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PR_COD_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-appoġġ
għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR);
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011)0627),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikoli 42 u 43 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7–0340/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata mil-Kamra tad-Deputati Lussemburgiża, 
fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u 
proporzjonalità, li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' 
sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri tal-8 ta' Marzu 20121,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-25 ta’ April 
20122,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-4 ta' Mejju 20123,

– wara li kkunsidra r-Regola 55 tar-Regoli tal-Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp, il-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għall-Kontroll 
tal-Baġit, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-Kumitat 
għall-Iżvilupp Reġjonali (A7–0000/2012),

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

2. Jirrimarka li l-portafoll finanzjarju speċifikat fil-proposta leġiżlattiva hu biss indikazzjoni 
lill-awtorità leġiżlattiva u ma jistax jiġi stabbilit sakemm jintlaħaq qbil rigward il-proposta 
għal regolament li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju multiannwali għas-snin 2014-2020;

3. Jistieden lill-Kummissjoni tirreferi l-kwistjoni għal darb’oħra lill-Parlament jekk hija 
għandha l-intenzjoni li temenda l-proposta tagħha sostanzjalment jew tissostitwiha b’test 

                                               
1 Għadha mhux ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali
2 Għadha mhux ippublikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
3 Għadha mhux ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali
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ieħor; 

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u b'mod 
partikolari l-Artikolu 42 u l-Artikolu 43
tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u b'mod 
partikolari l-Artikolu 42 u l-Artikolu 43(2)
tiegħu,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika. L-istess bażi legali għandu jintuża għall-atti leġiżlattivi kollha tal-pakkett ta’ 
riforma.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

ekonomikament vijabbli. Sabiex tkun 
żgurata l-vijabbiltà ta' attivitajiet 
ekonomiċi ġodda appoġġjati minn din il-
miżura, l-appoġġ għandu jkun 
kundizzjonali fuq it-tressiq ta' pjan ta' 
negozju. L-appoġġ għal bidu ta' negozju 
għandu jkopri biss il-perjodu inizjali tal-
ħajja ta' negozju u ma għandux isir 
għajnuna għall-operat. Għalhekk, meta l-
Istati Membri jagħżlu li jagħtu għajnuna 
f'pagamenti, dawn ħandhom ikunu għal 
perjodu ta' mhux iktar minn ħames snin. 
Barra minn hekk, sabiex ikun inkoraġġit ir-
ristrutturar tas-settur agrikolu, għandu jkun 
ipprovdut appoġġ għall-bdiewa li 
jimpenjaw ruħhom li jitrasferixxu l-impriża 
kollha tagħhom u l-intitolamenti ta' 
pagament korrispondenti għal bidwi ieħor. 
Biex il-miżura tkun aktar attraenti, tali 
appoġġ għandu jingħata bħala pagament 
ta’ darba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emendi korrispondenti għall-Artikolu 20, paragrafi 1, 2 u 7.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-
maniġers tal-art biex iservu lis-soċjetà 
kollha billi jintroduċu jew ikomplu 
japplikaw prattiki agrikoli li 

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

jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih u li 
jkunu kompatibbli mal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, 
ir-riżorsi naturali, il-ħamrija u d-diversità 
ġenetika. F’dan il-kuntest, il-
konservazzjoni tar-risorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura u l-bżonnijiet addizzjonali tas-
sistemi tal-agrikoltura li għandhom valur 
naturali għoli għandhom jingħataw 
attenzjoni speċifika. Il-pagamenti 
għandhom jikkontribwixxu biex ikopru 
spejjeż addizzjonali u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti, inklużi r-rekwiżiti ta’ 
"greening" għal pagamenti diretti, skont
il-prinċipju ta' min "iħammeġ iħallas". 
F'ħafna sitwazzjonijiet, is-sinerġiji li 
jirriżultaw mill-impenji li ttieħdu b'mod 
konġunt minn grupp ta' bdiewa jew 
maniġers oħra tal-art jimmoltiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikun kkumpensati b'mod xieraq. 
Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa u maniġers 
oħra tal-art huma f'pożizzjoni li 
jimplimentaw b'mod korrett l-impenji li 
ħadu, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull sforz biex jipprovdulhom il-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom iżommu l-livell tal-isforz li 
għamlu matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni l-2007 u l-2013 u 
għandhom jonfqu minimu ta' 30 % tal-
kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal kull 
programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri 
agroambjentali klimatiċi u l-biedja
organika u pagamenti għal żoni koperti 
mill-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa1 , id-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
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Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ 
Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni 
tal-għasafar selvaġġi2 jew mid-Direttiva 
2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li 
tistabilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-
ilma3 .
_____________
1 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.
2 ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7.
3 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emendi korrispondenti għall-Artikolu 29 u l-Artikolu 64 paragrafu 5a.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

spejjeż addizzjonali mġarrba u dħul mitluf 
b’konsegwenza tal-impenn li jkun ittieħed, 
u għandhom ikopru biss l-impenji li jmorru 
lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda korrispondenti għall-Artikolu 30.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva separata dwar il-kriterji bijofiżiċi 
obbligatorji għad-deliminazzjoni ta’ żoni b’limitazzjoni naturali sinifikanti, malli d-data 
kollha meħtieġa għall-valutazzjoni tal-impatt għal tali kriterji u livelli minimi xierqa jkunu 
disponibbli, u mhux aktar tard minn tmiem l-2015. Sadanittant, l-Istati Membri għandhom 
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ikunu jistgħu jżommu jew jadattaw id-delimitazzjonijiet attwali tagħhom, filwaqt li 
jirrispettaw id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta’ Marrakesh tad-WTO dwar l-Agrikoltura.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 53a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53a) Biex tkun faċilitata l-
programmazzjoni, it-tqassim annwali 
skont l-Istat Membru għandu jkun previst 
f’Anness għal dan ir-Regolament. Is-
setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti taħt l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
adattament tal-Anness li hu meħtieġ
minħabba deċiżjonijiet tal-Istati Membri li 
jitrasferixxu fondi bejn l-FAEG u l-
FAEŻR.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-distribuzzjoni ta’ fondi bejn l-Istati Membri mgħandhiex tkun deċiża permezz ta’ att 
implimentattiv, iżda għandha tkun parti mill-att legali (ara l-emendi għall-Artikolu 64).

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kjarifika. 

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-objettivi tal-FAEŻR imsemmija fl-Artikoli 4 u 5 jirrigwardaw ukoll miżura li 
jiffukaw fuq territorji rurali lil hinn mis-settur agrikolu, il-missjoni tal-FAEŻR għandha tkun 
imfassla b’mod aktar inklussiv. 

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) il-kompetittività fl-agrikoltura; (1) il-kompetittività tal-agrikoltura u tal-
forestrija;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-objettiv tal-kompetittività m’għandux ikun limitat għas-settur agrikolu. 

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) it-titjib tal-kompetittività tat-tipi kollha 
ta’ agrikoltura u t-titjib tal-vijabbiltà tal-
azjendi agrikoli, b’enfasi fuq l-oqsma li 
ġejjin:

(2) it-titjib tal-kompetittività tat-tipi kollha 
ta’ agrikoltura u forestrija u t-titjib tal-
vijabbiltà tal-azjendi agrikoli, b’enfasi fuq 
l-oqsma li ġejjin:

(a) l-iffaċilitar tar-ristrutturar tal-azjendi 
agrikoli li jiffaċċjaw problemi strutturali 
ewlenin, speċjalment azjendi agrikoli 
b’livell baxx ta’ parteċipazzjoni fis-suq, 
azjendi agrikoli orjentati lejn is-suq 
f’setturi partikolari u azjendi agrikoli li 
jeħtieġu diversifikazzjoni agrikola;

(a) it-tħeġġiġ tal-investiment f’teknoloġiji 
innovattivi tal-azjendi agrikoli u l-
iffaċilitar tat-tixrid u tal-użu tagħhom;

(b) l-iffaċilitar tat-tiġdid ġenerazzjonali fis-
settur agrikolu.

