
AM\862069MT.doc PE462.564v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Iżvilupp

2011/2051(INI)

25.3.2011

EMENDI
1 - 76

Abbozz ta' opinjoni
Czesław Adam Siekierski
(PE460.746v01-00)

Il-PAK fid-dawl tas-sena 2020: Nindirizzaw l-isfidi tal-futur fl-ambitu tal-ikel, 
tar-riżorsi naturali u dak territorjali
(2011/2051(INI))



PE462.564v01-00 2/44 AM\862069MT.doc

MT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\862069MT.doc 3/44 PE462.564v01-00

MT

Emenda 1
Juozas Imbrasas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Huwa tal-fehma li l-Ewropa u r-reġjuni 
tagħha jeħtieġu PAK ġdid u b’saħħtu li 
jagħti spinta lill-iżvilupp u jtejjeb il-
kompetittività fis-suq internazzjonali, ikun 
iktar orjentat lejn is-suq u jikkunsidra l-
beni pubbliċi inkluż is-sikurezza tal-ikel, 
il-konservazzjoni tal-bijodiversità, il-
ġestjoni tajba tal-ilma u l-foresti u l-
iżvilupp sostenibbli, ibbażati fuq l-
edukazzjoni u l-għarfien, filwaqt li fl-istess 
ħin isaħħaħ il-koeżjoni;

1. huwa tal-opinjoni li l-Ewropa u r-reġjuni 
tagħha, minħabba t-tħassib dejjem jikber
dwar is-sikurezza tal-ikel fl-Unjoni 
Ewropea u globalment, il-globalizzazzjoni 
u ż-żieda fil-prezzijiet tal-ikel, jeħtieġu 
PAK ġdid u b'saħħtu li jagħti spinta lill-
iżvilupp bilanċjat u sostenibbli u jtejjeb il-
kompetittività fis-suq internazzjonali, ikun 
iktar orjentat lejn is-suq iżda jipproteġi 
wkoll il-produzzjoni agrikola fl-Unjoni 
Ewropea kollha u jikkunsidra l-beni 
pubbliċi inkluż is-sikurezza tal-ikel, il-
konservazzjoni tal-bijodiversità u l-
ippreservar tal-ħamrija, il-ġestjoni tajba 
tal-ilma u l-foresti u l-iżvilupp sostenibbli, 
ibbażati fuq l-edukazzjoni u l-għarfien, 
filwaqt li fl-istess ħin isaħħaħ il-koeżjoni, 
u l-formazzjoni iktar bilanċjata, immirata, 
sempliċi u effiċjenti tal-PAK, sabiex 
jissodisfa l-bżonnijiet u l-aspettattivi taċ-
ċittadini tal-Unjoni Ewropea;

Or. lt

Emenda 2
Nuno Teixeira

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Huwa tal-fehma li l-Ewropa u r-reġjuni 
tagħha jeħtieġu PAK ġdid u b’saħħtu li 
jagħti spinta lill-iżvilupp u jtejjeb il-
kompetittività fis-suq internazzjonali, ikun 
iktar orjentat lejn is-suq u jikkunsidra l-

1. Huwa tal-fehma li l-Ewropa u r-reġjuni 
tagħha jeħtieġu PAK ġdid u b’saħħtu li 
jagħti spinta lill-iżvilupp u jtejjeb il-
kompetittività fis-suq internazzjonali, ikun 
iktar orjentat lejn is-suq u jikkunsidra l-
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beni pubbliċi inkluż is-sikurezza tal-ikel, 
il-konservazzjoni tal-bijodiversità, il-
ġestjoni tajba tal-ilma u l-foresti u l-
iżvilupp sostenibbli, ibbażati fuq l-
edukazzjoni u l-għarfien, filwaqt li fl-istess 
ħin isaħħaħ il-koeżjoni;

beni pubbliċi inkluż is-sikurezza tal-ikel, 
il-konservazzjoni tal-bijodiversità, il-
ġestjoni tajba tal-ilma u l-foresti u l-
iżvilupp sostenibbli, ibbażati fuq l-
edukazzjoni u l-għarfien, filwaqt li fl-istess 
ħin isaħħaħ il-koeżjoni, filwaqt li huwa 
meħtieġ li jkun hemm iktar 
koordinazzjoni u koerenza bejn il-politika 
tal-kooperazzjoni u l-politika agrarja 
komuni, speċjalment bl-għajnuna ta' 
qafas strateġiku komuni għall-fondi tal-
Unjoni Ewropea;

Or. pt

Emenda 3
Franz Obermayr

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Huwa tal-fehma li l-Ewropa u r-reġjuni 
tagħha jeħtieġu PAK ġdid u b’saħħtu li 
jagħti spinta lill-iżvilupp u jtejjeb il-
kompetittività fis-suq internazzjonali, ikun 
iktar orjentat lejn is-suq u jikkunsidra l-
beni pubbliċi inkluż is-sikurezza tal-ikel, 
il-konservazzjoni tal-bijodiversità, il-
ġestjoni tajba tal-ilma u l-foresti u l-
iżvilupp sostenibbli, ibbażati fuq l-
edukazzjoni u l-għarfien, filwaqt li fl-
istess ħin isaħħaħ il-koeżjoni;

1. Huwa tal-opinjoni li l-Ewropa u r-
reġjuni tagħha jeħtieġu PAK ġdid u 
b'saħħtu li jagħti spinta lill-iżvilupp u 
jtejjeb il-kompetittività fis-suq 
internazzjonali u jikkunsidra l-beni 
pubbliċi inkluż is-sikurezza tal-ikel, il-
konservazzjoni tal-biodiversività, 
promozzjoni ta' forom ta' agrikoltura 
bijoloġika fuq skala żgħira, benessri tat-
trobbija tal-annimali, il-ġestjoni 
sostenibbli tal-ilma u l-foresti  filwaqt li fl-
istess ħin isaħħaħ il-koeżjoni u 
jikkontribwixxi għal iktar aċċettazzjoni 
mis-soċjetà tas-sinifikanza tax-xogħlijiet 
agrikoli;

Or. de
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Emenda 4
Alain Cadec

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Huwa tal-fehma li l-Ewropa u r-reġjuni 
tagħha jeħtieġu PAK ġdid u b’saħħtu li 
jagħti spinta lill-iżvilupp u jtejjeb il-
kompetittività fis-suq internazzjonali, ikun 
iktar orjentat lejn is-suq u jikkunsidra l-
beni pubbliċi inkluż is-sikurezza tal-ikel, 
il-konservazzjoni tal-bijodiversità, il-
ġestjoni tajba tal-ilma u l-foresti u l-
iżvilupp sostenibbli, ibbażati fuq l-
edukazzjoni u l-għarfien, filwaqt li fl-istess 
ħin isaħħaħ il-koeżjoni;

1. Huwa tal-fehma li l-Ewropa u r-reġjuni 
tagħha jeħtieġu PAK ġdid u b’saħħtu li 
jagħti spinta lill-iżvilupp u jtejjeb il-
kompetittività fis-suq internazzjonali, ikun 
iktar orjentat lejn is-suq, jipprovdi lill-
bdiewa bi dħul biżżejjed u lill-
konsumaturi b'ikel ta' kwalità ogħla u 
jikkunsidra l-beni pubbliċi inkluż is-
sikurezza tal-ikel, il-konservazzjoni tal-
bijodiversità, il-ġestjoni tajba tal-ilma u l-
foresti u l-iżvilupp sostenibbli, ibbażati fuq 
l-edukazzjoni u l-għarfien, filwaqt li fl-
istess ħin isaħħaħ il-koeżjoni;

Or. fr

Emenda 5
Maurice Ponga

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Huwa tal-fehma li l-Ewropa u r-reġjuni 
tagħha jeħtieġu PAK ġdid u b’saħħtu li 
jagħti spinta lill-iżvilupp u jtejjeb il-
kompetittività fis-suq internazzjonali, ikun 
iktar orjentat lejn is-suq u jikkunsidra l-
beni pubbliċi inkluż is-sikurezza tal-ikel, 
il-konservazzjoni tal-bijodiversità, il-
ġestjoni tajba tal-ilma u l-foresti u l-
iżvilupp sostenibbli, ibbażati fuq l-
edukazzjoni u l-għarfien, filwaqt li fl-istess 
ħin isaħħaħ il-koeżjoni;

1. Huwa tal-fehma li l-Ewropa u r-reġjuni 
tagħha, speċjalment l-ibgħad reġjuni 
tagħha,  jeħtieġu PAK ġdid u b’saħħtu li 
jagħti spinta lill-iżvilupp u jtejjeb il-
kompetittività fis-suq internazzjonali, ikun 
iktar orjentat lejn is-suq u jikkunsidra l-
beni pubbliċi inkluż is-sikurezza tal-ikel,
il-konservazzjoni tal-bijodiversità, il-
ġestjoni tajba tal-ilma u l-foresti u l-
iżvilupp sostenibbli, ibbażati fuq l-
edukazzjoni u l-għarfien, filwaqt li fl-istess 
ħin isaħħaħ il-koeżjoni;

Or. fr
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Emenda 6
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Huwa tal-fehma li l-Ewropa u r-reġjuni 
tagħha jeħtieġu PAK ġdid u b’saħħtu li 
jagħti spinta lill-iżvilupp u jtejjeb il-
kompetittività fis-suq internazzjonali, ikun 
iktar orjentat lejn is-suq u jikkunsidra l-
beni pubbliċi inkluż is-sikurezza tal-ikel, 
il-konservazzjoni tal-bijodiversità, il-
ġestjoni tajba tal-ilma u l-foresti u l-
iżvilupp sostenibbli, ibbażati fuq l-
edukazzjoni u l-għarfien, filwaqt li fl-istess 
ħin isaħħaħ il-koeżjoni;

