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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Mill-perspettiva tal-politika dwar l-iżvilupp, wieħed jista' jissuġġerixxi Politika Agrikola 
Komuni (PAK) kompletament differenti minn dik ippreżentata fil-proposti ta' riforma mill-
Kummissjoni. Madankollu numru ta' inkoerenzi magħrufin sew ġew indirizzati tul ir-riformi 
PAK li għaddew, tendenza li tkompliet bil-proposti attwali tal-Kummissjoni. L-appoġġ għall-
biedja ġie diżakkoppjat fil-maġġorparti tiegħu u r-rwoli tal-mekkaniżmi tal-intervent tas-suq u 
r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni tnaqqsu b'mod sinifikanti.

Waħda mill-innovazzjonijiet ewlenin fil-proposta ta' riforma l-aktar reċenti hija l-komponent 
ta' titjib ekoloġiku obbligatorju tal-pagamenti diretti, permezz tal-appoġġ għall-miżuri 
ambjentali madwar l-UE, filwaqt li tingħata prijorità għall-miri tal-politika dwar il-klima u l-
ambjent. Dan mhux se joħloq sitwazzjoni kompetittiva mal-bdiewa fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw. Barra minn hekk, il-miżuri ambjentali obbligatorji se jikkontribwixxu sabiex it-
tibdil fil-klima, li għandu riperkussjonijiet qawwija fuq ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
jinżamm taħt kontroll. Ir-rapporteur tappoġġa bil-qawwi l-komponent ta' titjib ekoloġiku fil-
proposta tal-Kummissjoni, iżda hija tal-fehma wkoll li riforma PAK aktar ambizzjuża, fejn 
ikun hemm impenn aktar insistenti għall-iffukar tal-pagamenti diretti u l-pagamenti 
akkoppjati jispiċċaw, ikollha impatt akbar fuq it-tneħħija tat-tgħawwiġ li fadal fuq is-swieq 
dinjija kkawżat mill-PAK.

Minkejja x-xejriet pożittivi, għad hemm madankollu problemi reali li għandhom jiġu 
indirizzati mill-perspettiva tal-politika dwar l-iżvilupp. Il-PAK rriformata għad għandha 
effetti esterni li mhumiex ikkunsidrati biżżejjed fil-proposti tal-Kummissjoni. Għalhekk, ir-
regolamenti PAK għandhom jiġu eżaminati b'attenzjoni, fid-dawl tal-obbligu tat-Trattat biex 
tkun żgurata l-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp (PCD) (l-Artikolu 208 TFUE).

Il-PAK m'għandhiex effetti li japplikaw għall-pajjiżi kollha li qed jiżviluppaw, iżda f'każijiet 
konkreti deher li miżuri individwali tal-PAK jistgħu jwasslu għal żidiet f'daqqa fl-
importazzjonijiet f'pajjiżi li qed jiżviluppaw, li jheddu l-għajxien tal-bdiewa lokali u jdgħajfu 
l-politiki tas-settur agrikolu adottati mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex itejbu s-sigurtà tal-
ikel tagħhom fuq perjodu twil. Barra minn hekk, fid-dawl ta' fehim aktar wiesa' tal-PCD li
jmur lil hinn mill-kunċett 'li ma ssir l-ebda ħsara', xi elementi tat-'tieni pilastru' jistgħu jgħinu 
fil-ħolqien ta' sinerġiji u fit-titjib tal-kooperazzjoni bejn il-bdiewa fl-Ewropa u l-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw.

Ir-rapporteur għaldaqstant tipproponi emendi kif ġej:

● Il-PAK għandha titpoġġa fil-qafas usa' tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp tal-UE u l-
impatti esterni tagħha għandhom ikunu mmonitorjati mill-qrib, bil-parteċipazzjoni tal-
gvernijiet u l-partijiet interessati tal-pajjiżi sħab.

● Il-PAK għandha trawwem ukoll il-kooperazzjoni transnazzjonali fir-riċerka u l-iżvilupp 
agrikoli f'oqsma li huma ta' rilevanza għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw u l-ħtiġijiet 
partikolari tagħhom.
Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni u l-Konklużjonijiet tal-Kunsill għal qafas ta' politika 
għas-sigurtà tal-ikel jenfasizzaw il-ħtieġa li fit-tfassil tal-politika u l-programmi ta' riċerka 
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dwar l-iżvilupp rurali u agrikolu jkunu nvoluti gruppi ta' partijiet interessati ewlenin, bħal 
gruppi għall-iżvilupp tal-komunità, organizzazzjonijiet tal-bdiewa u assoċjazzjonijiet tan-
nisa.

