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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Flimkien mal-proposta għall-Qafas Finanzjarju Multiannwali għall-2014 - 2020, il-
Kummissjoni ppreżentat sett ta’ Regolamenti li jistabbilixxu l-qafas leġiżlattiv għall-Politika 
Agrikola Komuni (PAK) fil-perjodu 2014-2020. Ġew stabiliti tliet sfidi ewlenin fi ħdan dan 
il-qafas, b'mod speċjali 1) il-produzzjoni vijabbli tal-ikel; 2) il-ġestjoni sostenibbli ta’ riżorsi 
naturali u ta’ azzjoni klimatika; u 3) l-iżvilupp territorjali bbilanċjat. Kif iddikjarat il-
Kummissjoni, iż-żewġ Pilastri tal-PAK se jkunu essenzjali biex tingħata risposta xierqa għal 
dawn il-kwistjonijiet li huma ta' tħassib kbir ukoll għar-reġjuni u t-territorji Ewropej. Ir-regoli 
l-ġodda għall-pagamenti diretti għandhom jiżguraw tqassim ġust u sostenibbli tar-riżorsi.

Ir-Rapportuer tiegħek jappoġġja bis-sħiħ l-idea ta' titjib ekoloġiku ambizzjuż ta' pagamenti 
diretti lill-bdiewa. Huma waħda mit-tweġibijiet għall-isfidi ambjentali u soċjali attwali.  
Madankollu, ir-Rapporteur tiegħek jikkunsidra li l-proposti attwali huma dagħjfa wisq biex 
iwasslu għal bidla għal sistemi agrikoli sostenibbli avvanzati li huma kruċjali għal żvilupp 
territorjali sostenibbli f'żoni rurali. F'dan ir-rigward, ir-Rapporteur tiegħek jipproponi l-
implimentazzjoni ta' miżuri li jippermettu konsiderazzjoni aħjar tat-territorji rurali Ewropej.

Rigward l-iżvilupp reġjonali, ir-Rapporteur tiegħek jappella għal sehem akbar mil-limiti 
massimi annwali nazzjonali allokati għal appoġġ addizzjonali għall-iżvilupp rurali. Bl-istess 
raġunament, ir-Rapporteur tiegħek huwa kontra kwalunkwe tnaqqis fl-ammonti allokati għall-
iżvilupp rurali.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat dwar l-Istrutturi Agrikoli u l-
Iżvilupp Rurali , bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