1. Huwa tal-fehma li l-Ewropa u r-reġjuni 
tagħha jeħtieġu PAK ġdid u b’saħħtu li 
jagħti spinta lill-iżvilupp u jtejjeb il-
kompetittività fis-suq internazzjonali, ikun 
iktar orjentat lejn is-suq u jikkunsidra l-
beni pubbliċi inkluż is-sikurezza tal-ikel, 
il-protezzjoni tal-klima, il-konservazzjoni 
tal-bijodiversità, il-ġestjoni tajba tal-ilma u 
l-foresti u l-iżvilupp sostenibbli, ibbażati 
fuq l-edukazzjoni u l-għarfien, filwaqt li fl-
istess ħin isaħħaħ il-koeżjoni u l-infieq tal-
PAK għandu jkun tali li jiftiehem miċ-
ċittadini;

Or. de

Emenda 7
Heide Rühle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Huwa tal-fehma li l-Ewropa u r-reġjuni 
tagħha jeħtieġu PAK ġdid u b’saħħtu li 
jagħti spinta lill-iżvilupp u jtejjeb il-
kompetittività fis-suq internazzjonali, ikun 
iktar orjentat lejn is-suq u jikkunsidra l-
beni pubbliċi inkluż is-sikurezza tal-ikel, 
il-konservazzjoni tal-bijodiversità, il-
ġestjoni tajba tal-ilma u l-foresti u l-
iżvilupp sostenibbli, ibbażati fuq l-
edukazzjoni u l-għarfien, filwaqt li fl-istess 
ħin isaħħaħ il-koeżjoni;

1. Huwa tal-fehma li l-Ewropa u r-reġjuni 
tagħha jeħtieġu PAK ġdid u b’saħħtu li 
jagħti spinta lill-iżvilupp agrikolu orjentat 
lejn il-futur u jikkunsidra l-beni pubbliċi 
inkluż is-sikurezza tal-ikel, il-kwalità tal-
ikel, il-konservazzjoni tal-bijodiversità, il-
ġestjoni tajba tal-ilma, il-ħamrija u l-
foresti u l-iżvilupp sostenibbli, ibbażati fuq 
l-edukazzjoni u l-għarfien, filwaqt li fl-
istess ħin isaħħaħ il-koeżjoni;
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Or. de

Emenda 8
Luís Paulo Alves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Huwa tal-fehma li l-Ewropa u r-reġjuni 
tagħha jeħtieġu PAK ġdid u b’saħħtu li 
jagħti spinta lill-iżvilupp u jtejjeb il-
kompetittività fis-suq internazzjonali, ikun 
iktar orjentat lejn is-suq u jikkunsidra l-
beni pubbliċi inkluż is-sikurezza tal-ikel, 
il-konservazzjoni tal-bijodiversità, il-
ġestjoni tajba tal-ilma u l-foresti u l-
iżvilupp sostenibbli, ibbażati fuq l-
edukazzjoni u l-għarfien, filwaqt li fl-istess 
ħin isaħħaħ il-koeżjoni;

1. Huwa tal-fehma li l-Ewropa u r-reġjuni 
tagħha jeħtieġu PAK ġdid u b’saħħtu li 
jagħti spinta lill-iżvilupp u jtejjeb il-
kompetittività fis-suq internazzjonali, ikun 
iktar orjentat lejn is-suq u jikkunsidra l-
beni pubbliċi inkluż is-sikurezza tal-ikel,
il-konservazzjoni tal-bijodiversità, il-
ġestjoni tajba tal-ilma u l-foresti u l-
iżvilupp sostenibbli, ibbażati fuq l-
edukazzjoni, l-għarfien u l-innovazzjoni, 
filwaqt li fl-istess ħin isaħħaħ il-koeżjoni u
l-iżvilupp territorjali bilanċjat bl-
għajnuna tal-agrikoltura fir-reġjuni 
kollha tal-UE;

Or. pt

Emenda 9
Ramona Nicole Mănescu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Huwa tal-fehma li l-Ewropa u r-reġjuni 
tagħha jeħtieġu PAK ġdid u b’saħħtu li 
jagħti spinta lill-iżvilupp u jtejjeb il-
kompetittività fis-suq internazzjonali, ikun 
iktar orjentat lejn is-suq u jikkunsidra l-
beni pubbliċi inkluż is-sikurezza tal-ikel, 
il-konservazzjoni tal-bijodiversità, il-
ġestjoni tajba tal-ilma u l-foresti u l-
iżvilupp sostenibbli, ibbażati fuq l-
edukazzjoni u l-għarfien, filwaqt li fl-istess 

1. Huwa tal-fehma li l-Ewropa u r-reġjuni 
tagħha jeħtieġu PAK ġdid u b’saħħtu li 
jagħti spinta lill-iżvilupp u jtejjeb il-
kompetittività fis-suq internazzjonali, ikun 
iktar orjentat lejn is-suq u jikkunsidra l-
beni pubbliċi inkluż is-sikurezza tal-ikel, 
il-konservazzjoni tal-bijodiversità, il-
ġestjoni tajba tal-ilma u l-foresti u l-
iżvilupp sostenibbli, ibbażati fuq l-
edukazzjoni u l-għarfien, filwaqt li fl-istess 
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ħin isaħħaħ il-koeżjoni; ħin isaħħaħ il-koeżjoni; jikkunsidra 
neċessarju, li d-dispożizzjonijiet 
ambjentali jkollhom relazzjoni bbilanċjata 
mad-dispożizzjonijiet għall-iżvilupp ta' 
żoni agrikoli;

Or. en

Emenda 10
Czesław Adam Siekierski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jinnota li wieħed mill-iktar elementi 
importanti tar-riforma tal-PAK għandu 
jkun is-simplifikar tagħha, fejn dan 
m'għandux isir b'detriment għall-
effiċjenza tagħha; huwa biss permezz ta' 
dan li l-PAK isir jiftiehem iktar mill-
bdiewa u miċ-ċittadini, minbarra li l-
funzjoni taż-żewġ pilastri għandha tiġi 
determinata b'mod iktar preċiż;

Or. pl

Emenda 11
Heide Rühle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jappreza d-dikjarazzjoni, li miżuri 
għall-promozzjoni taż-żoni agrikoli ifissru
t-titjib ekonomiku, soċjali u 
infrastrutturali ta' spazji agrikoli fis-sens 
ġenerali u m'għandhomx jiġu mifhuma 
mill-aspett settorali tagħhom;

Or. de



AM\862069MT.doc 9/44 PE462.564v01-00

MT

Emenda 12
Luís Paulo Alves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Huwa tal-fehma, li l-appoġġ u l-użu 
tal-PAK għandu jkompli jiġi aġġustat 
skont il-kwalitajiet speċjali ta' dawn l-
oqsma, bħalma dan huwa magħruf fit-
trattati u bħalma ġie stabbilit fid-
dispożizzjonijeit legali tal-Komunità li 
japplikaw attwalment;

Or. pt

Emenda 13
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Huwa tal-fehma li permezz tal-politika 
tal-koeżjoni kif ukoll ta' PSK ġdid u 
b'saħħtu, joħroġ il-potenzjal ekonomiku 
taż-żoni agrikoli u jinħolqu postijiet tax-
xogħol sikuri, li permezz tagħhom jiġi 
garantit żvilupp sostenibbli ta' dawn iż-
żoni; 

Or. ro

Emenda 14
Czesław Adam Siekierski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 b (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

1b. jenfasizza li fid-dawl tal-isfidi l-ġodda 
li jiffaċċa l-PSK, u minħabba n-neċessità 
tal-implimentazzjoni tal-oġġettivi tal-
Istrateġija Ewropa 201,0 kif ukoll 
minħabba l-ftehim innegozjat mal-Istati 
Membri l-ġodda, il-baġit tal-PSK tal-
Komunità, anki fil-perspettivi finanzjarji 
li ġejjin, għandu jitqiegħed b'mod li tiġi 
assigurata l-implimentazzjoni ta' dawn il-
funzjonijiet;  

Or. pl

Emenda 15
Heide Rühle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1b. Huwa tal-fehma li l-għajnuna 
finanzjarja għall-iżvilupp taż-żoni agrikoli 
għandha tiġi koordinata aħjar mal-
politika reġjonali; jippromwovi strateġija 
integrata għas-servizzi, swieq u għal 
possibilitajiet ta' impjieg lokali; f'dan il-
kuntest, jippromwovi l-inklużjoni tal-
atturi lokali, it-tisħiħ tas-sħubija u t-tisħiħ 
ta' governanza f'diversi livelli; huwa
konvint li dan iservi wkoll biex 
jissemplifika u jnaqqas il-piż 
amministrattiv;

Or. de

Emenda 16
Luís Paulo Alves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 b (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

1b. huwa tal-fehma, li skont is-
sostenibbiltà tas-sistemi tal-produzzjoni, 
il-friegħi tal-produzzjoni u ż-żoni li huma 
l-iktar milquta minn żvantaġġi strutturali 
u/jew mill-iżvilupp tas-suq u tal-politiki, 
għandha tiġi permessa flessibiltà definita
fl-applikazzjoni ta' ħlasijiet diretti 
permezz tal-Istati Membri; 

Or. pt

Emenda 17
Czesław Adam Siekierski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1c. Huwa wkoll tal-fehma li l-politika 
agrarja komuni u l-politika ta' koeżjoni, 
anki wara 2013, fost l-oħrajn fil-
prospettiva tal-baġit, għandhom jibqgħu 
jgħoddu mal-oqsma politiċi l-iktar 
importanti tal-UE;  

Or. pl

Emenda 18
Heide Rühle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1c. Jinnota li l-amministrazzjonijiet 
komunali lokali u reġjonali jiżguraw l-
inklużjoni b'suċċess tas-soċjetà ċivili 
lokali skont l-approċċ tal-LEADER; 
jinnota li l-livell lokali fl-Istati Membri 
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kollha tal-Unjoni Ewropea huwa l-ewwel 
livell statali li ċ-ċittadini jiġu in kuntatt 
miegħu u b'hekk jitlob miżuri fil-qafas 
tal-iżvilupp rurali, li jsaħħu l-kapaċità tal-
bliet u tal- komunitajiet, kif ukoll tal-
impjanti reġjonali responsabbli, biex 
jippjanaw l-iżvilupp lokali u reġjonali;  