Ir-rapporteur tagħraf li dawn il-bidliet waħedhom mhux se jkunu biżżejjed biex jindirizzaw l-
isfida globali tas-sigurtà tal-ikel u t-tħassib tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw fir-rigward tal-
funzjonament tas-swieq agrikoli. Fil-kuntest aktar usa' tal-politiki għall-iżvilupp, jista' jsir 
aktar sabiex jittejjeb it-tqassim tal-għarfien u l-kooperazzjoni fir-riċerka u l-iżvilupp rilevanti 
għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw, pereżempju jistgħu jiġu esplorati sinerġiji possibbli bejn 
programmi bħall-Isħubija Ewropea għall-Innovazzjoni (SEI) u l-Programm Ewropew tal-
viċinat għall-iżvilupp agrikolu u rurali (ENPARD).  

Il-politika għall-iżvilupp u d-djalogu politiku għandhom jintużaw b'mod immirat sabiex il-
pajjiżi li qed jiżviluppaw ikunu jistgħu jibbenefikaw minn kummerċ agrikolu internazzjonali 
u japplikaw strumenti moderni għall-ġestjoni tas-suq bħalma tagħmel l-Unjoni. Problema 
f'dan il-kuntest hija l-konċentrazzjoni tas-setgħa tul ċerti punti tal-katini tal-ikel. Fil-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw, normalment il-produtturi l-kbar għandhom vantaġġ f'agrikoltura mmexxija 
mill-esportazzjoni.

L-isfida ewlenija għall-PCD hija meta l-interessi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u dawk fl-
Ewropa jkunu konfliġġenti. L-allinjament ta' dawn l-interessi u l-faċilità fil-ħolqien ta' 
sitwazzjonijiet favorevoli għaż-żewġ naħat jirriflettu l-perspettiva fuq perjodu twil.
Għaldaqstant, l-għan tal-proposti tar-rapporteur mhuwiex li jdgħajef il-miri leġittimi tal-PAK, 
iżda li jsiru aġġustamenti partikolari fejn jitqiesu li huma meħtieġa mill-perspettiva tal-
politika għall-iżvilupp.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp 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 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Ir-riforma għandha tiżgura li, 
b'konformità mal-Artikolu 208 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE), l-objettivi tal-
kooperazzjoni għall-iżvilupp, inklużi dawk 
approvati fil-kuntest tan-Nazzjonijiet 
Uniti u organizzazzjonijiet internazzjonali 
oħrajn, jitqiesu mill-PAK. Miżuri meħuda 
skont dan ir-Regolament m'għandhomx 
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jipperikolaw il-kapaċità tal-produzzjoni 
tal-ikel u s-sigurtà tal-ikel fuq perjodu 
twil tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, b'mod 
partikolari dawk l-anqas żviluppati, u 
għandhom jikkontribwixxu għall-kisba 
tal-impenji tal-Unjoni sabiex jittaffa t-
tibdil fil-klima. Fil-promozzjoni ta' 
agrikoltura sostenibbli, l-Unjoni għandha 
tibni fuq il-konklużjonijiet tal-
Valutazzjoni Internazzjonali tal-Għarfien, 
Xjenzi u Teknoloġiji Agrikoli għall-
Iżvilupp (IAASTD).

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 208 TFUE, il-politiki kollha tal-UE li possibiliment jaffetwaw il-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw għandhom jikkunsidraw l-objettivi dwar l-iżvilupp. Objettivi ewlenin tal-
kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE huma li jiġi ffaċilitat l-iżvilupp agrikolu tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u li tittejjeb is-sigurtà globali tal-ikel. Il-PCD imur lil hinn mill-prinċipju li 'ma 
ssir l-ebda ħsara', bl-implikazzjoni li għandhom jiġu esplorati wkoll effetti possibbli ta' 
sinerġija tal-politika tal-UE għall-iżvilupp agrikolu u rurali. F'dan il-kuntest, l-IAASTD tista' 
tipprovdi gwida għall-promozzjoni ta' agrikoltura sostenibbli fi ħdan u lil hinn mill-UE.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 35a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għarfien, xjenzi u teknoloġiji agrikoli 
għandhom jikkontribwixxu lejn il-
multifunzjonalità tal-agrikoltura, 
jappoġġaw id-diversità tas-sistemi agrikoli 
u tal-ikel, iżommu l-bijodiversità, 
jappoġġaw ir-riżorsi naturali, itejbu l-
għajxien rurali, inkluż id-diversifikazzjoni 
dejjem tiżdied ta' azjendi agrikoli fuq 
skala żgħira u jimminimizzaw l-impatti 
negattivi tal-attività agrikola fuq il-
persuni u l-ambjent;