(b) l-iffaċilitar tad-dħul fis-settur tal-
biedja ta’ persuni ġodda, imħarrġa 
għalkollox, anke permezz tat-tiġdid 
ġenerazzjonali;

(c) it-titjib tal-prestazzjoni ekonomika tal-
azjendi agrikoli kollha, u ż-żieda fil-
parteċipazzjoni fis-suq, l-orjentament u d-
diversifikazzjoni;
(d) l-iffaċilitar tar-ristrutturar ta’ azjendi 
agrikoli li qed jiffaċċjaw problemi 
strutturali kbar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-kunċett tal-kompetittività għandu jitwessa’ biex jikkorrispondi 
mal-firxa ta’ sfidi li jiffaċċaw l-azjendi agrikoli fl-UE biex ikun vijabbli. 
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 4 – sentenza introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) l-irkupru, il-preservazzjoni u t-tisħiħ
tal-ekosistemi dipendenti fuq l-agrikoltura
u l-forestrija, b’enfasi fuq l-oqsma li ġejjin:

(4) l-irkupru, il-preservazzjoni u t-tisħiħ
tal-ekosistemi influenzati mill-agrikoltura
u l-forestrija, b’enfasi fuq l-oqsma li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika lingwistika.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 4 – subpunt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) it-titjib tal-benesseri tal-annimali;

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 5 – subpunt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-ossidu 
tan-nitroġenu u tal-metanu mill-
agrikoltura;

(d) it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra u tal-ammonja mill-agrikoltura u t-
titjib tal-kwalità tal-arja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jintuża kunċett usa’ tat-tnaqqis tal-gassijiet serra.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 5 – subpunt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e)  it-trawwim tal-ġbir tal-karbonju fl-
agrikoltura u l-forestrija; 

(e) it-trawwim tal-konservazzjoni u tal-
ġbir tal-karbonju fl-agrikoltura u l-
forestrija;

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) pjan ta’ indikaturi li jinkludi, għal kull 
waħda mill-prijoritajiet tal-Unjoni għall-
iżvilupp rurali rilevanti, l-indikaturi tal-
miri u l-miżuri magħżula bl-eżiti ppjanati u 
bin-nefqa ppjanata, maqsuma bejn dawk 
pubbliċi u dawk privati; 

(j) pjan ta’ indikaturi li jinkludi, għal kull 
waħda mill-prijoritajiet tal-Unjoni għall-
iżvilupp rurali rilevanti, l-indikaturi tal-
miri u l-miżuri magħżula bl-eżiti ffokati 
fuq il-proċess u l-politika li huma ppjanati 
u bin-nefqa ppjanata, maqsuma bejn dawk 
pubbliċi u dawk privati; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun żgurata rabta ċara bejn l-objettivi tal-poitika għall-iżvilupp rurali u l-evidenza fid-
dokumenti ta’ programmar li jiġġustifikaw objettivi speċifiċi fejn hi meħtieġa intervenzjoni, 
jeħtieġ li jinżamm fokus fuq l-objettivi tal-politika fil-kejl tar-riżultati miksuba mill-
programm.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) pjan ta’ indikaturi speċifiku separat, bl-
eżiti ippjanati u bin-nefqa ppjanata, 

(c) pjan ta’ indikaturi speċifiku separat, bl-
eżiti ffokati fuq il-proċess u l-politika li 
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maqsuma bejn pubbliċi u privati. huma ippjanati u bin-nefqa ppjanata, 
maqsuma bejn pubbliċi u privati. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun żgurata rabta ċara bejn l-objettivi tal-poitika għall-iżvilupp rurali u l-evidenza fid-
dokumenti tal-programmazzjoni li jiġġustifikaw objettivi speċifiċi fejn hi meħtieġa 
intervenzjoni, jeħtieġ li jinżamm fokus fuq l-objettivi tal-politika fil-kejl tar-riżultati miksuba 
mill-programm.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-approvazzjoni li hemm referenza 
għaliha fil-paragrafu 1 għandha titqies li 
tkun ingħatat jekk il-Kummissjoni ma 
tkunx ħadet deċiżjoni dwar it-talba wara 
perjodu ta' xahrejn wara li tkun irċeviet 
it-talba. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-modifiki tal-programmi mgħandhomx ikunu suġġetti għal proċeduri twal ta’ teħid  ta’ 
deċiżjonijiet.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-appoġġ jista’ wkoll ikopri spejjeż li 
jirriżultaw minn attivitajiet ta’ 
informazzjoni u promozzjoni tal-prodotti 
taħt l-iskemi ta’ kwalità li hemm 
referenza għalihom fil-paragrafu 1(a) u 
(b). 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-attivitajiet ta’ informazzjoni u promozzjoni huma element importanti tal-iskemi tal-kwlaità, 
u għandhom ikunu eleġibbli biex l-iskemi jkunu aktar attraenti għall-bdiewa li jkunu qed 
ifittxu aċċess għas-swieq lokali. 

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) itejbu l-prestazzjoni globali tal-azjenda 
agrikola;

(a) itejbu l-prestazzjoni globali tal-azjenda 
agrikola, inkluża l-effiċjenza tagħha fl-
użu tar-riżorsi u l-bilanċ tal-gassijiet 
serra;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-prijorità numru 5, ikun xieraq nispeċifikaw il-kunċett ta’ “prestazzjoni ġenerali” ta’ 
azjenda agrikola f’termini ta’ “tkabbir aħdar”.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jikkonċernaw infrastruttura marbuta 
mal-iżvilupp u l-adattament tal-agrikoltura, 
inkluż l-aċċess għal azjendi agrikoli u 
foresti, il-konsolidazzjoni u t-titjib tal-art, 
il-provvista tal-enerġija u l-ġestjoni tal-
ilma; jew

(c) jikkonċernaw infrastruttura marbuta 
mal-iżvilupp u l-adattament tal-agrikoltura, 
inkluż l-aċċess għal azjendi agrikoli u 
foresti, il-konsolidazzjoni u t-titjib tal-art, 
il-provvista tal-enerġija u l-ġestjoni u l-
provvista tal-ilma; jew

Or. en
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ikunu investimenti mhux produttivi 
marbuta mall-issodisfar tal-impenji 
agroambjentali u agroforestali, l-istatus ta’ 
konservazzjoni tal-bijodiversità ta’ 
speċijiet u ħabitats kif ukoll mat-titjib tal-
valur, f’termini ta’ benefiċċju għall-
pubbliku, ta’ żona tan-Natura 2000 jew 
żona oħra ta’ valur naturali għoli li 
għandhom jiġu definiti fil-programm.

(d) ikunu investimenti mhux produttivi 
marbuta mal-issodisfar tal-impenji 
agroambjentali u agroforestali, l-istatus ta’ 
konservazzjoni tal-bijodiversità ta’ 
speċijiet u ħabitats u mal-ġestjoni 
sostenibbli ta’ riżorsi ċinegetiċi kif ukoll 
mat-titjib tal-valur, f’termini ta’ benefiċċju 
għall-pubbliku, ta’ żona tan-Natura 2000 
jew żona oħra ta’ valur naturali għoli li 
għandhom jiġu definiti fil-programm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trawwim ta’ riżorsi cynegetic permezz tal-ġestjoni sostenibbli jista’ jkun ta' kontribut kbir 
għall-politika tal-bijodiversità tal-UE. Barra minn hekk, f’xi reġjuni, ir-riżorsi ċineġetiċi 
huma l-aktar riżors importanti, jekk mhux l-uniku riżors b’valur kummerċjali disponibbli.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Jista’ jingħata appoġġ għal 
investimenti magħmula mill-bdiewa biex 
jikkonformaw mal-istandards ġodda tal-
Unjoni fl-oqsma tal-Ħarsien tal-ambjent, 
is-saħħa pubblika, is-saħħa tal-annimali 
u tal-pjanti, il-benesseri tal-annimali u s-
sikurezza tax-xogħol. Jeħtieġ li dawn l-
istandards jiġu introdotti fil-leġislazzjoni 
nazzjonali li timplimenta l-liġi tal-Unjoni 
u jimponu obbligi jew restrizzjonijiet 
ġodda fuq il-prassi agrikola li jkollhom 
impatt sinifikanti fuq l-ispejjeż operattivi 
tipiċi tal-azjenda u jikkonċernaw numru 
sinifikanti ta’ bdiewa.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament attwali jipprevedi appoġġ għall-konformità ma’ standards Komunitarji ġodda 
(ara l-Artikolu 31 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005). Dispożizzjoni simili għandha 
tinżamm, iżda tkun limitata għal appoġġ għal investimenti speċifiċi magħmula mill-bdiewa. 

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Pagamenti annwali għall-bdiewa 
parteċipanti fl-iskema Bdiewa Żgħar 
stabbilita bit-Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru DP/2012 (iktar 'il quddiem "l-iskema 
Bdiewa Żgħar") li jittrasferixxu b'mod 
permanenti l-azjenda tagħhom għal bidwi 
wieħor.

(c) Pagamenti ta’ darba għall-bdiewa 
parteċipanti fl-iskema Bdiewa Żgħar 
stabbilita bit-Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru DP/2012 (iktar 'il quddiem "l-iskema 
Bdiewa Żgħar") li jittrasferixxu b'mod 
permanenti l-azjenda tagħhom għal bidwi 
wieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda tal-Artikolu 20, paragrafu 7. 