Or. de

Emenda 19
Heide Rühle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti 
għandha tinżamm sabiex tkompli tiżgura 
l-kompetittività, l-istabilità ekonomika, id-
dħul deċenti fil-farms u l-iżvilupp 
sostenibbli tas-settur tal-farms tal-UE, kif 
ukoll is-sikurezza tal-ikel u tal-ambjent fl-
UE, u b’hekk jiġi żgurat li politiki u 
strateġiji oħra, inkluża l-istrateġija 
Ewropa 2020, ikunu jistgħu jiġu 
implimentati b’mod xieraq; iqis, f’dan il-
kuntest, li għandhom jitfasslu kriterji 
oġġettivi u trasparenti biex tiġi żgurata l-
provvista ta’ livell xieraq ta’ appoġġ dirett 
madwar l-UE u biex nersqu ’l bogħod 
mill-kriterji użati sal-lum għall-
allokazzjoni ta’ fondi bl-iskema ta’ 
ħlasijiet diretti;

imħassar

Or. de

Emenda 20
Salvatore Caronna

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti 
għandha tinżamm sabiex tkompli tiżgura l-
kompetittività, l-istabilità ekonomika, id-
dħul deċenti fil-farms u l-iżvilupp 
sostenibbli tas-settur tal-farms tal-UE, kif 
ukoll is-sikurezza tal-ikel u tal-ambjent fl-
UE, u b’hekk jiġi żgurat li politiki u 
strateġiji oħra, inkluża l-istrateġija Ewropa 
2020, ikunu jistgħu jiġu implimentati 
b’mod xieraq; iqis, f’dan il-kuntest, li 
għandhom jitfasslu kriterji oġġettivi u 
trasparenti biex tiġi żgurata l-provvista ta’ 
livell xieraq ta’ appoġġ dirett madwar l-UE 
u biex nersqu ’l bogħod mill-kriterji użati 
sal-lum għall-allokazzjoni ta’ fondi bl-
iskema ta’ ħlasijiet diretti;

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti 
għandha tinżamm sabiex tkompli tiżgura l-
kompetittività, l-istabilità ekonomika, il-
promozzjoni tal-impjiegi, id-dħul deċenti 
fil-farms u l-iżvilupp sostenibbli tas-settur 
tal-farms tal-UE, kif ukoll is-sikurezza tal-
ikel u tal-ambjent fl-UE, u b’hekk jiġi 
żgurat li politiki u strateġiji oħra, inkluża l-
istrateġija Ewropa 2020, ikunu jistgħu jiġu 
implimentati b’mod xieraq; iqis, f’dan il-
kuntest, li għandhom jitfasslu kriterji 
oġġettivi u trasparenti biex tiġi żgurata l-
provvista ta’ livell xieraq ta’ appoġġ dirett 
madwar l-UE u biex nersqu ’l bogħod mill-
kriterji użati sal-lum għall-allokazzjoni ta’ 
fondi bl-iskema ta’ ħlasijiet diretti; huwa 
impenjat li fl-għażla tal-istrumenti, il-
proċedura tkun flessibli u ġusta anki 
rigward it-tipi differenti ta' azjendi u l-
kundizzjonijiet ġeoloġiċi, li jiġu
konfrontati magħhom l-azjendi agrikoli 
f'kull Stat Membru jew f'kull reġjun;

Or. it

Emenda 21
Riikka Manner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti 
għandha tinżamm sabiex tkompli tiżgura l-
kompetittività, l-istabilità ekonomika, id-
dħul deċenti fil-farms u l-iżvilupp 
sostenibbli tas-settur tal-farms tal-UE, kif 
ukoll is-sikurezza tal-ikel u tal-ambjent fl-
UE, u b’hekk jiġi żgurat li politiki u 
strateġiji oħra, inkluża l-istrateġija Ewropa 
2020, ikunu jistgħu jiġu implimentati 
b’mod xieraq; iqis, f’dan il-kuntest, li 

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti 
għandha tinżamm sabiex tkompli tiżgura l-
kompetittività reġjonali u speċjalment il-
il-vijabilità ta' żoni agrikoli b'popolazzjoni 
żgħira, l-istabilità ekonomika, id-dħul 
deċenti fil-farms u l-iżvilupp sostenibbli 
tas-settur tal-farms tal-UE, kif ukoll is-
sikurezza tal-ikel u tal-ambjent fl-UE, u 
b’hekk jiġi żgurat li politiki u strateġiji 
oħra, inkluża l-istrateġija Ewropa 2020 
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għandhom jitfasslu kriterji oġġettivi u 
trasparenti biex tiġi żgurata l-provvista ta’ 
livell xieraq ta’ appoġġ dirett madwar l-
UE u biex nersqu ’l bogħod mill-kriterji 
użati sal-lum għall-allokazzjoni ta’ fondi 
bl-iskema ta’ ħlasijiet diretti;

ikunu jistgħu jiġu implimentati b’mod 
xieraq, anki f'reġjuni rurali;

Or. fi

Emenda 22
Luís Paulo Alves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti 
għandha tinżamm sabiex tkompli tiżgura l-
kompetittività, l-istabilità ekonomika, id-
dħul deċenti fil-farms u l-iżvilupp 
sostenibbli tas-settur tal-farms tal-UE, kif 
ukoll is-sikurezza tal-ikel u tal-ambjent fl-
UE, u b’hekk jiġi żgurat li politiki u 
strateġiji oħra, inkluża l-istrateġija Ewropa 
2020, ikunu jistgħu jiġu implimentati 
b’mod xieraq; iqis, f’dan il-kuntest, li 
għandhom jitfasslu kriterji oġġettivi u 
trasparenti biex tiġi żgurata l-provvista ta’ 
livell xieraq ta’ appoġġ dirett madwar l-UE 
u biex nersqu ’l bogħod mill-kriterji użati 
sal-lum għall-allokazzjoni ta’ fondi bl-
iskema ta’ ħlasijiet diretti;

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti 
għandha tinżamm sabiex tkompli tiżgura l-
kompetittività, l-istabilità ekonomika, id-
dħul deċenti fil-farms u l-iżvilupp 
sostenibbli tas-settur tal-farms tal-UE, kif 
ukoll is-sikurezza tal-ikel u tal-ambjent fl-
UE, u b’hekk jiġi żgurat li politiki u 
strateġiji oħra, inkluża l-istrateġija Ewropa 
2020, ikunu jistgħu jiġu implimentati 
b’mod xieraq; iqis, f'dan il-kuntest, li 
għandhom jitfasslu kriterji oġġettivi u 
trasparenti li jiffaċilitaw iktar ugwaljanza 
bejn l-Istati Membri u l-bidwin fl-għoti u 
l-appoġġ fil-qafas ta' sistema biex tiġi 
żgurata l-provvista ta' appoġġ dirett 
madwar l-UE u biex nersqu 'l bogħod mill-
kriterji storiċi u li ġew użati sal-lum għall-
għoti ta' arranġamenti finanzjarji bl-
iskema ta' ħlasijiet diretti;

Or. pt

Emenda 23
Ramona Nicole Mănescu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti 
għandha tinżamm sabiex tkompli tiżgura l-
kompetittività, l-istabilità ekonomika, id-
dħul deċenti fil-farms u l-iżvilupp 
sostenibbli tas-settur tal-farms tal-UE, kif 
ukoll is-sikurezza tal-ikel u tal-ambjent fl-
UE, u b’hekk jiġi żgurat li politiki u 
strateġiji oħra, inkluża l-istrateġija Ewropa 
2020, ikunu jistgħu jiġu implimentati 
b’mod xieraq; iqis, f’dan il-kuntest, li 
għandhom jitfasslu kriterji oġġettivi u 
trasparenti biex tiġi żgurata l-provvista ta’ 
livell xieraq ta’ appoġġ dirett madwar l-UE 
u biex nersqu ’l bogħod mill-kriterji użati 
sal-lum għall-allokazzjoni ta’ fondi bl-
iskema ta’ ħlasijiet diretti;

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti 
għandha tinżamm sabiex tkompli tiżgura l-
kompetittività, l-istabilità ekonomika, id-
dħul deċenti fil-farms u l-iżvilupp 
sostenibbli tas-settur tal-farms tal-UE, kif 
ukoll is-sikurezza tal-ikel u tal-ambjent fl-
UE, u b’hekk jiġi żgurat li politiki u 
strateġiji oħra, inkluża l-istrateġija Ewropa 
2020, ikunu jistgħu jiġu implimentati 
b’mod xieraq; iqis, f’dan il-kuntest, li 
għandhom jitfasslu kriterji oġġettivi u 
trasparenti biex tiġi żgurata l-provvista ta’ 
livell xieraq ta’ appoġġ dirett madwar l-UE 
u biex nersqu ’l bogħod mill-kriterji użati 
sal-lum għall-allokazzjoni ta’ fondi bl-
iskema ta’ ħlasijiet diretti; jikkunsidra li 
hu neċessarju, li s-sistema tal-allokazzjoni 
finanzjarja u l-kriterji għall-ħlasijiet 
diretti għandhom jiġu aġġustati skont il-
bżonnijiet tal-bdiewa;

Or. en

Emenda 24
Juozas Imbrasas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti 
għandha tinżamm sabiex tkompli tiżgura l-
kompetittività, l-istabilità ekonomika, id-
dħul deċenti fil-farms u l-iżvilupp 
sostenibbli tas-settur tal-farms tal-UE, kif 
ukoll is-sikurezza tal-ikel u tal-ambjent fl-
UE, u b’hekk jiġi żgurat li politiki u 
strateġiji oħra, inkluża l-istrateġija Ewropa 
2020, ikunu jistgħu jiġu implimentati 
b’mod xieraq; iqis, f’dan il-kuntest, li 
għandhom jitfasslu kriterji oġġettivi u 
trasparenti biex tiġi żgurata l-provvista ta’ 