Ġustifikazzjoni

Il-biedja agrikola, il-miżuri agroambjentali u b'mod aktar ġenerali, il-prattiki agrikoli 
sostenibbli ġew promossi preċedentement fi ħdan it-tieni pilastru tal-PAK iddedikat għall-
iżvilupp rurali. Skont din il-proposta għar-riforma tal-PAK għandu jkun hemm attenzjoni 
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qawwija fuq l-innovazzjoni fi ħdan l-ambitu tat-tieni pilastru. Billi l-għarfien, ix-xjenza u t-
teknoloġija agrikoli sa issa bbenefikaw l-aktar lill-bdiewa l-kbar bil-għan li tiżdied il-
produttività f'dan is-settur, iżda b'konsegwenzi soċjali u ambjentali mhux intenzjonati, huwa 
xieraq li jkun speċifikat li l-għarfien, ix-xjenza u t-teknoloġija agrikoli għandhom ikunu diretti 
primarjament għall-kisba tal-objettivi ta' sostenibilità li sa issa ġew indirizzati l-anqas.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(38) L-approċċ LEADER għall-iżvilupp 
lokali, fuq medda ta’ snin, ta prova tal-
utilità tiegħu fil-promozzjoni tal-iżvilupp 
ta’ żoni rurali billi jikkunsidra b’mod sħiħ 
il-ħtiġijiet multisettorjali għal żvilupp 
rurali endoġeniku permezz tal-approċċ 
minn isfel għal fuq tiegħu. Il-LEADER 
għandu għaldaqstant jitkompla fil-futur u l-
applikazzjoni tiegħu għandha tibqa’ 
obbligatorja għall-programmi kollha ta’ 
żvilupp rurali. Għandha tiġi mħeġġa l-
esplorazzjoni ulterjuri tas-sinerġiji 
permezz tal-kooperazzjoni mal-atturi tal-
iżvilupp lokali fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw, b'rispett sħiħ għar-
rikonoxximent tal-għarfien tradizzjonali 
kif stabbilit fid-Dikjarazzjoni tan-NU 
dwar id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni u l-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Diversità 
Bijoloġika, bil-għan li jiġu promossi 
prattiki agrikoli sostenibbli, kompatibbli 
mal-ħarsien u t-titjib tal-ambjent, il-
ħamrija u d-diversità ġenetika.

Ġustifikazzjoni

L-għarfien tradizzjonali u lokali u l-innovazzjoni bbażata fuq il-komunità jikkostitwixxu 
qasam estensiv ta' għarfien prattiku akkumulat u kapaċità tal-ġenerazzjoni tal-għarfien 
meħtieġ jekk l-għanijiet ta' sostenibilità u żvilupp iridu jintlaħqu. L-esplorazzjoni tas-sinerġiji 
permezz tal-kooperazzjoni mal-atturi tal-iżvilupp lokali għandha kif xieraq tkun konformi 
mal-prinċipji stabbiliti fid-Dikjarazzjoni tan-NU dwar il-Bijodiversità u d-Dikjarazzjoni tan-
NU dwar id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni fir-rigward tal-ħarsien tal-għarfien tradizzjonali u l-
prattiki tal-komunitajiet indiġeni u lokali.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(52) L-implimentazzjoni ta’ proġetti 
innovattivi fil-kuntest tas-SEI għall-
produttività u s-sostenibbiltà agrikola 
għandha sseħħ minn gruppi operazzjonali li 
jgħaqqdu flimkien bdiewa, riċerkaturi, 
konsulenti, negozji u atturi oħra 
kkonċernati permezz tal-innovazzjoni fis-
settur agrikolu. Sabiex jiġi żgurat li r-
riżultat ta’ dawn il-proġetti jkunu ta’ profitt 
għas-settur kollu inġenerali, ir-riżultati 
tagħhom għandhom jiġu mxerrda. Il-
kooperazzjoni man-netwerks tal-
innovazzjoni f'pajjiżi li qed jiżviluppaw, li 
għandhom għanijiet simili, għandha 
titħeġġeġ, b'mod partikolari dawk li 
jappoġġaw riċerka parteċipattiva 
deċentralizzata u t-tixrid tal-għarfien 
dwar l-aħjar prattiki agrikoli sostenibbli, 
inklużi skemi mfassla speċifikament 
għan-nisa.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-prijoritajiet kollha għandhom 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi 
trasversali tat-trawwim tal-innovazzjoni u 
tal-kontribut lejn il-mitigazzjoni tat-tibdil 
fil-klima u l-adattament għalih.