miżuri fir-rigward tar-riverżjoni tad-
drittijiet għall-pagamenti mhux attivati 
għar-riżerva nazzjonali; l-adozzjoni tar-
rekwiżiti relatati man-notifika ta' 
trasferiment tad-drittijiet għall-pagament 
lill-awtoritajiet nazzjonali u d-dati ta’ 
skadenza li fihom għandha sseħħ notifika 
bħal din; l-istabbilment ta’ limitu massimu 
annwali għall-pagament għall-
implimentazzjoni ta' sistema agrikola 
sostenibbli avvanzata u benefiċjali li 
trażżan u timmitiga l-bidla fil-klima u li 
tħares l-ambjent; l-istipular tal-limitu 
massimu annwali għall-pagament għal żoni 
b’restrizzjonijiet naturali; l-istipular tal-
limitu massimu annwali għall-pagament 
għall-bdiewa żgħażagħ; l-istipular tal-
limitu massimu annwali għall-pagament 
għall-appoġġ akkoppjat volontarju; l-
adozzjoni ta’ regoli dwar il-proċedura 
għall-valutazzjoni u l-approvazzjoni ta’ 
deċiżjonijiet fil-qafas tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju; l-adozzjoni ta’ regoli dwar il-
proċedura tal-awtorizzazzjoni u n-notifiki 
għall-produtturi relatati mal-
awtorizzazzjoni tal-art u l-varjetajiet għall-
finijiet tal-pagament speċifiku għall-uċuħ 
tar-raba' tal-qoton; il-provvediment għal 
regoli dwar il-kalkolu tat-tnaqqis tal-
ammont tal-pagament speċifiku għall-uċuħ 
tar-raba' tal-qoton; l-adozzjoni ta’ regoli li 
jirrigwardaw rekwiżiti ġenerali ta' notifika. 
Dawk is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati 
skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 26 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) L-implimentazzjoni ta' pagamenti 
għal sistemi agrikoli sostenibbli avvanzati, 
ġestjoni ambjentali u mitigazzjoni tal-
klima f’livell reġjonali kif previst minn 
dan ir-Regolament tista' tkun 
akkumpanjata mill-introduzzjoni ta' 
ftehimiet territorjali ffirmati bejn l-
awtoritajiet reġjonali u l-bdiewa. Il-
ftehimiet territorjali jistgħu jwasslu għall-
implimentazzjoni ta’ miżuri ewlenin 
speċifiċi bbażati fuq inċentivi, imwettqa 
b’mod kollettiv fuq l-art agrikola eliġibbli, 
u bil-għan li ir-riżorsi tal-ilma, il-
bijodiversità u l-ħamrija jkunu protetti, 
suġġett għall-ispeċifiċitajiet lokali u 
abbażi ta’ objettivi kondiviżi u li jistgħu 
jitkejlu.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 44 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44a) F'sitwazzjonijiet fejn il-produzzjoni 
agrikola u l-bdiewa jkunu affettwati minn 
emerġenza jew diżastru naturali, il-
Kummissjoni tista' tadotta tali miżuri 
skont kif jitqiesu neċessarji u ġustifikabbli 
biex, permezz ta' deroga mir-regoli ta' dan 
ir-regolament, jissolvew il-problemi 
speċifiċi,

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 11 ma għandux japplika għar-
reġjuni tal-Unjoni msemmija fl-
Artikolu 349 tat-Trattat, minn issa 'l 
quddiem imsejħa bħala "reġjuni l-aktar 
imbiegħda" u għall-pagamenti diretti 
mogħtija fil-gżejjer minuri tal-Eġew skont 
ir-Regolament (KE) Nru 1405/2006.

L-Artikoli 10 u 11 ma għandhomx 
japplikaw għar-reġjuni tal-Unjoni 
msemmija fl-Artikolu 349 tat-Trattat, minn 
issa 'l quddiem imsejħa bħala "reġjuni l-
aktar imbiegħda" u għall-pagamenti diretti 
mogħtija fil-gżejjer minuri tal-Eġew skont 
ir-Regolament (KE) Nru 1405/2006.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 9 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bidwi attiv Esklużjoni minn pagamenti diretti
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel l-1 ta’ Awwissu 2013, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li japplikaw l-
iskema ta’ pagament bażiku f’livell
reġjonali. F’dak il-każ huma għandhom 
jiddefinixxu r-reġjuni skont kriterji 
oġġettivi u mhux diskriminatorji bħall-
karatteristiċi agronomiċi u ekonomiċi 
tagħhom u l-potenzjal agrikolu reġjonali 
tagħhom, jew l-istruttura istituzzjonali jew 
amministrattiva tagħhom.

1. Qabel l-1 ta’ Awwissu 2013, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li japplikaw l-
iskema ta’ pagament bażiku f’livell 
reġjonali. F’dak il-każ huma għandhom 
jiddefinixxu r-reġjuni skont kriterji 
oġġettivi u mhux diskriminatorji bħall-
karatteristiċi agronomiċi, ambjentali 
ekonomiċi u ambjentali tagħhom u l-
potenzjal agrikolu reġjonali tagħhom, jew 
l-istruttura istituzzjonali jew 
amministrattiva tagħhom. Sabiex jiġu 
evitati differenzi sinifikanti fl-allokazzjoni 
reġjonali tal-pagamenti, kull skema ta' 
pagament u definizzjoni sottostanti 
għandha tkun soġġetta għal valutazzjoni 
tal-impatt ex-ante ambjentali u 
soċjoekonomika.