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti 
għandha tinżamm sabiex tkompli tiżgura l-
kompetittività, l-istabilità ekonomika, id-
dħul deċenti fil-farms u l-iżvilupp 
sostenibbli tas-settur tal-farms tal-UE, kif 
ukoll is-sikurezza tal-ikel u tal-ambjent fl-
UE, u b’hekk jiġi żgurat li politiki u 
strateġiji oħra, inkluża l-istrateġija Ewropa 
2020, ikunu jistgħu jiġu implimentati 
b’mod xieraq; iqis, f’dan il-kuntest, li 
għandhom jitfasslu kriterji oġġettivi u 
trasparenti biex tiġi żgurata l-provvista 
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livell xieraq ta’ appoġġ dirett madwar l-UE 
u biex nersqu ’l bogħod mill-kriterji użati 
sal-lum għall-allokazzjoni ta’ fondi bl-
iskema ta’ ħlasijiet diretti;

armonjuża, bilanċjata u xierqa ta’ appoġġ 
dirett madwar l-UE, sabiex inaqqsu d-
differenzi bejn l-Istati Membri ġodda u 
dawk qodma tal-UE, u biex nersqu ’l 
bogħod mill-kriterji użati sal-lum għall-
allokazzjoni ta’ fondi bl-iskema ta’ ħlasijiet 
diretti;

Or. lt

Emenda 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti 
għandha tinżamm sabiex tkompli tiżgura l-
kompetittività, l-istabilità ekonomika, id-
dħul deċenti fil-farms u l-iżvilupp 
sostenibbli tas-settur tal-farms tal-UE, kif 
ukoll is-sikurezza tal-ikel u tal-ambjent fl-
UE, u b’hekk jiġi żgurat li politiki u 
strateġiji oħra, inkluża l-istrateġija Ewropa 
2020, ikunu jistgħu jiġu implimentati 
b’mod xieraq; iqis, f’dan il-kuntest, li 
għandhom jitfasslu kriterji oġġettivi u
trasparenti biex tiġi żgurata l-provvista ta’ 
livell xieraq ta’ appoġġ dirett madwar l-UE 
u biex nersqu ’l bogħod mill-kriterji użati 
sal-lum għall-allokazzjoni ta’ fondi bl-
iskema ta’ ħlasijiet diretti;

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti 
għandha tinżamm sabiex tkompli tiżgura l-
kompetittività, l-istabilità ekonomika, id-
dħul deċenti fil-farms u l-iżvilupp 
sostenibbli tas-settur tal-farms tal-UE, kif 
ukoll is-sikurezza tal-ikel u tal-ambjent fl-
UE, u b’hekk jiġi żgurat li politiki u 
strateġiji oħra, inkluża l-istrateġija Ewropa 
2020, ikunu jistgħu jiġu implimentati 
b’mod xieraq; iqis, f’dan il-kuntest, li 
għandhom jitfasslu kriterji oġġettivi,
trasparenti u simplifikati biex tiġi żgurata 
l-provvista ta’ livell xieraq ta’ appoġġ 
dirett madwar l-UE u biex nersqu ’l 
bogħod mill-kriterji użati sal-lum għall-
allokazzjoni ta’ fondi bl-iskema ta’ ħlasijiet 
diretti;

Or. ro

Emenda 26
Seán Kelly

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti 
għandha tinżamm sabiex tkompli tiżgura l-
kompetittività, l-istabilità ekonomika, id-
dħul deċenti fil-farms u l-iżvilupp 
sostenibbli tas-settur tal-farms tal-UE, kif 
ukoll is-sikurezza tal-ikel u tal-ambjent fl-
UE, u b’hekk jiġi żgurat li politiki u 
strateġiji oħra, inkluża l-istrateġija Ewropa 
2020, ikunu jistgħu jiġu implimentati 
b’mod xieraq; iqis, f’dan il-kuntest, li 
għandhom jitfasslu kriterji oġġettivi u 
trasparenti biex tiġi żgurata l-provvista ta’ 
livell xieraq ta’ appoġġ dirett madwar l-
UE u biex nersqu ’l bogħod mill-kriterji 
użati sal-lum għall-allokazzjoni ta’ fondi 
bl-iskema ta’ ħlasijiet diretti;

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti 
għandha tinżamm sabiex tkompli tiżgura l-
kompetittività, l-istabilità ekonomika, id-
dħul deċenti fil-farms u l-iżvilupp 
sostenibbli tas-settur tal-farms tal-UE, kif 
ukoll is-sikurezza tal-ikel u tal-ambjent fl-
UE, u b’hekk jiġi żgurat li politiki u 
strateġiji oħra, inkluża l-istrateġija Ewropa 
2020, ikunu jistgħu jiġu implimentati 
b’mod xieraq; f'dan il-kuntest jippreferi 
proċedura pragmatika fl-allokazzjoni ta' 
fondi tal-PAK lill-Istati Membri, kif ġie 
suġġerit mill-Kummissjoni, fejn jiġu 
evitati u jiġi żgurat li jkun hemm 
allokazzjoni ta' fondi madwar l-UE bl-
iskema ta' ħlasijiet diretti;

Or. en

Emenda 27
Oldřich Vlasák

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti 
għandha tinżamm sabiex tkompli tiżgura l-
kompetittività, l-istabilità ekonomika, id-
dħul deċenti fil-farms u l-iżvilupp 
sostenibbli tas-settur tal-farms tal-UE, kif 
ukoll is-sikurezza tal-ikel u tal-ambjent fl-
UE, u b’hekk jiġi żgurat li politiki u 
strateġiji oħra, inkluża l-istrateġija Ewropa 
2020, ikunu jistgħu jiġu implimentati 
b’mod xieraq; iqis, f’dan il-kuntest, li 
għandhom jitfasslu kriterji oġġettivi u 
trasparenti biex tiġi żgurata l-provvista ta’ 
livell xieraq ta’ appoġġ dirett madwar l-UE 
u biex nersqu ’l bogħod mill-kriterji użati 
sal-lum għall-allokazzjoni ta’ fondi bl-
iskema ta’ ħlasijiet diretti;

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti 
għandha tinżamm sal-2020, iżda wara ma 
tkomplix tinżamm sabiex tiżgura l-
kompetittività, l-istabilità ekonomika, id-
dħul deċenti fil-farms u l-iżvilupp 
sostenibbli tas-settur tal-farms tal-UE, kif 
ukoll is-sikurezza tal-ikel u tal-ambjent fl-
UE, u b’hekk jiġi żgurat li politiki u 
strateġiji oħra, inkluża l-istrateġija Ewropa 
2020, ikunu jistgħu jiġu implimentati 
b’mod xieraq; iqis, f’dan il-kuntest, li 
għandhom jitfasslu kriterji oġġettivi u 
trasparenti biex tiġi żgurata l-provvista ta’ 
livell xieraq ta’ appoġġ dirett madwar l-UE 
u biex nersqu ’l bogħod mill-kriterji użati 
sal-lum għall-allokazzjoni ta’ fondi bl-
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iskema ta’ ħlasijiet diretti;

Or. en

Emenda 28
Alain Cadec

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti 
għandha tinżamm sabiex tkompli tiżgura l-
kompetittività, l-istabilità ekonomika, id-
dħul deċenti fil-farms u l-iżvilupp 
sostenibbli tas-settur tal-farms tal-UE, kif 
ukoll is-sikurezza tal-ikel u tal-ambjent fl-
UE, u b’hekk jiġi żgurat li politiki u 
strateġiji oħra, inkluża l-istrateġija Ewropa 
2020, ikunu jistgħu jiġu implimentati 
b’mod xieraq; iqis, f’dan il-kuntest, li 
għandhom jitfasslu kriterji oġġettivi u 
trasparenti biex tiġi żgurata l-provvista ta’ 
livell xieraq ta’ appoġġ dirett madwar l-UE 
u biex nersqu ’l bogħod mill-kriterji użati 
sal-lum għall-allokazzjoni ta’ fondi bl-
iskema ta’ ħlasijiet diretti;

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti 
għandha tinżamm sabiex tkompli tiżgura l-
kompetittività, l-istabilità ekonomika, id-
dħul deċenti fil-farms minkejja 
varjazzjonijiet kbar fil-prezzijiet u l-
iżvilupp sostenibbli tas-settur tal-farms tal-
UE, kif ukoll is-sikurezza tal-ikel u tal-
ambjent fl-UE, u b’hekk jiġi żgurat li 
politiki u strateġiji oħra, inkluża l-
istrateġija Ewropa 2020, ikunu jistgħu jiġu 
implimentati b’mod xieraq; iqis, f’dan il-
kuntest, li għandhom jitfasslu kriterji 
oġġettivi u trasparenti biex tiġi żgurata l-
provvista ta’ livell xieraq ta’ appoġġ dirett 
madwar l-UE u biex nersqu ’l bogħod mill-
kriterji użati sal-lum għall-allokazzjoni ta’ 
fondi bl-iskema ta’ ħlasijiet diretti;

Or. fr

Emenda 29
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti 
għandha tinżamm sabiex tkompli tiżgura l-
kompetittività, l-istabilità ekonomika, id-
dħul deċenti fil-farms u l-iżvilupp 

