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EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Sabiex ċerti elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament jiġu ssupplimentati 
jew emendati, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti. Meta tħejji u tfassal l-atti 
delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
d-dokumenti rilevanti jiġu trażmessi 
simultanjament, fil-ħin u b’mod xieraq lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(4) Sabiex ċerti elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament jiġu ssupplimentati 
jew emendati, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti. Meta tħejji u tfassal l-atti 
delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
d-dokumenti rilevanti jiġu trażmessi 
simultanjament, fil-ħin u b’mod xieraq lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Il-Qorti 
tal-Awdituri tista' tipprovdi Opinjoni dwar 
dawn l-atti delegati fuq talba tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill skont 
l-Artikolu 287(4) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Dan se jippermetti li l-Parlament u l-Kunsill jiffurmaw l-opinjonijiet rispettivi tagħhom fuq il-
bażi tal-għarfien espert tekniku provdut mill-Qorti tal-Awdituri.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) “spiża tat-tranżazzjoni”: spiża konnessa 
ma’ impenn iżda mhux direttament 

(l) “spiża tat-tranżazzjoni”: spiża konnessa 
ma’ impenn li tkun iġġenerata 
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attribwibbli għall-implimentazzjoni
tiegħu;

indirettament mill-implimentazzjoni
tiegħu;

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt r

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt s

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(s) “avveniment katastrofiku”: avveniment 
mhux previst ta’ natura bijotika jew 
abijotika kkawżat minn azzjoni umana li 
jwassal għal tfixkil kbir fis-sistemi ta’ 
produzzjoni agrikola u fl-istrutturi tal-
foresti, u eventwalment jikkawżaw ħsara 
ekonomika kbira lis-setturi tal-biedja u tal-
foresti;

(s) “avveniment katastrofiku”: avveniment 
mhux previst ta’ natura bijotika jew 
abijotika kkawżat minn azzjoni umana li 
jwassal għal tfixkil kbir fis-sistemi ta’ 
produzzjoni agrikola u fl-istrutturi tal-
foresti, u eventwalment jikkawżaw ħsara 
ekonomika kbira lis-setturi tal-biedja jew
tal-foresti;

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) il-kompetittività fl-agrikoltura; (1) il-kompetittività fl-agrikoltura u fil-
forestrija;
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l- u l-preservazzjoni tal-bijodiversità, 
Inklużi ż-żoni f'Natura 2000 u l-biedja li 
għandha valur naturali għoli u l-istat tal-
pajsaġġi Ewropej;

(a) l-irkupru u l-preservazzjoni tal-
bijodiversità, inklużi ż-żoni f'Natura 2000 u 
sistemi ta' biedja b'valur naturali għoli u l-
istat tal-pajsaġġi Ewropej;

Emenda 7

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal kull wieħed mill-objettivi u l-
prijoritajiet tal-Unjoni msemmija f'dan l-
Artikolu, il-Kummissjoni għandha 
tispeċifika sett preċiż ta' objettivi u miri 
kif ukoll tissorvelja l-ilħiq tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Din il-modifika tirrefletti t-talba tal-Parlament li l-politika tkun aktar iffukata fuq ir-riżultati 
tal-azzjonijiet tal-UE u li jitkejjel l-ilħiq tagħha.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jidentifika 
b’mod ċar fil-programmi nazzjonali l-
bżonnijiet tiegħu fir-rigward tal-
prijoritajiet tal-Unjoni kif ukoll indikaturi 
li jippermettu lill-Kummissjoni tissorvelja 
l-ilħiq tar-riżultati.
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Ġustifikazzjoni

Din il-modifika tirrefletti t-talba tal-Parlament li l-politika tkun aktar iffukata fuq ir-riżultati 
tal-azzjonijiet tal-UE u li jitkejjel l-ilħiq tagħha.

Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala regola ġenerali l-Kummissjoni u l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
għajnuna tal-UE għandha tkun immirata 
għaż-żoni rurali li l-aktar jeħtiġuha.

Ġustifikazzjoni

Din il-modifika tirrefletti t-talba tal-Parlament li jkun hemm iffukar akbar fuq ir-riżultati tal-
azzjonijiet tal-UE.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt n – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-ħatra mill-Istat Membri tal-
awtoritajiet kollha msemmija fl-
Artikolu 72(2) u, għal skopijiet ta’ 
informazzjoni, deskrizzjoni qasira tal-
istruttura tal-immaniġġjar u l-kontroll;