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) pagamenti tal-irtirar għal bdiewa li 
jitrasferixxu l-impriżi tagħhom b’mod 
permanenti lil bidwi ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskema attwali ta’ rtirar bikri għandha tinżamm u mgħandix tkun ristretta għal bdiewa 
żgħar biss. Madankollu għandha tkun adattata għal età tal-irtirar akbar u trasformata 
f’pagament ta’ rata fissa, limitat għal ammont massimu ta’ EUR 35 000 (korrispondenti għal 
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nofs l-ammont massimu attwali u nofs l-ammont massimu disponibbli għall-istabbiliment ta’ 
bdiewa żgħażagħ).

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ skont il-paragrafu 1(a)(ii) 
għandu jingħata lill-bdiewa jew lill-
membri tal-familja ta' azjenda agrikola li 
jiddiversifikaw f’attivitajiet mhux agrikoli 
u lil mikrointrapriżi u intrapriżi żgħar 
mhux agrikoli f’żoni rurali.

L-appoġġ skont il-paragrafu 1(a)(ii) 
għandu jingħata lill-bdiewa jew lill-
membri tal-familja ta' azjenda agrikola li 
jiddiversifikaw f’attivitajiet mhux agrikoli 
u lil mikrointrapriżi u intrapriżi żgħar 
mhux agrikoli f’żoni rurali, inkluż it-
turiżmu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ skont il-paragrafu 1(c) għandu 
jingħata lill-bdiewa parteċipanti fl-iskema 
'Bdiewa zgħar', fiż-żmien tat-tressiq tal-
applikazzjoni tagħhom għall-appoġġ, għal 
mill-inqas sena u li jimpenjaw ruħhom li 
jitrasferixxu b'mod permanenti l-azjenda 
kollha tagħhom u l-intitolamenti ta' ħlas 
korrispondenti lil bidwi ieħor. L-appoġġ
għandu jitħallas mid-data tat-trasferiment 
sal-31 ta' Diċembru 2020.

L-appoġġ skont il-paragrafu 1(c) għandu 
jingħata lill-bdiewa parteċipanti fl-iskema 
'Bdiewa zgħar', fiż-żmien tat-tressiq tal-
applikazzjoni tagħhom għall-appoġġ, għal 
mill-inqas sena u li jimpenjaw ruħhom li 
jitrasferixxu b'mod permanenti l-azjenda 
kollha tagħhom u l-intitolamenti ta' ħlas 
korrispondenti lil bidwi ieħor. L-appoġġ
għandu jiġi kkalkulat mid-data tat-
trasferiment sal-31 ta' Diċembru 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ għal bdiewa żgħar li jitrasferixxu l-impriża tagħhom għandu jitħallas f’pagament 
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ta’ darba.  

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ skont il-paragrafu 1(c) għandu 
jingħata lill-bdiewa li ilhom jaħdmu f’dan 
il-qasam għal mill-inqas 10 snin, 
m’għandhomx inqas inqas minn 65 sena, 
jimpenjaw ruħhom li jitrasferixxu b’mod 
permanenti l-impriża kollha tagħhom u d-
dritt għal pagamenti korrispondenti lil 
bidwi ieħor u li jwaqqfu l-attività agrikola 
kummerċjali kollha b’mod definittiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskema attwali ta’ rtirar bikri għandha tinżamm u mgħandix tkun ristretta għal bdiewa 
żgħar biss. Madankollu għandha tkun adattata għal età tal-irtirar akbar u trasformata 
f’pagament ta’ rata fissa, limitat għal ammont massimu ta’ EUR 35 000 (korrispondenti għal 
nofs l-ammont massimu attwali u nofs l-ammont massimu disponibbli għall-istabbiliment ta’ 
bdiewa żgħażagħ).

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 4 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ taħt il-paragrafu 1(a)i jista' 
jkun immirat ukoll lejn qbiela tal-art għal 
bdiewa żgħażagħ, fil-forma ta’ garanzija 
bankarja għall-kuntratti tal-qbiela u 
appoġġ għar-rati tal-imgħax.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Apparti l-pagamenti fissi proposti biex jappoġġaw l-istabbiliment tan-negozju ta’ bdiewa 
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żgħażagħ, l-Istati Membri għandhom jiġu mħeġġa jiffaċilitaw l-aċċess għall-art għal dawn iż-
żgħażagħ, li f'ħafna reġjuni Ewropej hu sfida kbira fit-twaqqif ta' ażjenda agrikola ġdida. Il-
provvediment ta’ garanziji bankarji permezz tal-fondi għall-iżvilupp rurali jista’ jagħti lill-
bdiewa żgħażagħ aċċess għal kuntratt ta’ qbiela għal żmien twil (u pagamenti minn qabel), 
filwaqt li jkun kosteffiċjenti għan-nefqa pubblika. 

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-appoġġ skont il-paragrafu 1 (c) 
għandu jkun ekwivalenti għal 120 % tal-
pagament annwali li l-benefiċjarju jkun 
irċieva mill-iskema 'Bdiewa żgħar'.

7. L-appoġġ skont il-paragrafu 1 (c) 
għandu jkun ekwivalenti għal 120 % tal-
pagament annwali li l-benefiċjarju jkun 
irċieva mill-iskema 'Bdiewa żgħar', 
ikkalkulat għall-perjodu mid-data tat-
trasferiment sal-31 ta’ Diċembru 2020. L-
ammont korrispondenti għandu jitħallas 
bħala pagament ta’ darba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ għal bdiewa żgħar li jitrasferixxu l-impriża tagħhom għandu jitħallas f’pagament 
ta’ darba.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 20 - paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. L-appoġġ taħt il-paragrafi 1(ca) 
għandu jingħata bħala pagament ta’ 
darba sal-ammont massimu stabbiliti fl-
Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskema attwali ta’ rtirar bikri għandha tinżamm u mgħandix tkun ristretta għal bdiewa 
żgħar biss. Madankollu għandha tkun adattata għal età tal-irtirar akbar u trasformata 
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f’pagament ta’ rata fissa, limitat għal ammont massimu ta’ EUR 35 000 (korrispondenti għal 
nofs l-ammont massimu attwali u nofs l-ammont massimu disponibbli għall-istabbiliment ta’ 
bdiewa żgħażagħ).

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) investimenti fil-ħolqien, it-titjib jew l-
espansjoni tat-tipi kollha ta’ infrastruttura 
fuq skala żgħira, inklużi investiment fl-
enerġija rinnovabbli;

(b) investimenti fil-ħolqien, it-titjib jew l-
espansjoni tat-tipi kollha ta’ infrastruttura 
fuq skala żgħira, inklużi investiment fl-
agroturiżmu u fl-enerġija rinnovabbli;

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investimenti mill-korpi pubbliċi
f’infrastruttura rikreattiva, informazzjoni 
għat-turisti u t-twaħħil ta’ sinjali f’siti 
turistiċi;

(e) investimenti għall-użu pubbliku 
f’infrastruttura rikreattiva, informazzjoni 
għat-turisti, infrastruttura turistika fuq 
skala żgħira, kummerċjalizzazzjoni ta’ 
servizzi tat-turiżmu rurali u t-twaħħil ta’ 
sinjali f’siti turistiċi;

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-limitazzjonijiet fuq is-sjieda tal-foresti 
provduti fl-Artikoli 36 sa 40 m’għandhomx 
japplikaw għall-foresti tropikali jew 

2. Il-limitazzjonijiet fuq is-sjieda tal-foresti 
provduti fl-Artikoli 23 sa 27 m’għandhomx 
japplikaw għall-foresti tropikali jew 
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subtropikali u msaġar fit-territorji tal-
Ażores, il-Madejra, il-Gżejjer Kanarji, il-
Gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2019/93 d-dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali.

subtropikali u msaġar fit-territorji tal-
Ażores, il-Madejra, il-Gżejjer Kanarji, il-
Gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2019/93 d-dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Technical correction

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, inkluż tindif 
kmieni u tard, għal perjodu massimu ta’
għaxar snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lil maniġers oħra tal-
art, lill-muniċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu jkopri 
l-ispejjeż tal-istabbiliment u primjum 
annwali għal kull ettaru li jkopri l-ispejjeż 
tal-introjtu agrikolu mitluf u tal-
manutenzjoni, inkluż tindif kmieni u tard, 
għal perjodu massimu ta’ ħmistax-il sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’xi Stati Membri, għal raġunijiet storiċi relatati mal-prattika li l-bhejjem jirgħu u mal-ġbir 
tal-injam, l-art komuni hi ġestita minn individwi li jagħmlu użu kollettiv mill-art, li la hi 
pubblika u lanqas privata. 