Dawn il-prijoritajiet kollha għandhom 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi 
trasversali tat-trawwim tal-innovazzjoni, 
tal-ambjent u tal-kontribut lejn il-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih skont il-konklużjonijiet 
tal-Valutazzjoni Internazzjonali tal-
Għarfien, Xjenzi u Teknoloġiji Agrikoli 
għall-Iżvilupp (IAASTD) u, fejn xieraq, 
jirriflettu l-objettivi tal-Unjoni għall-
iżvilupp.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp

Ir-riforma għandha tiżgura li, 
b'konformità mal-Artikolu 208 tat-TFUE, 
l-objettivi tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, 
inklużi dawk approvati fil-kuntest tan-
Nazzjonijiet Uniti u organizzazzjonijiet 
internazzjonali oħrajn, jitqiesu mill-PAK. 
Miżuri meħuda skont dan ir-Regolament 
m'għandhomx jipperikolaw il-kapaċità 
tal-produzzjoni tal-ikel u s-sigurtà tal-ikel 
fuq perjodu twil ta' pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, b'mod partikolari dawk l-
anqas żviluppati, u għandhom 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-impenji 
tal-Unjoni sabiex jittaffa t-tibdil fil-klima. 
Fil-promozzjoni ta' agrikoltura 
sostenibbli, l-Unjoni għandha tibni fuq il-
konklużjonijiet tal-Valutazzjoni 
Internazzjonali tal-Għarfien, Xjenzi u 
Teknoloġiji Agrikoli għall-Iżvilupp 
(IAASTD).

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 208 TFUE, il-politiki kollha tal-UE li possibiliment jaffetwaw il-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw għandhom jikkunsidraw l-objettivi dwar l-iżvilupp. Objettivi ewlenin tal-
kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE huma li jiġi ffaċilitat l-iżvilupp agrikolu tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u li tittejjeb is-sigurtà globali tal-ikel. Il-PCD imur lil hinn mill-prinċipju li 'ma 
ssir l-ebda ħsara', bl-implikazzjoni li għandhom jiġu esplorati wkoll effetti possibbli ta' 
sinerġija tal-politika tal-UE għall-iżvilupp agrikolu u rurali. F'dan il-kuntest, l-IAASTD tista' 
tipprovdi gwida għall-promozzjoni ta' agrikoltura sostenibbli fi ħdan u lil hinn mill-UE.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Il-programmi ta' żvilupp rurali 
għandhom ikunu obbligati joffru miżuri 
sabiex jappoġġaw ir-rotazzjoni tal-uċuh 
tar-raba', l-inklużjoni ta' għelejjel ta' 
proteini fir-rotazzjoni u t-titjib ta' 
kultivazzjonijiet perenni.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

innovazzjoni u kooperazzjoni permezz ta' 
ġemellaġġ bejn netwerks fl-Unjoni u 
f'pajjiżi terzi;

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 36 - paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Kooperazzjoni fost atturi lokali f'reġjuni 
differentin jew Stati Membri għandha 
wkoll tkun eliġibbli għall-appoġġ.

7. Kooperazzjoni fost atturi lokali f'reġjuni 
differenti jew Stati Membri, kif ukoll 
kooperazzjoni ma' atturi minn pajjiżi li 
qed jiżviluppaw għandhom ukoll ikunu
eliġibbli għall-appoġġ.