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti 
għandha tinżamm sabiex tkompli tiżgura l-
kompetittività, l-istabilità ekonomika, id-
dħul deċenti fil-farms u l-iżvilupp 
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sostenibbli tas-settur tal-farms tal-UE, kif 
ukoll is-sikurezza tal-ikel u tal-ambjent fl-
UE, u b’hekk jiġi żgurat li politiki u 
strateġiji oħra, inkluża l-istrateġija Ewropa 
2020, ikunu jistgħu jiġu implimentati 
b’mod xieraq; iqis, f’dan il-kuntest, li 
għandhom jitfasslu kriterji oġġettivi u 
trasparenti biex tiġi żgurata l-provvista ta’ 
livell xieraq ta’ appoġġ dirett madwar l-UE 
u biex nersqu ’l bogħod mill-kriterji użati 
sal-lum għall-allokazzjoni ta’ fondi bl-
iskema ta’ ħlasijiet diretti;

sostenibbli tas-settur tal-farms tal-UE, kif 
ukoll is-sikurezza tal-ikel u tal-ambjent fl-
UE, u b’hekk jiġi żgurat li politiki u 
strateġiji oħra, inkluża l-istrateġija Ewropa 
2020, ikunu jistgħu jiġu implimentati 
b’mod xieraq; iqis, f’dan il-kuntest, li 
għandhom jitfasslu kriterji oġġettivi u 
trasparenti biex tiġi żgurata l-provvista ta’ 
livell xieraq ta’ appoġġ dirett madwar l-UE 
u biex wara l-għeluq tal-perjodu 
tranżitorju li huwa twil biżżejjed, għandna
nersqu 'l bogħod mill-kriterji użati sal-lum 
għall-kalkolu tal-allokazzjoni ta’ fondi bl-
iskema ta’ ħlasijiet diretti;

Or. es

Emenda 30
Sophie Auconie

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti 
għandha tinżamm sabiex tkompli tiżgura l-
kompetittività, l-istabilità ekonomika, id-
dħul deċenti fil-farms u l-iżvilupp 
sostenibbli tas-settur tal-farms tal-UE, kif 
ukoll is-sikurezza tal-ikel u tal-ambjent fl-
UE, u b’hekk jiġi żgurat li politiki u 
strateġiji oħra, inkluża l-istrateġija Ewropa 
2020, ikunu jistgħu jiġu implimentati 
b’mod xieraq; iqis, f’dan il-kuntest, li 
għandhom jitfasslu kriterji oġġettivi u 
trasparenti biex tiġi żgurata l-provvista ta’ 
livell xieraq ta’ appoġġ dirett madwar l-UE 
u biex nersqu ’l bogħod mill-kriterji użati 
sal-lum għall-allokazzjoni ta’ fondi bl-
iskema ta’ ħlasijiet diretti;

2. Jenfasizza li l-iskema ta’ ħlasijiet diretti 
għandha tinżamm sabiex tkompli tiżgura l-
kompetittività, l-istabilità ekonomika, id-
dħul deċenti fil-farms u l-iżvilupp 
sostenibbli tas-settur tal-farms tal-UE, kif 
ukoll is-sikurezza tal-ikel u tal-ambjent fl-
UE, u b’hekk jiġi żgurat li politiki u 
strateġiji oħra, inkluża l-istrateġija Ewropa 
2020, ikunu jistgħu jiġu implimentati 
b’mod xieraq; iqis, f’dan il-kuntest, li 
għandhom jitfasslu kriterji oġġettivi u 
trasparenti biex tiġi żgurata l-provvista ta’ 
livell xieraq ta’ appoġġ dirett madwar l-UE 
u biex nersqu ’l bogħod mill-kriterji storiċi 
għall-allokazzjoni ta’ fondi, li s'issa ġew 
mnedija bl-iskema ta’ ħlasijiet diretti;

Or. fr
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Emenda 31
Czesław Adam Siekierski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Huwa tal-fehma, li distorzjonijiet tal-
kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni fis-suq 
komuni permezz tal-ħlasijiet diretti 
għandhom jinżammu baxxi kemm jista' 
jkun, jiġifieri mhux biss permezz ta' 
diżakkoppjar tal-ħlasijiet diretti mill-
estent tal-manifattura, iżda wkoll permezz 
ta' approssimazzjoni tar-rati bejn ir-
reġjuni u l-Istati Membri tal-UE, 
speċjalment għal oqsma fejn huma 
allokati friegħi tal-manifattura simili jew 
ugwali; 

Or. pl

Emenda 32
Luís Paulo Alves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Huwa tal-fehma li l-PAK, biex 
jissodisfa l-karattru speċjali in 
konnessjoni mas-sodisfazzjon tal-
bżonnijiet bażiċi, għandu jikkunsidra 
miżuri li jirregolaw is-suq u mekkaniżmu 
biex jaffronta r-risji u l-kriżijiet, fejn jiġu 
inklużi l-assigurazzjonijiet, sabiex jiġi 
ffurmat netwerk ta' sikurezza għal 
manifatturi agrikoli u għall-konsumaturi;
huwa tal-fehma, li għandha tiġi żgurata 
wkoll ekwivalenza ikbar fid-distribuzzjoni 
tal-valur miżjud matul il-katina tal-ikel kif 
ukoll it-trattament ugwali ta' manifatturi 
Ewropej u ta' manifatturi minn terzi 
pajjiżi fl-obbligi li jiġu imposti fuq 
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prodotti agrikoli li huma intiżi għall-
konsum fl-UE;

Or. pt

Emenda 33
Erminia Mazzoni

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jikkunsidra li hu neċessarju li, 
minħabba l-proporzjon dejjem jiżdied ta' 
nisa fl-agrikoltura - bi stima li 2 minn 
kull 10 azjendi jitmexxew minn nisa - u 
minħabba d-direzzjoni multifunzjonali 
tal-manifattura agrikola - l-ikel għandu 
jibqa' jiġi prodott, dan jikkonċerna wkoll
il-kura tal-pajsaġġi, il-provvista ta' 
servizzi u edukazzjoni, b'hekk għandhom 
jittieħdu miżuri sabiex jitħaffef l-aċċess 
għal krediti, jiġi integrat id-dħul u 
jinħolqu faċilitajiet benevoli anki fl-
agrikoltura (bħal azjendi li jitmexxew 
minn ekonomija soċjali, btajjel fi rziezet 
eċċ);  

Or. en

Emenda 34
Patrice Tirolien
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Ifaħħar li ċerti reġjuni u oqsma, fejn 
il-bilanċ soċjali u ekoloġiku tagħhom hu 
marbut mal-metodi agrikoli tal-
kultivazzjoni, jingħataw attenzjoni;
b'hekk jikkunsidra neċessarju ż-żamma u 
t-tisħiħ tal-istrumenti maħsuba għal dawn 
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ir-reġjuni;

Or. fr

Emenda 35
Oldřich Vlasák

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Huwa tal-opinjoni li fil-futur se jibqa' 
jkun hemm ħlasijiet diretti biss sakemm 
ikun hemm kundizzjonijiet tas-suq, li 
bihom il-bdiewa jistgħu jgħixu bid-dħul 
milħuq fis-suq, filwaqt li dan għandu jkun 
l-għan proprju tal-ħlasijiet diretti fil-
qasam tal-PAK;

Or. en

Emenda 36
Czesław Adam Siekierski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Huwa tal-fehma li l-Istati Membri 
għandu jkollhom il-possibiltà li jnaqqsu l-
ħlasijiet diretti skont id-daqs tal-azjendi
agrikoli jew l-ammont ta' ħlasijiet, li 
tirċievi azjenda agrikola, kif ukoll meta 
jiġu kkunsidrati l-vantaġġi determinati 
mill-ammont tal-produzzjoni; 

Or. pl
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Emenda 37
Luís Paulo Alves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Jenfasizza l-ħtieġa, meta wieħed 
jikkunsidra s-sitwazzjoni konkreta tas-
settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib, li 
ssir evalwazzjoni ġdida tad-deċiżjoni, 
sabiex titneħħa s-sistema tal-kwoti tal-
ħalib f'Marzu 2015;  

Or. pt

Emenda 38
Czesław Adam Siekierski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2c. Jenfasizza, li speċjalment fil-każ tal-
ikel, imma wkoll ta' prodotti oħra li huma 
suġġetti għan-negozju bejn l-UE u terzi 
pajjiżi, dawn għandhom jissodisfaw ir-
rekwiżiti u l-istandards tal-kwalità; 
jindika wkoll li l-ispeċjalità tal-
agrikoltura, jiġifieri d-dipendenza tal-
manifattura mill-kundizzjonijiet klimatiċi, 
iżda wkoll l-aħħar avvenimenti fis-swieq 
finanzjarji juru b'mod ċar in-neċessità li 
s-swieq agrarji għandhom jiġu sorveljati 
iktar, fejn għandu jkun hemm possibilità 
ta' intervenzjoni biex dawn jinżammu 
stabbli matul is-snin, jiġifieri speċjalment 
fis-suq għaċ-ċereali, li fost l-oħrajn 
jinfluwenza s-swieq tal-laħam tal-majjal u 
tat-tjur;

Or. pl
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Emenda 39
Juozas Imbrasas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Iqis li l-PAK għandu jieħu kont akbar 
tal-potenzjal, tal-problemi u tal-bżonnijiet 
ta’ azjendi żgħar ġestiti minn familji;
jenfasizza l-ħtieġa li d-dħul ta' tali azjendi 
jiġi ddiversifikat u li jiġu żviluppati ħiliet 
imprenditorjali u li jinħolqu impjiegi fiż-
żoni rurali;

3. Jenfasizza li l-proċedura 
implimentattiva fil-qasam tal-PAK 
għandha tiġi simplifikata u għandu 
jitnaqqas l-piż amministrattiv għar-
riċevituri tal-ħlasijiet, u jqis li l-PAK 
għandu jieħu kont akbar tal-potenzjal, tal-
problemi u tal-bżonnijiet ta’ azjendi żgħar 
ġestiti minn familji; jenfasizza l-ħtieġa li d-
dħul ta' tali azjendi jiġi ddiversifikat u li 
jiġu żviluppati ħiliet imprenditorjali u li 
jinħolqu impjiegi fiż-żoni rurali;