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
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għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, għal perjodu 
massimu ta’ tliet snin.

għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lil maniġers oħra tal-
art, lill-muniċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu jkopri 
l-ispejjeż tal-istabbiliment u primjum 
annwali għal kull ettaru li l-ispejjeż ta’ 
manutenzjoni, għal perjodu massimu ta’
ħames snin.

Or. en

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "Is-sistemi tal-agroforestrija" għandhom 
ifissru sistemi ta' użu tal-art fejn jitkabbru 
s-siġar flimkien ma' agrikoltura estensiva 
fuq l-istess art. L-għadd massimu ta' siġar 
li għandu jitħawwel għal kull ettaru għandu 
jkun determinat mill-Istati Membri
b'kunsiderazzjoni għall-kundizzjonijiet 
pedoklimatiċi, l-ispeċijiet tal-forestrija u l-
bżonn li jkun żgurat użu agrikolu tal-art.

2. "Is-sistemi tal-agroforestrija" għandhom 
ifissru sistemi ta' użu tal-art fejn jitkabbru 
s-siġar flimkien ma' agrikoltura estensiva 
fuq l-istess art. L-għadd massimu ta' siġar 
li għandu jitħawwel għal kull ettaru għandu 
jkun determinat mill-Istati Membri 
b'kunsiderazzjoni għall-kundizzjonijiet 
pedoklimatiċi, l-ispeċijiet tal-forestrija u l-
bżonn li jkun żgurat użu agrikolu 
sostenibbli tal-art.

Or. en

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – sentenza introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(c) 
għandu jingħata lil sidien privati, 
semipubbliċi u pubbliċi tal-foresti, lill-
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u għandu jkopri l-ispejjeż għall:

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(c) 
għandu jingħata lil sidien privati, 
semipubbliċi u pubbliċi tal-foresti, 
maniġers oħra tal-art, lill-muniċipalitajiet 
u l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż għal:
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Or. en

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 22(1)(d) 
għandu jingħata lil persuni fiżiċi, sidien 
privati ta’ foresti, korpi taħt il-liġi privata u 
semipubbliċi, munċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom. Fil-każ ta’ 
foresti statali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil korpi li jiġġestixxu tali foresti, li 
jkunu indipendenti mill-baġit statali.

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 22(1)(d) 
għandu jingħata lil persuni fiżiċi, sidien 
privati ta’ foresti, korpi taħt il-liġi privata u 
semipubbliċi, maniġers oħra tal-art,
munċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom. Fil-każ ta’ foresti statali, l-
appoġġ jista’ jingħata wkoll lil korpi li 
jiġġestixxu tali foresti, li jkunu
indipendenti mill-baġit statali.

Or. en

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(e) 
għandu jingħata lil sidien ta’ foresti privati, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u lill-SMEs għal investimenti li 
jtejbu l-potenzjal tal-forestrija jew li jkunu 
relatati mal-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni li jżidu l-valur tal-
prodotti tal-forestrija. Fit-territorji tal-
Gżejjer Azores, il-Madejra, il-Gżejjer 
Kanarji, il-Gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-
tifsira tar-Regolament (KEE) Nru 2019/93 
u d-Dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil intrapriżi li mhumiex SMEs. 

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(e) 
għandu jingħata lil sidien ta’ foresti privati, 
maniġers oħra tal-art, muniċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom u lill-SMEs għal 
investimenti li jtejbu l-potenzjal tal-
forestrija jew li jkunu relatati mal-
ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni li 
jżidu l-valur tal-prodotti tal-forestrija. Fit-
territorji tal-Gżejjer Azores, il-Madejra, il-
Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer żgħar tal-Eġew 
skont it-tifsira tar-Regolament (KEE) 
Nru 2019/93 u d-Dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil intrapriżi li mhumiex SMEs. 

Or. en
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Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għandu jingħata lil gruppi ta’ 
produtturi li huma uffiċjalment rikonoxxuti 
mill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri 
fuq il-bażi ta’ pjan tan-negozju. Dan
għandu jkun limitat għal gruppi ta’ 
produtturi li jaqgħu taħt id-definizzjoni ta’ 
SMEs.

L-appoġġ għandu jingħata lil gruppi ta’ 
produtturi li huma uffiċjalment rikonoxxuti 
mill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri 
fuq il-bażi ta’ pjan tan-negozju.
M’għandux jingħata ebda appoġġ lil
gruppi ta’ produtturi li ma jissodisfawx il-
kriterji stipulati permezz tad-definizzjoni 
ta' SMEs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika lingwistika.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
jkopru biss dawk l-impenji li jmorru lil 
hinn mill-istandards obbligatorji rilevanti 
stabbiliti permezz tal-Kapitolu I tat-
Titolu VI tar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012 u obbligi rilevanti oħra
stabbiliti taħt il-Kapitolu 2 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) Nru DP/2012, 
rekwiżiti minimi rilevanti għal fertilizzanti 
u l-użu ta’ prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti 
kif ukoll rekwiżiti obbligatorji rilevanti 
oħra stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Dawn ir-rekwiżiti obbligatorji kollha 
għandhom ikunu identifikati fil-programm.

3. Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
jkopru biss dawk l-impenji li jmorru lil 
hinn mill-istandards obbligatorji rilevanti 
stabbiliti permezz tal-Kapitolu I tat-
Titolu VI tar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012 u l-obbligi rilevanti kollha 
stabbiliti taħt il-Kapitolu 2 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) Nru DP/2012, 
rekwiżiti minimi rilevanti għal fertilizzanti 
u l-użu ta’ prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti 
kif ukoll rekwiżiti obbligatorji rilevanti 
oħra stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Dawn ir-rekwiżiti obbligatorji kollha 
għandhom ikunu identifikati fil-programm.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kjarifika. Il-miżuri kollha agroambjentali klimatiċi għandhom imorru lil hinn mir-rekwiżiti 
ta’ greening.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali klimatiċi. 
Meta l-impenji jittieħdu minn gruppi ta’ 
bdiewa, il-livell massimu għandu jkun 
30%.

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali klimatiċi. 
Meta l-impenji jittieħdu minn gruppi ta’ 
bdiewa jew maniġers oħra tal-art, il-livell 
massimu għandu jkun 30%.

M’għandux jingħata appoġġ mill-FAEŻR 
għal impenji koperti minn Kapitolu 2 ta’ 
Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 
DP/2012. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pagamenti doppji taħt l-iskema tal-greening u tal-AEM għandhom ikunu esklużi. Għandu 
jkun hemm inċentiva speċifika għall-impenji kollettivi, anke għall-kooperazzjoni bejn 
maniġers oħra tal-art u bejn bdiewa u maniġers oħra tal-art. It-test għandu jkun konsistenti 
mat-test tal-Artikolu 29(1).

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-

4. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
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benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn hu meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjonijiet sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn. Meta l-impenji jittieħdu 
minn gruppi ta’ bdiewa, il-livell massimu 
għandu jkun 30%.

benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn hu meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjonijiet sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn. Meta l-impenji jittieħdu 
minn gruppi ta’ bdiewa jew gruppi ta’ 
maniġers oħra tal-art, il-livell massimu 
għandu jkun 30%.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm inċentiva speċifika għall-impenji kollettivi, anke għall-kooperazzjoni bejn 
maniġers oħra tal-art u bejn bdiewa u maniġers oħra tal-art. It-test għandu jkun konsistenti 
mat-test tal-Artikolu 29(1). 

Emenda 44

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 46(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 għal 
perjodu ta’ erba’ snin 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 delimitazzjoni
ġdida msemmija fl-Artikolu 33(3). Dawn 
il-pagamenti għandhom ikunu digressivi 
billi jibdew fl-ewwel sena, bi 80% tal-
pagament li jasal fl-2013 u li jintemmu fir-
raba’ sena, b’20%.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pagamenti għandhom ikunu digressivi fuq perjodu ta’ erba’ snin, iżda għad-dħul fis-seħħ
tad-delimitazzjoni l-ġdida l-flessibilità tista’ titħalla f’idejn l-Istati Membri. Ir-referenza 
għall-Artikolu 33(3) hi korrezzjoni teknika.
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Emenda 45

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. en

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. 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 jagħżlu
żoni, minbarra żoni muntanjużi, għandhom 
jitqiesu li huma affettwati minn 
restrizzjonijiet naturali sinifikanti, bħala 
żoni eleġibbli għall-pagamenti taħt l-
Artikolu 32. Dawn iż-żoni għandhom 
ikunu kkaratterizzati minn restrizzjonijiet 
naturali sinifikanti, partikolarment 
produttivament baxxa tal-ħamrija jew 
kundizzjonijiet klimatiċi ħżiena u mill-fatt 
li l-kontinwità ta’ attività agrikola 
intensiva hi importanti għall-ġestjoni tal-
art.  