(i) il-ħatra mill-Istat Membru tal-
awtoritajiet kollha msemmija fl-
Artikolu 72(2) u deskrizzjoni tal-istruttura 
tal-immaniġġjar u l-kontroll, inklużi l-
verifikabbiltà u l-kontrollabbiltà tal-
miżuri u s-sottomiżuri għall-iżvilupp 
rurali; il-fatt li l-Kummissjoni tkun sabet 
l-istruttura ta’ ġestjoni u ta’ kontroll 
effiċjenti u effikaċi għandha tkun 
kundizzjoni għall-approvazzjoni tal-
programm ta’ żvilupp reġjonali;
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni flimkien mal-Istati 
Membri għandha tistabbilixxi għodda 
effettiva - inklużi kriterji ta' selezzjoni ċari 
u mhux ambigwi - sabiex jitnaqqas ir-
riskju ta' finanzjament doppju irregolari 
b’fondi oħra tal-UE u nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta’ regolament jipprovdi għall-finanzjament ta’ ħafna miżuri (ġodda) minn sorsi 
oħra għajr il-FAEŻR, jew fondi oħra tal-UE jew inkella fondi nazzjonali. Din id-diversità ta’ 
sorsi ta’ finanzjament timplika riskju għoli ta’ finanzjament doppju irregolari li għandu 
jitnaqqas.

Emenda 12

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. Il-Kummissjoni għandha tiċċara aktar 
l-objettivi ta’ din il-miżura u tistabbilixxi 
kriterji ċari u kontrolli effikaċi sabiex 
ikunu evitati operazzjonijiet abbużivi. 

Ġustifikazzjoni

Skont l-abbozz ta' regolament, l-appoġġ skont din il-miżura għandu jkopri wkoll il-pagamenti 
annwali għal bdiewa li, fiż-żmien tat-tressiq tal-applikazzjoni tagħhom għall-appoġġ, ikunu 
pparteċipaw fl-iskema tal-bdiewa ż-żgħar għal mill-inqas sena u jimpenjaw ruħhom li 
jittrasferixxu b'mod permanenti l-azjenda kollha tagħhom u l-intitolamenti ta' pagament 
korrispondenti lil bidwi ieħor. Mhuwiex ċar x'inhu maħsub li jintlaħaq b'din il-miżura. Jidher 
li hi skema ta' appoġġ għall-introjtu jew ta' rtirar għal bdiewa li jittrasferixxu b'mod 
permanenti l-azjenda tagħhom. Mhuwiex ċar għalfejn tali appoġġ għandu jkun iffinanzjat 
mill-Pilastru II. Għalhekk qed jiġi propost li titħassar din is-sottomiżura sakemm ma 
tingħatax il-kjarifika neċessarja fir-rigward tal-objettivi u l-miri, u sakemm ma jiġux stabbiliti
kriterji ċari u kontrolli effikaċi biex jiġu evitati operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jippruvaw jiksbu l-għajnuna billi, pereżempju, jittrasferixxu formalment l-azjendi tagħhom lil 
membru tal-familja.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) studji u investimenti assoċjati mal-
manutenzjoni, ir-restawr u l-
ammeljorament tal-wirt kulturali u naturali 
tal-villaġġi u l-pajsaġġi rurali, inklużi 
aspetti soċjoekonomiċi relatati;

(f) studji u investimenti assoċjati mal-
manutenzjoni, ir-restawr u l-
ammeljorament tal-wirt kulturali u naturali, 
taż-żoni ta' valur ekoloġiku għoli, tal-
villaġġi u l-pajsaġġi rurali, inklużi aspetti 
soċjoekonomiċi relatati, kif ukoll inizjattivi 
ta' sensibilizzazzjoni ambjentali;

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) investimenti li jolqtu r-rilokazzjoni ta’ 
attivitajiet u l-konverżjoni ta’ bini jew 
faċilitajiet oħra li jinsabu viċin żoni rurali, 
bl-għan li jtejbu l-kwalità tal-ħajja jew 
iżidu il-prestazzjoni ambjentali taż-żona.

(g) investimenti li jolqtu r-rilokazzjoni ta’ 
attivitajiet u l-konverżjoni ta’ bini jew 
faċilitajiet oħra li jinsabu ġewwa u viċin 
żoni rurali, bl-għan li jtejbu l-kwalità tal-
ħajja jew iżidu l-prestazzjoni ambjentali 
taż-żona.

Emenda 15

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. Dan 
għandu jkun limitat għal gruppi ta’ 
produtturi li jaqgħu taħt id-definizzjoni ta’ 
SMEs jew huma koperti mil-leġiżlazzjoni 
tal-Istati Membri.
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ għandu jingħata lil bdiewa u 
lil sidien tal-foresti privati u l-
assoċjazzjonijiet tas-sidien tal-foresti 
rispettviament. F’każijiet debitament 
ġustifikati, jista’ jingħata lil maniġers oħra 
tal-art.

2. L-appoġġ għandu jingħata lil bdiewa u 
lil sidien tal-foresti privati u l-
assoċjazzjonijiet tas-sidien tal-foresti 
rispettivament kif ukoll lil sidien jew 
amministraturi pubbliċi ta' foresti mhux 
iffinanzjati mill-baġits nazzjonali.
F’każijiet debitament ġustifikati, jista’ 
jingħata lil maniġers oħra tal-art.