Ġustifikazzjoni

Hemm riskju sinifikanti li l-isforzi ta' żvilupp lokali u reġjonali jiġu ostakolati jew ristretti 
jekk ħlasijiet preċedenti li jwasslu għal distribuzzjoni inġusta u mhux sostenibbli ta' riżorsi 
jkomplu jkunu mezz ta' referenza għal iktar ħlasijiet.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 28 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28a
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L-implimentazzjoni tal-pagamenti għal 
sistemi agrikoli avvanzati sostenibbli, l-
immaniġjar ambjentali u l-mitigazzjoni 
tal-klima fil-livell reġjonali, kif previst fl-
Artikoli 20 u 29, jistgħu jkunu 
akkumpanjati mill-introduzzjoni ta’ 
ftehimiet territorjali ffirmati bejn l-
awtoritajiet reġjonali u l-bdiewa, suġġett 
għal limitu massimu ta’ 30 % stipulat fl-
Artikolu 33. Il-ftehimiet territorjali jistgħu 
jwasslu għall-implimentazzjoni ta’ miżuri 
ewlenin speċifiċi bbażati fuq inċentivi, 
imwettqa b’mod kollettiv fuq l-art agrikola 
eliġibbli, u bil-għan li ir-riżorsi tal-ilma, 
il-bijodiversità u l-ħamrija jkunu protetti, 
suġġett għall-ispeċifiċitajiet lokali u 
abbażi ta’ objettivi kondiviżi u li jistgħu 
jitkejlu.
(għandha tiddaħħal bħala Artikolu ġdid 
qabel l-Artikolu 29)

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bdiewa li jixtiequ jipparteċipaw fl-
iskema għall-bdiewa żgħar għandhom 
jippreżentaw applikazzjoni sal-
15 ta’ Ottubru 2014.

Il-bdiewa li jixtiequ jipparteċipaw fl-
iskema għall-bdiewa żgħar għandhom 
jippreżentaw applikazzjoni sad-data li 
għandha tiġi stabbilita mill-Istati Membri 
iżda mhux aktar tard:
1. mill-15 ta’ Ottubru 2014 b’effett mill-
2014,

or
2. mill-15 ta’ Ottubru 2015 b’effett mill-
2015.
Id-data ffissata mill-Istati Membri ma 
tistax, madankollu tkun qabel l-aħħar jum 
għall-preżentazzjoni ta' applikazzjoni 
għall-iskema ta’ pagament bażiku.
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Ġustifikazzjoni

L-ewwel sena ta’ applikazzjoni ta’ sistema ġdida, b'mod partikolari f'Stati Membri ġodda li 
għadhom ma applikawx is-sistema bbażata fuq drittijiet, tista’ tikkawża problemi kemm għall-
bdiewa kif ukoll għall-ammministrazzjonijiet. Il-bdiewa jkollhom jagħżlu bejn żewġ sistemi 
differenti mhux magħrufa. Għalhekk biex jiġi żgurat li l-għan tal-mekkaniżmu jinkiseb, id-
dħul fl-iskema għall-bdiewa żgħar għandu jkun possibbli tal-anqas għal darb oħra matul il-
perspettiva finanzjarja.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tadotta l-miżuri li 
jkunu kemm meħtieġa kif ukoll 
ġustifikabbli f’emerġenza, għar-
riżoluzzjoni ta’ problemi speċifiċi. Miżuri 
bħal dawn jistgħu jidderogaw minn 
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament,
iżda biss sakemm, u għal dak il-perjodu li 
fih ikunu strettament meħtieġa. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ analiżi 
msemmija fl-Artikolu 56(2).

1. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tadotta l-miżuri li 
jkunu kemm meħtieġa kif ukoll 
ġustifikabbli f’emerġenza jew diżastru 
naturali li jaffettwaw il-produzzjoni 
agrikola u l-bdiewa, għar-riżoluzzjoni ta’ 
problemi speċifiċi. Miżuri bħal dawn 
jistgħu jidderogaw minn dispożizzjonijiet 
ta’ dan ir-Regolament, iżda biss sakemm, u 
għal dak il-perjodu li fih ikunu strettament 
meħtieġa. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 56(2).
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