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

Il-kriterji bijofiżiċi indikattivi għal żoni ta’ 
delimitazzjoni b’limitazzjonijiet naturali 
sinifikanti huma elenkati fl-Anness II.
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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.

Sal-31 ta’ Diċembru 2015, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva 
għal kriterji bijofiżiċi obbligatorji u l-
valuri ta’ limitu minimu korrispondenti li 
għandhom jiġu applikati għad-
delimitazzjoni ġejjiena, kif ukoll regoli 
xierqa għat-titjib tad-dettalji u għal 
arranġamenti tranżitorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva separata dwar il-kriterji bijofiżiċi 
obbligatorji għad-deliminazzjoni ta’ żoni b’limitazzjoni naturali sinifikanti, malli d-data 
kollha meħtieġa għall-valutazzjoni tal-impatt għal tali kriterji u livelli minimi xierqa jkunu 
disponibbli. Sadanittant, l-Istati Membri għandhom jużaw kriterji ta’ delimitazzjoni li 
jirrispettaw id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta’ Marrakesh tad-WTO dwar l-Agrikoltura.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jinkludu fil-
programmi għall-iżvilupp rurali tagħhom:

5. L-Istati Membri għandhom jinkludu fil-
programmi għall-iżvilupp rurali tagħhom 
id-delimitazzjoni eżistenti jew emendata 
skont il-paragrafi 2, 3 u 4. 

(a) id-delimitazzjoni eżistenti jew 
emendata skont il-paragrafi 2 u 4; 
(b) id-delimitazzjoni ġdida taż-żoni 
msemmija fil-paragrafu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva separata dwar il-kriterji bijofiżiċi 
obbligatorji għad-deliminazzjoni ta’ żoni b’limitazzjoni naturali sinifikanti, malli d-data 
kollha meħtieġa għall-valutazzjoni tal-impatt għal tali kriterji u livelli minimi xierqa jkunu 
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disponibbli. Sadanittant, l-Istati Membri għandhom jużaw kriterji ta’ delimitazzjoni li 
jirrispettaw id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta’ Marrakesh tad-WTO dwar l-Agrikoltura.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pagamenti għall-benesseri tal-
annimali jkopru biss dawk l-impenji li 
jmorru lil hinn mill-istandards obbligatorji 
rilevanti stabbiliti skont il-Kapitolu I tat-
Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012 u rekwiżiti obbligatorji 
rilevanti oħra stabbiliti bil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali. Dawn ir-rekwiżiti rilevanti 
għandhom jiġu identifikati fil-programm.

2. Il-pagamenti għall-benesseri tal-
annimali jkopru biss dawk l-impenji li 
jmorru lil hinn mill-istandards obbligatorji 
rilevanti stabbiliti skont il-Kapitolu I tat-
Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012 u rekwiżiti obbligatorji 
rilevanti oħra stabbiliti bil-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni. Dawn ir-rekwiżiti rilevanti 
għandhom jiġu identifikati fil-programm.

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

Dawn l-impenji għandhom jittieħdu għal 
perjodu ta’ bejn sena u seba’ snin li 
jiġġedded.

Or. en

Emenda 49

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 u maniġers oħra tal-art 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.
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Or. en

Emenda 50

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 u prattiki ambjentali kontinwi;

Or. en

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ skont il-paragrafu 1(b) għandu 
jingħata biss lil raggruppamenti u 
netwerks ġodda u lil dawk li jibdew 
attività ġdida għalihom.

imħassar

Or. en

Emenda 52

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 

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

negattivi jew mard tal-annimali jew tal-
pjanti jew infestazzjoni tal-organiżmi li 
jagħmlu ħsara;

Or. en

Emenda 53

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, inkluża n-
nixfa;

Or. en

Emenda 54

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 assigurazzjoni, li 
tipprovdi kumpens lill-bdiewa li 
jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-dħul 
tagħhom.

Or. en
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Emenda 55

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 inċident ambjentali jew 
avvenimenti klimatiċi negattivi jew li 
jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-dħul 
tagħhom. 

Or. en

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
valutazzjoni ta’ nofs iż-żmien dwar l-
implimentazzjoni tal-miżura ta’ ġestjoni 
tar-riskji u tipproponi, jekk ikun meħtieġ, 
proposti leġiżlattivi xierqa għal titjib. 

Or. en
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Emenda 57

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 għal miżura adottata skont id-
Direttiva 2000/29/KE biex jiġu eradikati 
jew ikkontrollati mard tal-pjanti jew 
organiżmi ta’ ħsara għalihom li jirriżultaw 
fi tnaqqis ta' iżjed minn 30% tal-
produzzjoni annwali meta mqabbla mal-
produzzjoni annwali medja tal-bidwi. Il-
produzzjoni annwali medja għandha tiġi 
kkalkulata billi jittieħdu l-figuri għat-tliet 
snin preċedenti jew għall-ħames snin 
preċedenti u jkunu esklużi l-ikbar u l-
iċken figuri jew, f’ċirkostanzi eċċezzjonali 
debitament ġustifikati, billi jittieħdu l-
figuri għal sena speċifika mill-ħames snin 
preċedenti.

Il-kejl tal-ammont tat-telf ikkawżat jista’ 
jsir b’mod li jirrifletti l-karatteristiċi 
speċifiċi ta’ kull tip ta’ prodott billi 
jintużaw:
(a) indiċijiet bijoloġiċi (il-kwantità ta’ 
bijomassa mitlufa) jew indiċijiet
ekwivalenti tat-telf ta’ produzzjoni 
stabbiliti fil-livell tal-azjenda jew il-livell 
lokali, reġjonali jew nazzjonali, jew
(b) indiċijiet tat-temp (kwantità ta’ xita, 
temperaturi, eċċ.) stabbiliti fil-livell lokali, 
reġjonali jew nazzjonali.

Or. en
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Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fondi mutwi għall-mard tal-annimali u l-
pjanti u l-inċidenti ambjentali

Fondi mutwi għall-mard tal-annimali u l-
pjanti u l-inċidenti ambjentali u 
avvenimenti klimatiċi negattivi

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-artikolu jkopri wkoll avvenimenti klimatiċi negattivi,inklużi sitwazzjonijiet ta’ nixfa. 
Għaldaqstant it-titolu tal-artikolu għandu jitfassal mill-ġdid.

Emenda 59

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 jikkumplimentaw il-fondi mutwi 
b’sistemi ta’ assigurazzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’ċerti każijiet, l-ikkumplimentar tal-fondi mutwi b’sistemi ta’ assigurazzjoni jista’ jipprovdi 
sistemi aktar effettivi tal-ġestjoni tar-riskji. L-Istati Membri għandhom għaldaqstant ikollhom 
din il-fakulta. 



PE474.053v01-00 38/50 PR\881155MT.doc

MT

Emenda 60

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 u l-mard tan-
naħal.

Or. en

Emenda 61

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 
assigurazzjoni lill-bdiewa għandhom 
jikkumpensaw għal mhux iżjed minn 70  % 
tad-dħul mitluf.

Or. en
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Emenda 62

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 għandu jkollha 
s-setgħa tadotta atti delegati, skont l-
Artikolu 90, li jistabbilixxi l-istandards 
minimi għall-effiċjenza fl-użu tal-ilma u l-
prestazzjoni ambjentali tat-tagħmir tal-
irrigazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-diskriminazzjoni proposta bejn l-Istati Membri l-ġodda u dawk ta' qabel mhix ġustifikata. 
Tagħmir tat-tisqija ġdid kif ukoll investimenti f’tagħmir modernizzat u aktar effiċjenti 
għandhom jitqiesu bħala nefqa eleġibbli dment li jirrispettaw kriterji speċifiċi tal-prestazzjoni 
rigward l-effiċjenza fl-użu tal-ilma u l-impatt ambjentali, li għandhom jiġu definiti aktar mill-
Kummissjoni permezz ta’ att delegat. 

