ż-żona irrigata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma għandu jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni bejn l-Istati Membri l-qodma u dawk ġodda, 
iżda qafas, li jiżgura li l-investimenti ta' irrigazzjoni ma jkollhom l-ebda impatt negattiv fuq 
ir-riżorsi tal-ilma, għandu jiġi previst għall-Istati Membri kollha. Dan il-qafas għandu jkun 
aktar eżiġenti fejn l-investimenti jkunu estiżi biex iqisu wkoll ir-riskju akbar. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa biex tiddefinixxi standards minimi li għandhom jiġu rrispettati fi 
ħdan dan il-qafas.
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Emenda 1726
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Awtorità ta’ Ġestjoni tal-programm ta' 
żvilupp rurali għandha tiddefinixxi l-
kriterji għal operazzjonijiet taħt il-miżuri 
kollha wara konsultazzjoni mal-Kumitat 
għall-Monitoraġġ. Il-kriterji tal-għażla 
għandu jkollhom l-għan li jiżguraw it-
trattament ugwali tal-applikanti, l-użu 
aħjar ta’ riżorsi finanzjarji u l-indirizzar ta’ 
miżuri skont il-prijoritajiet tal-Unjoni 
għall-iżvilupp rurali. Fid-definizzjoni tal-
kriterji tal-għażla, il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità għandu jiġi kkunsidrat 
b’rabta ma’ għotjiet żgħar.

1. L-Awtorità ta’ Ġestjoni tal-programm ta' 
żvilupp rurali għandha tiddefinixxi l-
kriterji għal operazzjonijiet taħt il-miżuri 
kollha wara konsultazzjoni mal-Kumitat 
għall-Monitoraġġ. Il-kriterji tal-għażla 
għandu jkollhom l-għan li jiżguraw li l-
miżuri mmirati lejn l-azjendi agrikoli
huma biss applikati għal "bdiewa attivi"
kif definiti fir-Regolament (UE) Nru [...] 
[DP]. Barra minn hekk dawn il-kriterji 
tal-għażla għandhom jimmiraw għal użu 
aħjar ta’ riżorsi finanzjarji u l-indirizzar ta’ 
miżuri skont il-prijoritajiet tal-Unjoni 
għall-iżvilupp rurali. Fid-definizzjoni tal-
kriterji tal-għażla, il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità għandu jiġi kkunsidrat 
b’rabta ma’ għotjiet żgħar.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Appoġġ permezz ta' miżuri mmirati lejn l-azjendi agrikoli għandhom ikunu biss għall-
benefiċċju ta' "bdiewa attivi" kif definiti mir-regolament propost dwar il-pagamenti diretti tal-
PAK. Jekk din id-distinsjoni ssir fl-ewwel pilastru, għandha ssir ukoll fit-tieni pilastru.

Emenda 1727
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Awtorità ta’ Ġestjoni tal-programm ta' 
żvilupp rurali għandha tiddefinixxi l-
kriterji għal operazzjonijiet taħt il-miżuri 
kollha wara konsultazzjoni mal-Kumitat 

1. L-Awtorità ta’ Ġestjoni tal-programm ta' 
żvilupp rurali għandha tiddefinixxi firxa 
ta' kriterji għall-għażla għal operazzjonijiet 
skont il-miżuri kollha wara konsultazzjoni 
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għall-Monitoraġġ. Il-kriterji tal-għażla 
għandu jkollhom l-għan li jiżguraw it-
trattament ugwali tal-applikanti, l-użu aħjar 
ta’ riżorsi finanzjarji u l-indirizzar ta’ 
miżuri skont il-prijoritajiet tal-Unjoni 
għall-iżvilupp rurali. Fid-definizzjoni tal-
kriterji tal-għażla, il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità għandu jiġi kkunsidrat 
b’rabta ma’ għotjiet żgħar.

mal-Kumitat għall-Monitoraġġ. Il-kriterji 
tal-għażla għandu jkollhom l-għan li 
jiżguraw it-trattament ugwali tal-
applikanti, l-użu aħjar ta’ riżorsi finanzjarji 
u l-indirizzar ta’ miżuri skont il-prijoritajiet 
tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali. Fid-
definizzjoni tal-kriterji tal-għażla, il-
prinċipju ta’ proporzjonalità għandu jiġi 
kkunsidrat b’rabta ma’ għotjiet żgħar.

Or. fr

Emenda 1728
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Awtorità ta’ Ġestjoni tal-programm ta' 
żvilupp rurali għandha tiddefinixxi l-
kriterji għal operazzjonijiet taħt il-miżuri 
kollha wara konsultazzjoni mal-Kumitat 
għall-Monitoraġġ. Il-kriterji tal-għażla 
għandu jkollhom l-għan li jiżguraw it-
trattament ugwali tal-applikanti, l-użu aħjar 
ta’ riżorsi finanzjarji u l-indirizzar ta’ 
miżuri skont il-prijoritajiet tal-Unjoni 
għall-iżvilupp rurali. Fid-definizzjoni tal-
kriterji tal-għażla, il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità għandu jiġi kkunsidrat 
b’rabta ma’ għotjiet żgħar.

1. L-Awtorità ta’ Ġestjoni tal-programm ta' 
żvilupp rurali għandha tiddefinixxi l-
kriterji għal operazzjonijiet taħt il-miżuri 
kollha wara konsultazzjoni mal-Kumitat 
għall-Monitoraġġ. Il-kriterji tal-għażla 
għandu jkollhom l-għan li jiżguraw it-
trattament ugwali tal-applikanti, l-użu aħjar 
ta’ riżorsi finanzjarji u l-indirizzar ta’ 
miżuri skont il-prijoritajiet tal-Unjoni 
għall-iżvilupp rurali. Fid-definizzjoni u l-
applikazzjoni tal-kriterji tal-għażla, il-
prinċipju ta’ proporzjonalità għandu jiġi 
kkunsidrat.

Or. de

Emenda 1729
Giancarlo Scottà, 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
Artikolu 50 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, l-
Awtorità ta’ Ġestjoni għandha 
tiddefinixxi “żona rurali” fil-livell tal-
programm.

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, "żona 
rurali" għandha tiġi ddefinita fil-livell 
tal-Istat Membru.

Or. it

Emenda 1730
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, l-
Awtorità ta’ Ġestjoni għandha tiddefinixxi 
“żona rurali” fil-livell tal-programm.

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu “żona 
rurali” fil-livell tal-programm.

Or. de

Emenda 1731
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, l-
Awtorità ta’ Ġestjoni għandha tiddefinixxi 
“żona rurali” fil-livell tal-programm.

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, l-
Awtorità ta’ Ġestjoni għandha tiddefinixxi 
l-livell “żona rurali” fil-programm.għall-
iżvilupp rurali.

Or. en

Emenda 1732
Peter Jahr
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Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, l-
Awtorità ta’ Ġestjoni għandha tiddefinixxi 
“żona rurali” fil-livell tal-programm.

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, l-
Awtorità ta’ Ġestjoni għandha tiddefinixxi 
“żona rurali” fil-livell tal-programm. Hija 
tista' tinnomina wkoll diversi żoni 
speċifiċi fi ħdan miżura partikolari fejn 
hemm ġustifikazzjoni oġġettiva għal dan.

Or. de

Emenda 1733
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Somma ta’ EUR 30 miljun għandha 
tinġibed mill-allokazzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 u tintuża biex tiffinanzja l-
premju għal kooperazzjoni innovattiva 
lokali msemmija fl-Artikolu 56.

imħassar

Or. de