Emenda 17

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jittieħdu miżuri biex jiġu 
ddelineati b'mod ċar l-objettivi bejn l-
ewwel u t-tieni pilastri tal-PAK u biex jiġi 
żgurat li d-deċiżjoni biex tkun iffinanzjata 
miżura minn pilastru tkun ibbażata fuq il-
kontribuzzjoni tal-miżura biex jintlaħqu l-
objettivi tal-pilastru.

Ġustifikazzjoni

Waqt li l-pagamenti diretti taħt il-Pilastru I x'aktarx jikkontribwixxu għall-introjtu tal-farms, 
ir-regolament tal-iżvilupp rurali (pilastru II) jinkludi wkoll strument ta’ stabbilizzazzjoni tal-
introjtu li jipprovdi kumpens għal bdiewa li jesperjenzaw tnaqqis qawwi fl-introjtu tagħhom. 
Hu meħtieġ li jkunu delineati b'mod ċar l-objettivi bejn il-Pilastru I u l-Pilastru II u jkun 
żgurat li d-deċiżjoni li tkun iffinanzjata miżura minn pilastru tkun ibbażata fuq il-
kontribuzzjoni tal-miżura biex jintlaħqu l-objettivi tal-pilastru.
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. L-Istati Membri għandhom iżommu l-
livell tal-isforz li għamlu matul il-perjodu 
ta' programmazzjoni ta' bejn l-2007 u l-
2013 u jonfqu minimu ta' 25 % tal-
kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal 
kull programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih u għall-ġestjoni tat-
territorju, permezz tal-miżuri 
agroambjentali klimatiċi, tal-biedja 
organika u pagamenti għal żoni li 
jaffaċċjaw limitazzjonijiet naturali jew 
speċifiċi oħra.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinkiseb l-allokazzjoni ta’ riżorsi kif jingħad fil-premessa 28 huwa meħtieġ li t-test 
mill-premessa jkun inkluż fid-dispożizzjonijiet mandatorji.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tingħata għajnuna fuq il-bażi tal-
ispejjeż standard jew spejjeż addizzjonali u 
dħul mitluf, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-kalkoli rilevanti jkunu xierqa 
u preċiżi u stabbiliti bil-quddiem fuq il-
bażi ta’ kalkolu ġust, ekwu u verifikabbli. 
Għal dan il-għan, korp li jkun indipendenti 
mill-awtoritajiet responsabbli għall-kalkoli 
u li jkollu l-kompetenza xierqa għandu
jipprovdi ċertifikat li jikkonferma l-
adegwatezza u l-preċiżjoni tal-kalkoli. Dak 
iċ-ċertifikat għandu jiġi inkluż fil-
programm għall-iżvilupp rurali. 

2. Meta tingħata għajnuna fuq il-bażi tal-
ispejjeż standard jew spejjeż addizzjonali u 
dħul mitluf, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-kalkoli rilevanti jkunu xierqa 
u preċiżi u stabbiliti bil-quddiem fuq il-
bażi ta’ kalkolu ġust, ekwu u verifikabbli. 
Għal dan il-għan, korp li jkun indipendenti 
mill-awtoritajiet responsabbli għall-kalkoli 
u li jkollu l-kompetenza xierqa għandu 
jipprovdi ċertifikat li jikkonferma l-
adegwatezza u l-preċiżjoni tal-kalkoli. Dak 
iċ-ċertifikat għandu jiġi inkluż fil-
programm għall-iżvilupp rurali. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura, qabel 
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tapprova l-programmi, li l-elementi 
relevanti kollha jiġu inklużi fil-kalkoli u li 
s-suppożizzjonijiet u l-parametri prinċipali 
jkunu xierqa.

Ġustifikazzjoni

Din il-modifika tirrefletti l-problemi identifikati mill-Qorti fir-rigward ta’ problemi fl-
istabbiliment ta’ ammonti ta' għajnuna (ara l-paragrafu 97 fir-Rapport Speċjali 7/2011).

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 75 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li turi l-progress u l-kisbiet tal-politika 
għall-iżvilupp rurali u li tevalwa l-impatt, l-
effikaċja, l-effiċjenza u r-rilevanza tal-
interventi tal-politika ta’ żvilupp rurali;

(a) li tevalwa b’mod kritiku u oġġettiv il-
progress u l-kisbiet tal-politika għall-
iżvilupp rurali u li tevalwa l-impatt, l-
effikaċja, l-effiċjenza u r-rilevanza tal-
interventi tal-politika ta’ żvilupp rurali;

Ġustifikazzjoni

It-test oriġinali huwa preskrittiv wisq.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tista’ 
tipprovdi opinjoni dwar l-atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 2(2), 6(2), 12(2), 
15(5), 16(9), 17(4), 19(6), 20(8), 21(4), 
22(3), 23(3), 29(10), 34(4), 35(5), 36(10), 
37(4), 43(2), 45(3), 46(6), 47(6), 51(4) u 
95 fuq talba tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Dan se jippermetti li l-Parlament u l-Kunsill jiffurmaw l-opinjonijiet rispettivi tagħhom fuq il-
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bażi tal-għarfien espert tekniku provdut mill-Qorti tal-Awdituri.
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