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
att ta' implimentazzjoni, tagħmel tqassim
annwali skont l-Istat Membru tal-ammonti 
msemmija fil-paragrafu 1, wara tnaqqis tal-
ammont imsemmi fil-paragrafu 2 u 
b'kunsiderazzjoni għat-trasferiment tal-
fondi msemmija fl-Artikolu 14(2) tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012. Meta tkun 
qed tagħmel it-tqassim annwali, il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra:

4. It-tqassim annwali skont l-Istat Membru 
tal-ammonti msemmija fil-paragrafu 1, 
wara tnaqqis tal-ammont imsemmi fil-
paragrafu 2 u b'kunsiderazzjoni għat-
trasferiment tal-fondi msemmija fl-
Artikolu 14(2) tar-Regolament (UE) 
Nru DP/2012 hu stipulat fl-Anness Ia. 
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(a) Kriterji oġġettivi marbuta mal-objettivi 
msemmija fl-Artikolu 4; kif ukoll
(b) il-prestazzjoni tal-passat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tqassim finanzjarju skont l-Istat Membru għandu jkun stipulat f'Anness għall-att legali.  Il-
modifiki meħtieġa għal dan l-Anness jistgħu isiru mill-Kummissjoni permezz ta’ atti delegati. 

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Minbarra l-ammonti msemmija fil-
paragrafu 4, l-att ta' implimentazzjoni 
msemmi fl-istess paragrafu għandu
jinkludi wkoll il-fondi trasferiti lill-FAEŻR 
fl-applikazzjoni tal-Artikoli 7(2) u 14(1) 
tar-Regolament (UE) Nru DP/2012.

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati, skont l-
Artikolu 90, li jimmodifikaw l-Anness Ia 
fejn ikun meħtieġ biex jinkludi l-fondi
trasferiti lill-FAEŻR fl-applikazzjoni tal-
Artikoli 7(2) u 14(1) tar-Regolament (UE) 
Nru DP/2012.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-modifiki meħtieġa għall-Anness Ia jistgħu isiru mill-Kummissjoni permezz ta’ atti delegati. 
Tali modifikai jirrigwardaw b’mod partikolari l-ammonti trasferiti mill-applikazzjoni tal-
capping u l-flessibilità bejn il-pilastri kif ukoll it-trasferimenti ta’ fondi mhux użati mill-
dispożizzjoni tal-Greening, li għandhom ikunu allokati lill-AEM.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Għall-finijiet tal-allokazzjoni tar-
riserva ta' prestazzjoni msemmija fl-
Artikolu 20(2) tar-Regolament (UE) Nru 
[CSF/2012], id-dħul assenjat disponibbli 

6. Id-dħul assenjat disponibbli miġbur 
skont l-Artikolu 45 tar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012 tal-FAEŻR għandu jkun 
allokat lill-Istati Membri b'mod 
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miġbur skont l-Artikolu 45 tar-Regolament
(UE) Nru HR/2012 tal-FAEŻR, għandu
jiżdied mal-ammonti msemmija fl-
Artikolu 18 tar-Regolament (UE) 
Nru [CSF/2012]. Huwa għandu jkun 
allokat lill-Istati Membri b'mod 
proporzjonat għas-sehem tal-ammont totali 
tal-appoġġ mill-FAEŻR.

proporzjonat għas-sehem tal-ammont totali 
tal-appoġġ mill-FAEŻR.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riżerva tal-prestazzjoni msemmija fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru CSF/2012 
għandha titħassar (Ara l-emenda korrispondenti fl-opinjoni abbozzata mis-Sur Caronna).

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) 60 % għall-miżuri agroambjentali 
klimatiċi li hemm referenza għalihom fl-
Artikolu 29. Tista’ tiġi miżjuda għal 90% 
għall-programmi ta’ reġjuni inqas 
żviluppati, ir-reġjuni l-aktar imbiegħda u 
l-gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-tifsira 
tar-Regolament (KEE) Nru 2019/93;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Diversi Stati Membri jagħmlu użu mir-rata ta’ kofinanzjament provduta attwalment għall-
Assi 2. Appoġġ komunitarju miżjud ta’ miżuri agroambjentali klimatiċi għandu jkun possibbli 
wkoll fir-regolament il-ġdid. 



PE474.053v01-00 42/50 PR\881155MT.doc

MT

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Bħala deroga mill-paragrafu 3, il-
fondi trasferiti għall-FAEŻR fl-
applikazzjoni tal-Artikolu 14 tar-
Regolament (KE) Nru DP/2012 
għandhom ikunu suġġetti għal rata ta’ 
kontribuzzjoni ta’ 100 % tal-FAEŻR.
Il-fondi derivati mill-applikazzjoni tal-
Artikolu 14(1a) tar-Regolament (UE) Nru 
DP/2012 għandhom ikunu riżervati għal 
miżuri taħt l-Artikolu 29. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ebda kofinanzjament m’għandu jkun meħtieġ għal fondi trasferiti volontarjament mill-
ewwel għat-tieni pilastru taħt id-dispożizzjoni ta’ flessibilità fir-regolament dwar il-
pagamenti diretti, u lanqas għal fondi għall-greening li ma jkunux intefqu u li jkunu ġew 
trasferiti għall-FAEŻR. Dawni għandhom jintużaw esklussivament għall-appoġġ ta’ miżuri 
agroambjentali klimatiċi.  

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni 
totali tal-FAEŻR għall-programm ta' 
żvilupp rurali għandha tkun irriservata 
għal miżuri taħt l-Artikoli 29, 30 u 31. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-perspettiva tal-aħjar twassil effettiva tal-beni pubbliċi permezz ta’ pagamenti mmirati, 
għandha tkun prevista dispożizzjoni ta’ perċentwal obbligatorju minimu għall-miżuri 
agroambjentali klimatiċi mhux biss fi premessa, iżda fl-artikolu korrispondenti. Minħabba t-
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trasferiment propost ta’ fondi tal-greening mhux użati għall-AEM, id-dispożizzjoni attwali li 
talloka mill-inqas 25 % għall-miżuri tal-"Assi 2" għandha tiżdied xi ftit. L-appoġġ għal-LFA 
mgħandux ikun inkluż f’din id-dispożizzjoni, għax hu kumpens għal żvantaġġi naturali, li 
mhux marbut ma’ rekwiżiti (ambjentali) addizzjonali. 

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-kontribuzzjoni nazzjonali għan-
nefqa pubblika eleġibbli tista' tkun 
sostitwita permezz ta’ kontribuzzjonijiet 
privati. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja r-rati ta’ finanzjament Komunitarji miżjuda previsti permezz tar-Regolament (UE) 
Nru 1312/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Diċembru 2011, ħafna Stati 
Membri tilfu l-appoġġ programmat tal-FAEŻR minħabba limitazzjonijiet baġitarji severi u 
nuqqas ta’ fondi għall-kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-infiq fir-riċerka u l-iżvilupp. L-Istati 
Membri għandhom għaldaqstant ikunu jistgħu jissostitwixxu l-kontribuzzjoni finanzjarja 
tagħhom b’fondi privati (pereżempju minn fondazzjonijiet jew kontribuzzjonijiet privati 
mingħand il-benefiċjarji). 

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'konformità ma' dan it-Titoli, għandha 
titfassal sistema komuni ta’ monitoraġġ u 
evalwazzjoni b’kooperazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri u għandha
tiġi adottata mill-Kummissjoni permezz
ta’ atti ta’ implimentazzjoni adottati skont
il-proċedura ta’ eżaminazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 91.

F'konformità ma' dan it-Titoli, għandha 
titfassal sistema komuni ta’ monitoraġġ u 
evalwazzjoni b’kooperazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri.  Il-
Kummissjoni għandha tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 90, li jistipula l-metodu
ta’ ħidma u l-indikaturi li għandhom 
jintużaw minn dik is-sistema.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-indikaturi t-tajba hi vitali mhux biss għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
programmio tal-iżvilupp rurali, iżda wkoll għall-koordinament ma’ programmi oħra taħt il-
Qafas Strateġiku Komuni kif ukoll il-monitoraġġ komuni fir-rigward tal-objettivi komuni. Hi 
deċiżjoni b'ambitu ġeenrali, li għandha tittieħed permezz ta’atti delegati. 

Emenda 71

Proposta għal regolament
Anness I – Ringiela 5 – Kolonna 3 u 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

70.000 - Għal kull bidwi żgħażugħ skont l-
Artikolu 33(1)(a)(i)
70.000 - Għal kull intrapriża skont l-
Artikolu 33(1)(a)(ii)
15.000 - Għal kull azjenda agrikola żgħira 
skont l-Artikolu 33(1)(a)(iii)

70.000 - Għal kull bidwi żgħażugħ skont l-
Artikolu 20(1)(a)(i)
70.000 - Għal kull intrapriża skont l-
Artikolu 20(1)(a)(ii)
15.000 - Għal kull azjenda agrikola żgħira 
skont l-Artikolu 20(1)(a)(iii)
35.000 – Għal kull bidwi li jirtira skont l-
Artikolu 20(1)(ca)

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskema attwali ta’ rtirar bikri għandha tinżamm u mgħandix tkun ristretta għal bdiewa 
żgħar biss. Madankollu għandha tkun adattata għal età tal-irtirar akbar u trasformata 
f’pagament ta’ rata fissa, limitat għal ammont massimu ta’ EUR 35 000 (korrispondenti għal 
nofs l-ammont massimu attwali u nofs l-ammont massimu disponibbli għall-istabbiliment ta’ 
bdiewa żgħażagħ).