Ġustifikazzjoni

Il-PCD imur lil hinn mill-prinċipju li 'ma ssir l-ebda ħsara', bl-implikazzjoni li għandhom jiġu 
esplorati effetti possibbli ta' sinerġija tal-politiki interni tal-UE fir-rigward tal-objettivi dwar 
l-iżvilupp. Il-miżuri ta' kooperazzjoni fil-kuntest tal-politika għall-iżvilupp rurali tal-UE 
jistgħu jappoġġaw inizjattivi transnazzjonali, bil-parteċipazzjoni wkoll ta' entitajiet f'pajjiżi li 
qed jiżviluppaw.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 44 - paragrafu 1 - punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) proġetti ta’ kooperazzjoni 
interterritorjali jew transnazzjonali; 

(a) proġetti ta’ kooperazzjoni 
interterritorjali jew transnazzjonali, inklużi 
proġetti ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi li 
qed jiżviluppaw; 

“Kooperazzjoni interterritorjali” tfisser 
kooperazzjoni fi ħdan Stat Membru. 
“Kooperazzjoni transnazzjonali” tfisser 
kooperazzjoni bejn territorji f’diversi Stati 
Membri u ma’ territorji f’pajjiżi terzi.

“Kooperazzjoni interterritorjali” tfisser 
kooperazzjoni fi ħdan Stat Membru. 
“Kooperazzjoni transnazzjonali” tfisser 
kooperazzjoni bejn territorji f’diversi Stati 
Membri u ma’ territorji f’pajjiżi terzi.

Ġustifikazzjoni

Il-PCD imur lil hinn mill-prinċipju li 'ma ssir l-ebda ħsara', bl-implikazzjoni li għandhom jiġu 
esplorati effetti possibbli ta' sinerġija tal-politiki interni tal-UE fir-rigward tal-objettivi dwar 
l-iżvilupp. Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni u l-Konklużjonijiet tal-Kunsill għall-qafas ta' 
politika għas-sigurtà tal-ikel jenfasizzaw il-ħtieġa li fit-tfassil tal-politika dwar l-iżvilupp 
rurali u agrikolu jkunu nvoluti gruppi ta' partijiet interessati ewlenin, bħal gruppi għall-
iżvilupp tal-komunità, organizzazzjonijiet tal-bdiewa u assoċjazzjonijiet tan-nisa. Dan jista' 
jkun appoġġat ukoll permezz ta' skambji transnazzjonali fil-kuntest tal-proġetti LEADER.

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

sħubija ta' ġemellaġġ transnazzjonali bejn 
żoni Natura 2000 u żoni ta' ġestjoni 
ekoloġika u agrikola simili f'pajjiżi terzi;



AD\905928MT.doc 11/12 PE485.892v02-00

MT

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 61 - paragrafu 1 - punt (da) ġdid

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-faċilità tal-iskambju tar-riċerka, l-
għarfien u t-teknoloġija, rilevanti għall-
produttività agrikola u s-sostenibilità bejn 
l-Unjoni u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw,
filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari 
għall-ħtiġijiet ta' bdiewa żgħar.

Ġustifikazzjoni

Il-PCD imur lil hinn mill-prinċipju li 'ma ssir l-ebda ħsara', bl-implikazzjoni li għandhom jiġu 
esplorati effetti possibbli ta' sinerġija tal-politiki interni u tal-iżvilupp tal-UE. Il-
Komunikazzjoni dwar il-qafas ta' politika għas-sigurtà tal-ikel tal-UE tenfasizza li l-
parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili u tal-organizzazzjonijiet tal-bdiewa fit-tfassil tal-politika u l-
programmi ta' riċerka, kif ukoll ir-rabtiet bejn l-organizzazzjonijiet tal-bdiewa tal-UE u dawk 
mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw, għandhom jiġu promossi. Is-SEI tista' tikkontribwixxi għall-
qsim ta' esperjenzi u ta' għodod innovattivi, rilevanti kemm għall-bdiewa fl-Ewropa u kemm 
għal dawk f'pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 61 - paragrafu 2 - punt (ca) ġdid

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) kooperazzjoni man-netwerks u l-
istituzzjonijiet rilevanti f'pajjiżi li qed 
jiżviluppaw.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Artikolu 61, paragrafu 1, punt (da) ġdid.
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