Or. lt

Emenda 40
Maurice Ponga

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Iqis li l-PAK għandu jieħu kont akbar 
tal-potenzjal, tal-problemi u tal-bżonnijiet 
ta’ azjendi żgħar ġestiti minn familji;
jenfasizza l-ħtieġa li d-dħul ta' tali azjendi 
jiġi ddiversifikat u li jiġu żviluppati ħiliet 
imprenditorjali u li jinħolqu impjiegi fiż-
żoni rurali;

3. Iqis li l-PAK għandu jieħu kont akbar 
tal-potenzjal, tal-problemi u tal-bżonnijiet 
ta' azjendi żgħar ġestiti minn familji kif 
ukoll ta' azjendi bi kwalitajiet speċjali, 
bħal dawk fl-ibgħad reġjuni, jenfasizza l-
ħtieġa li d-dħul ta' tali azjendi jiġi 
ddiversifikat u li jiġu żviluppati ħiliet 
imprenditorjali u li jinħolqu impjiegi fiż-
żoni rurali;

Or. fr
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Emenda 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Iqis li l-PAK għandu jieħu kont akbar
tal-potenzjal, tal-problemi u tal-bżonnijiet
ta’ azjendi żgħar ġestiti minn familji;
jenfasizza l-ħtieġa li d-dħul ta' tali azjendi 
jiġi ddiversifikat u li jiġu żviluppati ħiliet 
imprenditorjali u li jinħolqu impjiegi fiż-
żoni rurali;

3. Jenfasizza li l-PAK għandu jikkunsidra 
l-potenzjal, il-problemi u l-bżonnijiet ta' 
azjendi żgħar ġestiti minn familji kif ukoll 
l-aħjar miżuri li jippromwovu l-
istabbiliment u t-tmexxija ta' tali azjendi;
jenfasizza l-ħtieġa li d-dħul ta' tali azjendi 
jiġi ddiversifikat u li jiġu żviluppati ħiliet 
imprenditorjali u li jinħolqu impjiegi fiż-
żoni rurali, li jnaqqsu t-tluq miż-żoni
rurali, kif ukoll jikkontribwixxu biex 
jgħollu l-istandard tal-ħajja f'dawn iż-
żoni;

Or. ro

Emenda 42
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Iqis li l-PAK għandu jieħu kont akbar 
tal-potenzjal, tal-problemi u tal-bżonnijiet 
ta’ azjendi żgħar ġestiti minn familji;
jenfasizza l-ħtieġa li d-dħul ta' tali azjendi 
jiġi ddiversifikat u li jiġu żviluppati ħiliet 
imprenditorjali u li jinħolqu impjiegi fiż-
żoni rurali;

3. Iqis li l-PAK għandu jieħu kont akbar 
tal-potenzjal, tal-problemi u tal-bżonnijiet 
ta’ azjendi żgħar ġestiti minn familji;
jenfasizza l-ħtieġa li d-dħul ta' tali azjendi 
jiġi ddiversifikat u li jiġu żviluppati ħiliet 
imprenditorjali u li jinħolqu impjiegi fiż-
żoni rurali; jinnota li l-maġġoranza tal-
popolazzjoni tgħix fiż-żoni urbani u huwa 
tal-fehma li l-PAK jista' jikkontribwixxi 
għall-iżvilupp fiż-żoni urbani u 
speċjalment għall-irkupru ta' 
lokazzjonijiet industrijali li kienu ġew 
mitluqa;

Or. xm



PE462.564v01-00 26/44 AM\862069MT.doc

MT

Emenda 43
Luís Paulo Alves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Iqis li l-PAK għandu jieħu kont akbar 
tal-potenzjal, tal-problemi u tal-bżonnijiet 
ta’ azjendi żgħar ġestiti minn familji;
jenfasizza l-ħtieġa li d-dħul ta' tali azjendi 
jiġi ddiversifikat u li jiġu żviluppati ħiliet 
imprenditorjali u li jinħolqu impjiegi fiż-
żoni rurali;

3. Iqis li l-PAK għandu jieħu kont akbar 
tal-potenzjal, tal-problemi u tal-bżonnijiet 
ta’ azjendi żgħar ġestiti minn familji;
jenfasizza l-ħtieġa li d-dħul ta' tali azjendi 
jiġi ddiversifikat u li jiġu żviluppati ħiliet 
imprenditorjali u li jinħolqu impjiegi fiż-
żoni rurali; huwa tal-fehma li għandha 
tinħoloq deroga simplifikata għal bidwin 
b'azjendi fuq skala żgħira; 

Or. pt

Emenda 44
Heide Rühle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jinnota l-isfidi demografiċi, fejn iż-
żoni rurali huma l-iktar konċernati; f'dan 
il-kuntest jikkunsidra li huwa importanti 
li jiġi ppjanat it-tibdil demografiku u li 
titkabbar l-attrattività taż-żoni rurali 
għaż-żgħażagħ; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi 
żgurat l-aċċess għal servizzi u 
infrastrutturi innovattivi sabiex dawn 
jiffaċilitaw parteċipazzjoni ekonomika, 
soċjali u kulturali tajba, fejn żoni rurali 
għandhom jiġu kkunsidrati bħala 
komponent integrali tar-relazzjonijiet bejn 
bliet u żoni rurali, sabiex b'hekk jiġi 
żgurat żvilupp bilanċjat;   

Or. de
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Emenda 45
Oldřich Vlasák

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. huwa tal-fehma li l-iżvilupp rurali, 
bħala żvilupp rurali, huwa parti 
inevitabbli tal-PAK u li l-programmi 
ġodda għandhom jiġu immirati iktar lejn 
l-għanijiet prinċipali tal-iżvilupp rurali 
(xogħol, ambjent agrikolu, ilma, tibdil tal-
klima, innovazzjoni u edukazzjoni);

Or. en

Emenda 46
Ramona Nicole Mănescu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex itejbu l-appoġġ u l-
konsulenza għall-bdiewa, sabiex dawn 
ikunu jistgħu jagħmlu prijoritajiet aħjar u 
jevalwaw aħjar il-prestazzjoni tal-azjendi 
agrikoli tagħhom;  

Or. en

Emenda 47
Oldřich Vlasák

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 b (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3b. Jitlob li l-ħtiġijiet tal-iżvilupp agrikolu 
jirreflettu politika agrarja komuni fil-
forma tat-tieni pilastru, li huwa b'saħħtu 
u mgħammar sew; jenfasizza li t-tieni 
pilastru, mill-aspett tal-ambjent, il-
modernizzar u t-titjib strutturali agrikolu, 
jinkludi miżuri orizzontali għall-iżvilupp 
territorjali bilanċjat u l-ilħuq ta' miri 
politiċi kemm għall-popolazzjoni rurali kif 
ukoll għall- bdiewa; b'hekk jitlob li l-
miżuri tat-tieni pilastru jiġu diretti iktar 
lejn l-objettivi sabiex miżuri ta' tkabbir, 
ta' xogħol u klimatiċi, kif ukoll miżuri 
favur iż-żoni rurali jkollhom effett ikbar, 
filwaqt li għandha tingħata attenzjoni 
speċjali għall-appoġġ ta' bdiewa 
żgħażagħ;  

Or. en

Emenda 48
Oldřich Vlasák

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3c. Japprova li t-tieni pilastru 
jikkontribwixxi għar-realizzazjoni tal-
prinċipju tas-sħubija u jitlob lill-Istati 
Membri biex jobdu dan il-prinċipju fl-
introduzzjoni ta' miżuri fil-mira fil-qafas 
tat-tieni pilastru;

Or. en
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Emenda 49
Oldřich Vlasák

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 d (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3d. Jikkunsidra li hu neċessarju li l-piż 
amministrattiv jitnaqqas u li r-
regolamenti amministrattivi u 
implimentattivi għall-fondi kollha tal-UE 
jiġu armonizzati (pereżempju rigward it-
taxxa fuq il-valur miżjud); jippromwovi 
simplifikazzjoni u ittestjar ta' 
dispożizzjonijiet cross-compliance għat-
tieni kolonna, jikkunsidra li hu 
neċessarju li s-sistema attwali ta' 
indikaturi tiġi simplifikata u jikkunsidra 
b'mod kritiku l-introduzzjoni ta' oġġettivi  
kwantitattivi;

Or. en

Emenda 50
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinnota li l-potenzjal tar-reġjuni u ż-żoni 
rurali mhuwiex limitat għar-riżorsi naturali 
li jagħtuhom rwol soċjali u ekonomiku, 
peress li tali żoni huma qabel kollox post 
fejn jiġi prodott l-ikel meħtieġ sabiex tiġi 
żgurata s-sikurezza tal-ikel u peress li 
jipprovdu materja prima ewlenija għall-
industrija u l-ġenerazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli, u kif ukoll jikkostitwixxu sors 
ta’ beni ambjentali, ekoloġiċi, pajsaġġistiċi 
u turistiċi u beni mhux materjali li 
jinkludu t-tradizzjonijiet u l-karatteristiċi 
kulturali bħall-wirt kulinarju fil-forma ta' 
prodotti reġjonali;

4. Jinnota li l-potenzjal tar-reġjuni u ż-żoni 
rurali mhuwiex limitat għar-riżorsi naturali 
li jagħtuhom rwol soċjali u ekonomiku, 
peress li tali żoni huma qabel kollox post 
fejn jiġi prodott l-ikel meħtieġ sabiex tiġi 
żgurata s-sikurezza tal-ikel u peress li 
jipprovdu materja prima ewlenija għall-
industrija u l-ġenerazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli, u kif ukoll jikkostitwixxu sors 
ta’ beni ambjentali, ekoloġiċi, pajsaġġistiċi,
turistiċi u kulturali; b'hekk jindika li l-
PAK għandu jagħti l-parti tiegħu sabiex 
jippromowivi l-produzzjoni reġjonali u 
lokali u joħloq u jżomm postijiet tax-
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xogħol fiż-żoni rurali;  