Emenda 72

Proposta għal regolament
Anness Ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni
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Emenda

ANNESS Ia

Portafolli nazzjonali li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 64

(EUR miljuni) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Belġju 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838

Bulgarija 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215
Ir-Repubblika 
Ċeka 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820

Danimarka 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536

Il-Ġermanja 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922

Estonja 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623

L-Irlanda 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842

Il-Greċja 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667

Spanja 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781

Franza 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806

L-Italja 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055

Ċipru 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926

Il-Latvja 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703

Litwanja 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461

Lussemburgu 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383

Ungerija 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679

Malta 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762
Il-Pajjiżi l-
Baxxi 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850

Awstrija 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744

Il-Polonja 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504

Portugall 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811

Rumanija 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645

Slovenja 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743

Slovakkja 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467

Finlandja 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416

Svezja 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736

Ir-Renju Unit 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-distribuzzjoni ta’ fondi bejn l-Istati Membri m’għandhiex tkun deċiża permezz ta’ att 
implimentattiv, iżda għandha tkun parti mill-att legali (ara l-emendi għall-Artikolu 64). Iċ-
“ċavetta” tad-distribuzzjoni applikata għall-perjodu 2007-2013 qed tintuża bħala bażi għad-
definizzjoni tar-riżorsi finanzjarji ta’ Stat Membru. L-ammonti ġew aġġustati għall-figuri 
ġenerali proposti għall-iżvilupp rurali kif tissuġġerixxi l-proposta tal-Kummissjoni għall-
QFM ġejjieni. 

Emenda 73

Proposta għal regolament
Anness II – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kriterji bijofiżiċi għad-delimitazzjoni taż-
żoni li jiffaċċjaw restrizzjonijiet naturali

Kriterji bijofiżiċi indikattivi għad-
delimitazzjoni taż-żoni li jiffaċċjaw 
restrizzjonijiet naturali

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva separata dwar il-kriterji bijofiżiċi 
obbligatorji għad-deliminazzjoni ta’ żoni b’limitazzjonijiet naturali sinifikanti, malli d-data 
kollha meħtieġa għall-valutazzjoni tal-impatt għal tali kriterji u livelli minimi xierqa jkunu 
disponibbli. Sadanittant, il-kriterji stipulati f’dan l-Anness għandhom ikunu ta’ natura 
indikattiva.  
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NOTA SPJEGATTIVA

L-Ewropa qed tgħix kuntest ekonomiku, finanzjarju, u ambjentali eċċezzjonali li jirrikjedi 
rispons politiku fil-livelli kollha. Dan japplika wkoll għall-agrikoltura u d-dinja rurali: jeħtieġ
li jintuża metodu ġdid, b'kuraġġ, biex il-politiki komuni jkunu jistgħu jirrispondu għall-isfidi 
tal-preżent u tal-ġejjieni.

Il-bdiewa Ewropej iridu jkomplu jkollhom il-mezzi biex jiżguraw li ċ-ċittadini jkunu jistgħu 
jgawdu l-livell meħtieġ ta’ awtosuffiċjenza u b’hekk jakkwistaw biżżejjed ikel u prodotti ta’ 
kwalità aċċettabbli bi prezzijiet li jintlaħqu.

Dan jimplika ħtieġa ta’ biedja bi produzzjoni sostenibbli u t-tfassil tal-agrikoltura Ewropea 
skont viżjoni għall-futur, fejn il-kompetittività trid timxi id f’id mas-sostenilibità, u, barra 
minn hekk, skont l-idea li s-sostenibilità ma tfissirx biss l-element ambjentali, iżda wkoll il-
vijabilità ekonomika u soċjali tal-biedja fit-tul.   Għal dan l-għan, it-tranżizzjoni lejn 
agrikoltura aktar favorevoli għall-ambjent fl-Ewropa hi sine qua non għall-vijabilità tas-settur. 

L-agrikoltura Ewropea trid ukoll tibqa’ kompetittiva vis-a-vis l-imsieħba kummerċjali 
ewlenin tal-Ewropa, li huma sussidjati ħafna u/jew suġġetti għal regoli tal-produzzjoni inqas 
stretti. 

Is-settur agrikolu jista’ u jrid ikollu rwol sinifikanti fil-proċess biex l-istrateġija ‘Ewropa 
2020’ tissarraf fil-prattika fir-rigward il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, l-innovazzjoni u l-
ħolqien tal-impjiegi. Għandha ssir enfasi speċjali fuq iż-żoni rurali, speċjalment dawk li huma 
inqas vantaġġati, bl-għan li jiġu revitalizzati soċjalment u ekonomikament b’mod sostenibbli.

Il-politika l-ġdida għall-agrikoltura u d-dinja rurali fl-Ewropa trid tkun imsejsa fuq approċċ bi 
tliet elementi: leġittimità, ġustizzja u effiċjenza. Ir-riżorsi jridu jiġu assenjati għal skopijiet li 
dawk li jħallsu t-taxxi kif ukoll is-soċjetà jirrikonoxxu li huma tajbin, imqassma b’mod ġust 
kemm jista’ jkun bejn il-bdiewa, ir-reġjuni u l-Istati Membri, u użati bl-aktar mod effiċjenti 
f’termini ta’ kisba tar-riżultati mixtieqa.

Filwaqt li nqisu d-diversità kbira tal-agrikoltura Ewropea, li għandha tiġi preservata, u l-
ħtieġa li jinżamm qafas leġiżlattiv komuni għall-implimentazzjoni tal-politika agrikoltura u 
tal-iżvilupp rurali, is-sussidjarjetà trid issib il-bilanċ bejn iż-żewġ dinamiki. Barra minn hekk, 
u mingħajr ma nnaqqsu xejn mill-imperattivi ta’ strettezza fl-użu tal-fondi pubbliċi, is-
simplifikazzjoni trid tkun riflessa bl-aktar mod sħiħ possibbli fir-regolamenti kollha. 

Is-sena l-oħra, meta kien qed jitratta r-rapporti Lyon u Dess, il-Parlament, b’maġġoranza kbira 
fiż-żewġ każi, approva sensiela ta’ linji gwida ġenerali tal-politika li ġew apprezzati kif jixraq.

Issa li l-Kummissjoni ssottomettiet il-proposti leġiżlattivi tagħha, il-PE hu mitlub jiddikjara l-
fehma tiegħu dwar il-miżuri ewlenin u l-għodod tal-politiki li għandhom jintużaw għall-kisba 
tal-għanijiet stipulati, f’dan il-każ fir-rigward tal-proposta għal regolament dwar appoġġ
għall-iżvilupp rurali mill-FAEŻR, li għandu jikkumplimenta u jingħaqad tajjeb mal-Pilastru 1 
tal-PAK.  
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Ir-rapporteur qed jipproponi li jiġu ċċarati u definiti b’mod aktar preċiżi l-għanijiet u l-
prijoritajiet relatati mar-riżorsi umani, il-foresti u l-innovazzjoni, b’referenza partikolari għall-
kompetittività taż-żoni rurali u tal-impriżi agrikoli, il-benesseri tal-annimali, il-gassijiet li 
jniġġsu u l-karbonju.

Bdiewa żgħażagħ
Ir-rapporteur hu tal-fehma li d-dinamiżmu tal-biedja għandu influenza deċiżiva fuq l-iżvilupp 
ta’ żoni rurali. Prijorità waħda, għaldaqstant, għandha tkun l-introduzzjoni ta’ demm ġdid fil-
komunità, kemm jekk permezz tas-sostituzzjoni ta’ ġenerazzjoni bil-ġenerazzjoni ta’ warajha 
u kemm bħala riżultat ta' negozji ġodda.

Biex ikun aktar faċli u attraenti għall-bdiewa żgħażagħ li jistabbilixxu rwieħhom fis-settur, u 
biex ikunu kumplimentati l-miżuri proposti fir-rapport dwar ir-Regolament dwar il-Pagamenti 
Diretti, ir-rapporteur qed jipproponi inċentivi biex jingħeleb dak jemmen li hi l-akbar 
problema, jiġifieri l-aċċess għall-art, u għaldaqstant li għandu jingħata appoġġ fil-forma ta’ 
għajnuna għall-ħlas ta’ imgħaxijiet fuq is-self jew garanziji bankarji fuq il-qbiela tal-art. 

Waqfien mill-biedja
Ir-rapporteur jemmen li l-arranġamenti għall-waqfien mill-biedja għandhom ikun aktar 
sempliċi u b’inqas spejjeż milli kien il-każ s’issa. Skont il-proposta tiegħu, pagament ta’ darba 
ta’ mhux aktar minn 50 % tal-għajnuna għall-bidu tan-negozju mogħtija lil bidwi żgħażugħ
jingħata lil bdiewa li għandhom aktar minn 65 sena li jitrasferixxu l-impriża agrikola tagħhom 
u d-drittijiet għal pagamenti relatati lil bdiewa oħra.

Ristrutturar tal-azjendi agrikoli
Biex jiġu mħeġġa u faċilitat ir-ristrutturar tal-azjendi agrikoli, is-sostituzzjoni ta’ ġenerazzjoni 
b'dik ta' warajha, u d-dħul ta' bdiewa żgħażagħ, ir-rapporteur qed jipproponi titjib billi l-
arranġament propost tal-Kummissjoni ta’ pagament annwali, sal-2020, li jammonta għal 
120 % tal-appoġġ massimu mogħti lil bdiewa li jidħlu fl-iskema għall-bdiewa żgħażagħ
stabbilita mir-Regolament dwar il-pagamenti diretti jinbidel f’pagament ta’ darba, u b’hekk 
jiżdied l-effett ta’ inċentiva u titnaqqas il-burokrazija. 

Investiment
Ir-rapporteur jemmen li firxa usa’ ta’ oqsma għandha titqies eleġibbli għall-iskop ta’ 
investiment f’azjendi agrikoli, negozji, attivitajiet mhux agrikoli u faċilitajiet oħra. 

Id-dispożizzjonijiet ta’ hawn fuq għandhom b’mod partikoalri jkopru investiment fil-
modernizzazzjoni meħtieġa minħabba r-rekwiżiti ġodda tas-saħħa jew għall-promozzjoni tal-
effiċjenza enerġetika jew għal tnaqqis jew newtralizzazzjoni tal-limitazzjonijiet agroklimatiċi. 
Eżempju wieħed ta’ dan hu l-investiment f’ssitemi ta’ tisqija ġodda jew l-immodernizzar ta’ 
sistemi eżistenti għall-kisba ta’ aktar effiċjenza tal-ilma jew tal-konsum tal-enerġija, bil-
kundizzjoni li l-effett aħħari, f’kull każ, ikun li jinħolqu l-impjiegi u tiġi miġġielda l-
ispopolazzjoni rurali.

Miżuri agroambjentali
Rigward miżuri agroambjentali, ir-rapporteur jemmen li dawn għandhom jiġu ffinanzjati 
permezz ta’ allokazzjoni minima obbligatorja ta’ 30 %, ammont li għandu jinkludi wkoll il-
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biedja organika u l-pagamenti relatati man-netwerk Natura 2000 u d-Direttiva ta’ Qafas dwar 
l-Ilma. 

Qed jintroduċi l-prinċipju li l-miżuri agroambjentali kollha li se jagħmlu parti mill-programmi 
ġejjiena tal-Istati Membri għall-iżvilupp rurali għandhom, f’termini ta’ valur ambjentali, 
imorru lil hinn mill-miżuri tal-‘greening’ tal-Pilastru I, jiġifieri lil hinn mill-miżuri appoġġati 
skont l-arranġamenti tal-'pagamenti diretti' għax jikkostitwixxu prattiki agrikoli benefiċjali 
għall-klima u għall-ambjent: dan jgħaqqad iż-żewġ pilastri tal-PAK f’relazzjoni 
kumplimentari. 

Foresti 
Ir-rapporteur qed jipproponi li titwessa’ l-firxa ta’ benefiċjarji skont il-miżuri ta’ appoġġ
għall-forestrija sabiex tinkludi fiha l-maniġers tal-foresti tal-UE li m’għandhom sidien 
pubbliċi u lanqas privati. Qed jipproponi wkoll li l-appoġġ għall-afforestazzjoni u l-ħolqien 
ta’ żoni msaġġra għandu jkun estiż minn 10 snin għal 15-il sena filwaqt li l-appoġġ għall-
ħolqien ta’ sistemi ta' agroforestrija għandu jkun estiż minn tliet snin għal ħames snin. 

Żoni b’limitazzjonijiet naturali sinifikanti
Rigward id-delimitazzjoni ta’ ‘żoni, apparti żoni muntanjużi, li jiffaċċaw limitazzjonijiet 
naturali’, l-approċċ propost mir-rapporteur hu differenti minn dak imfassal mill-Kummissjoni. 
Saż-żmien tal-abbozzar ta’ dan ir-rapport, ma kienx possibbli jinkisbu figuri li jservu ta’ kejl 
tal-konsegwenzi prattiċi li jista’ jkollha l-applikazzjoni tal-kriterji proposti mill-Kummissjoni. 

Għaldaqstant ir-rapporteur jipproponi li l-Istati Membri jiddelimitaw tali żoni skont kriterji li 
jirriflettu limitazzjonijiet naturali sinifikanti u kompatibbli mar-rakkomandazzjonijiet tal-
Qorti tal-Awdituri u l-impenji li ħadet l-UE fi ħdan id-WTO. Il-lista tal-kriterji ta’ referenza 
bijofiżiċi fl-Anness II jistgħu, għal dan il-għan, jintużaw biex iservu ta' gwida. 

Ġestjoni tar-Riskju
Rigwar is-sistema tal-ġestjoni tar-riskji, ir-rapporteur jemmen li l-arranġament tal-
assigurazzjoni għandu jiġi estiż biex ikopri għodda oħra, u qed jipprevedi, bħala eċċezzjoni, l-
użu ta’ indiċijiet bijoloġiċi jew tat-temp lokali, reġjonali jew nazzjonali biex jiġi kkalkulat it-
telf li jkun impossibbli jiġi ppruvat fil-livell tal-azjenda agrikola. In-nixfa, bħala realtà 
klimatika negattiva, hi magħmula eleġibbli għall-iskopijiet ta’ appoġġ tal-fond mutwu biex 
jikkompensa għall-inċidenti ambjentali. Il-fondi mutwi jistgħu jintużaw ukoll biex 
jikkumpensaw għal telf li jirriżulta mhux biss minn mard tal-annimali, iżda wkoll mill-mard 
tan-naħal.  

Konfinanzjament tar-rati 
Rigward ir-rati ta’ kontribuzzjoni tal-FAEŻR biex jiġu finanzjati miżuri agro-ambjentali 
finanzjarji, ir-rapporteur jipproponi li l-figuri tal-Kummissjoni, 50% u 85%, jiżdiedu għal 
60% u 90% rispettivament, għall-maġġoranza tar-reġjuni u għar-reġjuni inqas żviluppati, 
għar-reġjuni ultraperiferiċi, u għall-gżejjer iżgħar tal-Eġew. 

Ir-rapporteur jipproponi li l-fondi mhux użati li jagħmlu parti mill-komponent tal-greening ta’ 
pagamenti diretti jiġu trasferiti għall-Pilastru II għall-finanzjament ta’ miżuri agro-ambjentali, 
mingħajr kofinanzjament.  Qed jipproponi wkoll li l-fondi li l-Istati Membri huma awtorizzati 
jitrasferixxu mill-Pilastru I għall-Pilastru II, skont l-Artikolu 14 tar-Regolament dwar il-
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Pagamenti Diretti, għandhom bl-istess mod ikunu eżentati mill-kofinanzjament nazzjonali. 
Ir-rapporteur qed jipprevedi wkoll il-possibilità li l-kofinanzjament nazzjonali jiġi kollu minn 
sorsi privati.

Portafolli finanzjarji nazzjonali
Minħabba li l-Kummissjoni ma preżentat l-ebda proposta kwantifikata li tispeċifika l-
kondiviżjoni tal-baġit għall-iżvilupp rurali bejn l-Istati Membri fil-perjodu 2014-2020, ir-
rapporteur qed ifittex li joffri soluzzjoni billi jippreżenta proposta msejsa fuq il-proposta tal-
baġit tal-Kummissjoni għall-Qafas Finanzjarju Multiannwali 2014-2020 u fuq l-iskala tad-
distribuzzjoni użata fil-perjodu preċedenti, għax jemmen li l-premessi ma ġewx mibdula 
b’mod sinifikanti. 

Dan ir-rapport huwa bbażat fuq l-ammont finanzjarju aggregat għall-PAK li ġie propost mill-
Kummissjoni fi ħdan il-QFM ġejjieni. Jekk isiru tibdiliet fundamentali f’din il-proposta, tkun 
meħtieġa reviżjoni tas-sustanza tar-rapport.