Or. de

Emenda 51
Nuno Teixeira

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinnota li l-potenzjal tar-reġjuni u ż-żoni 
rurali mhuwiex limitat għar-riżorsi naturali 
li jagħtuhom rwol soċjali u ekonomiku, 
peress li tali żoni huma qabel kollox post 
fejn jiġi prodott l-ikel meħtieġ sabiex tiġi 
żgurata s-sikurezza tal-ikel u peress li 
jipprovdu materja prima ewlenija għall-
industrija u l-ġenerazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli, u kif ukoll jikkostitwixxu sors 
ta’ beni ambjentali, ekoloġiċi, pajsaġġistiċi 
u turistiċi u beni mhux materjali li jinkludu 
t-tradizzjonijiet u l-karatteristiċi kulturali 
bħall-wirt kulinarju fil-forma ta' prodotti 
reġjonali;

4. Jinnota li l-potenzjal tar-reġjuni u ż-żoni 
rurali mhuwiex limitat għar-riżorsi naturali 
li jagħtuhom rwol soċjali u ekonomiku, 
peress li tali żoni huma qabel kollox post 
fejn jiġi prodott l-ikel meħtieġ sabiex tiġi 
żgurata s-sikurezza tal-ikel u peress li 
jipprovdu materja prima ewlenija għall-
industrija u l-ġenerazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli, u kif ukoll jikkostitwixxu sors 
ta’ beni ambjentali, ekoloġiċi, pajsaġġistiċi 
u turistiċi u beni mhux materjali li jinkludu 
t-tradizzjonijiet u l-karatteristiċi kulturali 
bħall-wirt kulinarju fil-forma ta' prodotti 
reġjonali; jippromwovi żvilupp territorjali 
bilanċjat taż-żoni rurali fir-reġjuni kollha 
tal-Unjoni Ewropea sabiex isaħħaħ ir-
rwol taċ-ċittadini lokali u l-kontribuzzjoni 
tat-titjib tal-kundizzjonijiet lokali u tal-
konnessjonijiet bejn żoni rurali u urbani;

Or. pt

Emenda 52
Alain Cadec

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinnota li l-potenzjal tar-reġjuni u ż-żoni 
rurali mhuwiex limitat għar-riżorsi naturali 

4. Jinnota li l-potenzjal tar-reġjuni u ż-żoni 
rurali mhuwiex limitat għar-riżorsi naturali 
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li jagħtuhom rwol soċjali u ekonomiku, 
peress li tali żoni huma qabel kollox post 
fejn jiġi prodott l-ikel meħtieġ sabiex tiġi 
żgurata s-sikurezza tal-ikel u peress li 
jipprovdu materja prima ewlenija għall-
industrija u l-ġenerazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli, u kif ukoll jikkostitwixxu sors 
ta’ beni ambjentali, ekoloġiċi, pajsaġġistiċi 
u turistiċi u beni mhux materjali li jinkludu 
t-tradizzjonijiet u l-karatteristiċi kulturali 
bħall-wirt kulinarju fil-forma ta' prodotti 
reġjonali;

li jagħtuhom rwol soċjali u ekonomiku, 
peress li tali żoni huma qabel kollox post 
fejn jiġi prodott l-ikel meħtieġ sabiex tiġi 
żgurata s-sikurezza tal-ikel u peress li 
jipprovdu materja prima ewlenija għall-
industrija u l-ġenerazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli, u kif ukoll jikkostitwixxu sors 
ta’ beni ambjentali, ekoloġiċi, pajsaġġistiċi 
u turistiċi u beni mhux materjali li jinkludu 
t-tradizzjonijiet u l-karatteristiċi kulturali 
bħall-wirt kulinarju fil-forma ta' prodotti 
reġjonali; jindika li l-agrikoltura tifforma 
l-bażi tal-ekonomija agrikola u li l-bdiewa 
għandhom rwol impoortanti fid-
dinamiżmu ta' din l-ekonomija rurali kif 
ukoll għall-ippjanar taż-żoni f'żoni rurali;

Or. fr

Emenda 53
Riikka Manner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinnota li l-potenzjal tar-reġjuni u ż-żoni 
rurali mhuwiex limitat għar-riżorsi naturali 
li jagħtuhom rwol soċjali u ekonomiku, 
peress li tali żoni huma qabel kollox post 
fejn jiġi prodott l-ikel meħtieġ sabiex tiġi 
żgurata s-sikurezza tal-ikel u peress li 
jipprovdu materja prima ewlenija għall-
industrija u l-ġenerazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli, u kif ukoll jikkostitwixxu sors 
ta’ beni ambjentali, ekoloġiċi, pajsaġġistiċi 
u turistiċi u beni mhux materjali li jinkludu 
t-tradizzjonijiet u l-karatteristiċi kulturali 
bħall-wirt kulinarju fil-forma ta' prodotti 
reġjonali;

4. Jinnota li l-potenzjal tar-reġjuni u ż-żoni 
rurali mhuwiex limitat għar-riżorsi naturali 
li jagħtuhom rwol soċjali u ekonomiku, 
peress li tali żoni huma qabel kollox post 
fejn jiġi prodott l-ikel meħtieġ sabiex tiġi 
żgurata s-sikurezza tal-ikel u peress li 
jipprovdu materja prima ewlenija għall-
industrija u l-ġenerazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli, u kif ukoll jikkostitwixxu sors 
ta’ beni ambjentali, ekoloġiċi, pajsaġġistiċi, 
turistiċi u beni mhux materjali li jinkludu t-
tradizzjonijiet u l-karatteristiċi kulturali;

Or. fi
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Emenda 54
Heide Rühle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinnota li l-potenzjal tar-reġjuni u ż-żoni 
rurali mhuwiex limitat għar-riżorsi naturali 
li jagħtuhom rwol soċjali u ekonomiku, 
peress li tali żoni huma qabel kollox post 
fejn jiġi prodott l-ikel meħtieġ sabiex tiġi 
żgurata s-sikurezza tal-ikel u peress li 
jipprovdu materja prima ewlenija għall-
industrija u l-ġenerazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli, u kif ukoll jikkostitwixxu sors 
ta’ beni ambjentali, ekoloġiċi, pajsaġġistiċi 
u turistiċi u beni mhux materjali li jinkludu 
t-tradizzjonijiet u l-karatteristiċi kulturali 
bħall-wirt kulinarju fil-forma ta' prodotti 
reġjonali;

4. Jinnota li l-potenzjal tar-reġjuni u ż-żoni 
rurali mhuwiex limitat għar-riżorsi naturali 
li jagħtuhom rwol soċjali u ekonomiku, 
peress li tali żoni huma qabel kollox post 
fejn jiġi prodott l-ikel meħtieġ sabiex tiġi 
żgurata s-sikurezza tal-ikel u peress li 
jipprovdu materja prima ewlenija għall-
industrija u l-ġenerazzjoni sostenibbli tal-
enerġija rinnovabbli, u kif ukoll 
jikkostitwixxu sors ta’ beni ambjentali, 
ekoloġiċi, pajsaġġistiċi u turistiċi u beni 
mhux materjali li jinkludu t-tradizzjonijiet 
u l-karatteristiċi kulturali bħall-wirt 
kulinarju fil-forma ta' prodotti reġjonali;
huwa tal-opinjoni li għandhom jissaħħu l-
ekonomiji lokali u l- mudelli 
deċentralizzati tal-konsum; 

Or. de

Emenda 55
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinnota li l-potenzjal tar-reġjuni u ż-żoni 
rurali mhuwiex limitat għar-riżorsi naturali 
li jagħtuhom rwol soċjali u ekonomiku, 
peress li tali żoni huma qabel kollox post 
fejn jiġi prodott l-ikel meħtieġ sabiex tiġi 
żgurata s-sikurezza tal-ikel u peress li 
jipprovdu materja prima ewlenija għall-
industrija u l-ġenerazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli, u kif ukoll jikkostitwixxu sors 
ta’ beni ambjentali, ekoloġiċi, pajsaġġistiċi 

4. Jinnota li l-potenzjal tar-reġjuni u ż-żoni 
rurali mhuwiex limitat għar-riżorsi naturali 
li jagħtuhom rwol soċjali u ekonomiku, 
peress li tali żoni huma qabel kollox post 
fejn jiġi prodott l-ikel meħtieġ sabiex tiġi 
żgurata s-sikurezza tal-ikel u peress li 
jipprovdu materja prima ewlenija għall-
industrija u l-ġenerazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli, u kif ukoll jikkostitwixxu sors 
ta’ beni ambjentali, ekoloġiċi, pajsaġġistiċi 
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u turistiċi u beni mhux materjali li jinkludu 
t-tradizzjonijiet u l-karatteristiċi kulturali 
bħall-wirt kulinarju fil-forma ta' prodotti 
reġjonali;

u turistiċi u beni mhux materjali li jinkludu 
t-tradizzjonijiet u l-karatteristiċi kulturali 
bħall-wirt kulinarju fil-forma ta' prodotti 
reġjonali; huwa tal-opinjoni li l-
promozzjoni ta' siġilli reġjonali tal-
kwalità bl-għajnuna tal-PAK jista' jġib 
miegħu vantaġġi ekonomiċi fuq livelli
lokali u reġjonali kemm għall-UE kif 
ukoll għal terzi stati; 

Or. xm

Emenda 56
Czesław Adam Siekierski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. jappoġġa approċċ iktar wiesa' għaż-
żoni rurali, li peress li hemmhekk tiġi 
prodotta merkanzija u jiġu provvduti 
servizzi pubbliċi, dawn jistgħu ikunu jew 
jistgħu isiru post interessanti ta' 
abitazzjoni u ta' impjieg għal bosta 
ċittadini tal-UE; hawnhekk għandu jkun 
hemm miżuri finanzjarji rispettivi għall-
iżvilupp tagħhom; dan japplika wkoll għal 
żoni żvantaġġati u żoni fil-muntanji;

Or. pl

Emenda 57
Salvatore Caronna

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Huwa tal-opinjoni li l-miżuri għall-
iżvilupp taż-żona rurali għandhom ikunu 
koerenti u għandhom jikkumplimentaw l-
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istrumenti tal-appoġġ tal-ewwel pilastru, 
sabiex fiż-żona kollha tal-Unjoni Ewropea 
tiġi promossa agrikoltura diversifikata, 
kompetittiva u sostenibbli; huwa tal-
fehma li l-politika għall-iżvilupp taż-żona 
rurali għandha tappoġġa l-modernizzar u 
t-titjib tal-istrutturi kif ukoll l-
innovazzjoni tal-agrikoltura, anki bħala 
reazzjoni għall-isfidi marbuta mas-
sikurezza tal-ikel, l-ambjent, il-bidla fil-
klima u l-impjiegi;  

Or. it

Emenda 58
Franz Obermayr

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jitlob li l-PAK jippromovi biss 
produzzjonijiet agrikoli li jgħaddu 
mingħajr l-użu ta' organiżmi 
ġenetikament manipulati (OĠM), peress li 
inkella Stati Membri li jirrifjutaw l-użu ta'
OĠM ikunu jistgħu indirettament 
jiffinanzjaw l-użu tagħhom permezz tal-
PAK; minbarra dan jinnota, li ma 
jistgħux jiġu esklużi perikli għall-
bnedmin, annimali u għall-ambjent 
permezz tal-konsum ta' OĠM;  

Or. de

Emenda 59
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jikkunsidra li hu essenzjali li żewġ 
gruppi li huma speċjalment importanti–
iż-żgħażagħ u n-nisa – jinkisbu għax-
xogħol fil-kampanja u li jiġu offruti 
possibiltajiet ekonomiċi ġodda u 
alternattivi, sabiex jikkumbattu n-nuqqas 
tal-popolazzjoni taż-żoni rurali u sabiex 
jiggarantixxu abitazzjoni permanenti taż-
żoni rurali;   

Or. es

Emenda 60
Luís Paulo Alves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Huwa tal-fehma li l-iżvilupp rurali 
għandu jippromwovi l-innovazzjoni fl-
agrikoltura, id-diversifikazzjoni tal-
funzjonijiet soċjali u ekonomiċi, il-ħolqien 
tal-postijiet tax-xogħol u sabiex il-
popolazzjoni fiż-żoni rurali tkun iktar 
żagħżugħa; 

Or. pt

Emenda 61
Luís Paulo Alves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Huwa tal-fehma li l-kooperazzjoni taż-
żgħażagħ fl-iżvilupp taż-żoni rurali huwa 
ta' importanza essenzjali; jindika li l-PAK 
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futur in konnessjoni ma' oqsma politiċi 
oħra għandu jinkludi pakkett koerenti ta' 
stimuli, sabiex iż-żgħażagħ fiż-żoni rurali 
jistabilixxu ruħhom bħala bdiewa u 
intraprendituri rurali jew bħala fornituri 
kwalifikati ta' servizzi għal azjendi 
agrikoli, speċjalment fil-qasam ta' servizzi 
ta' konsulenza u tal-għoti ta' kreditu jew 
f'oqsma oħra tal-ħidma, li 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp u għad-
diversifikazzjoni ekonomika kif ukoll 
għall-soċjali tal-oqsma rurali;

Or. pt

Emenda 62
Czesław Adam Siekierski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jinnota li r-regoli attwali għall-
allokazzjoni ta’ fondi skont it-tieni 
pilastru sar ftehim dwarhom fuq il-bażi 
tal-kriterju ta’ koeżjoni, jiġifieri d-
diverġenzi agrikoli u fl-iżvilupp rurali li 
jeżistu bejn l-Istati Membri u r-reġjuni 
individwali; jemmen, fid-dawl tal-fatt li 
dawn id-diverġenzi għadhom jeżistu, li l-
kriterji attwali u l-arranġamenti għall-
iffinazjar għall-iżvilupp rurali għandhom 
jinżammu, b’mod partikolari fil-kuntest 
tal-espansjoni tat-tieni pilastru biex jiġu 
kkunsidrati l-objettivi tal-istrateġija 
Ewropa 2020; jinnota li dan se
jinneċessita koordinazzjoni u distribuzzjoni 
xierqa tal-kompiti bejn il-PAK u l-politika 
ta’ koeżjoni.

5. Jinnota li xi pajjiżi għadhom jeħtieġu 
appoġġ sabiex jiġi ffaċċjat il-proċess ta' 
żvilupp bil-mod u li b'hekk it-tieni pilastru
tal-PAK għandu jibqa' b'saħħtu biżżejjed, 
filwaqt li għandhom jinżammu l-kriterji 
attwali tal-allokazzjoni tal-miżuri, li 
jikkunsidraw id-differenzi fl-iżvilupp fl-
Istati Membri individwali u jippromwovu 
t-tisħiħ tal-integrazzjoni Ewropea, u l-
funzjonijiet tat-tieni kolonna għandhom 
jiġu mmirati iktar lejn l-objettivi tal-
istrateġija Ewropa 2020, li jinneċessita l-
iżgurar ta' appoġġ rispettiv għaż-żona 
rurali fil-politika ta' koeżjoni u b'hekk 
koordinazzjoni u distribuzzjoni xierqa tal-
kompiti bejn il-PAK u l-politika reġjonali.

Or. pl
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Emenda 63
Heide Rühle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jinnota li r-regoli attwali għall-
allokazzjoni ta’ fondi skont it-tieni 
pilastru sar ftehim dwarhom fuq il-bażi 
tal-kriterju ta’ koeżjoni, jiġifieri d-
diverġenzi agrikoli u fl-iżvilupp rurali li 
jeżistu bejn l-Istati Membri u r-reġjuni 
individwali; jemmen, fid-dawl tal-fatt li 
dawn id-diverġenzi għadhom jeżistu, li l-
kriterji attwali u l-arranġamenti għall-
iffinazjar għall-iżvilupp rurali għandhom 
jinżammu, b’mod partikolari fil-kuntest tal-
espansjoni tat-tieni pilastru biex jiġu 
kkunsidrati l-objettivi tal-istrateġija 
Ewropa 2020; jinnota li dan se 
jinneċessita koordinazzjoni u 
distribuzzjoni xierqa tal-kompiti bejn il-
PAK u l-politika ta’ koeżjoni.

5. Jagħraf il-vantaġġ tal-politika tal-
iżvilupp rurali fil-fatt li hija mhijiex 
midħla ta' oqsma ta' xenarji bħal fil-
politika reġjonali u b'hekk hija adattata 
biex issir strument b'saħħtu u viżibbli 
għall-ilħuq ta' oġġettivi Ewropej; jara 
rekwiżit għal dan fil-fatt li ċerti 
regolamenti tal-FEŻR u tal-FAEŻR jiġu 
armonizzati, sabiex fin-naħa tal-utent ma 
jkunx hemm irdoppjar tal-piż 
amministrattiv u jitnaqqsu l-ostakli bla 
bżonn għall-aċċess.

Or. de

Emenda 64
Oldřich Vlasák

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jinnota li r-regoli attwali għall-
allokazzjoni ta’ fondi skont it-tieni pilastru 
sar ftehim dwarhom fuq il-bażi tal-kriterju 
ta’ koeżjoni, jiġifieri d-diverġenzi agrikoli 
u fl-iżvilupp rurali li jeżistu bejn l-Istati 
Membri u r-reġjuni individwali; jemmen, 
fid-dawl tal-fatt li dawn id-diverġenzi 
għadhom jeżistu, li l-kriterji attwali u l-
arranġamenti għall-iffinazjar għall-iżvilupp 
rurali għandhom jinżammu, b’mod 

5. Jinnota li r-regoli attwali għall-
allokazzjoni ta’ fondi skont it-tieni pilastru 
sar ftehim dwarhom fuq il-bażi tal-kriterju 
ta’ koeżjoni, jiġifieri d-diverġenzi agrikoli 
u fl-iżvilupp rurali li jeżistu bejn l-Istati 
Membri u r-reġjuni individwali; jemmen, 
fid-dawl tal-fatt li dawn id-diverġenzi 
għadhom jeżistu, li l-kriterji attwali u l-
arranġamenti għall-iffinazjar għall-iżvilupp 
rurali għandhom jinżammu, b’mod 



PE462.564v01-00 38/44 AM\862069MT.doc

MT

partikolari fil-kuntest tal-espansjoni tat-
tieni pilastru biex jiġu kkunsidrati l-
objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020;
jinnota li dan se jinneċessita 
koordinazzjoni u distribuzzjoni xierqa tal-
kompiti bejn il-PAK u l-politika ta’ 
koeżjoni.

partikolari fil-kuntest tal-espansjoni tat-
tieni pilastru biex jiġu kkunsidrati l-
objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020; huwa 
favur li fondi tal-UE fuq livell tal-UE jiġu 
koordinati b'mod iktar b'saħħtu, u jitlob li 
l-koordinazzjoni ssir permezz tal-
mekkaniżmi għall-użu ta' fondi tal-UE, 
jiġifieri l-miżuri għall-promozzjoni tal-
iżvilupp rurali li huma ffinanzjati mit-
tieni pilastru; b'hekk jirrakomanda li l-
fondi għall-appoġġ ta' politika agrikola 
komuni  jiġu trasposti għall-qafas 
strateġiku komuni, peress li huwa biss l-
użu mmirat tal-fondi pubbliċi tal-UE u l-
koordinazzjoni tal-politiċi ewropej fuq il-
post li huma effettivi;

Or. en

Emenda 65
Seán Kelly

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jinnota li r-regoli attwali għall-
allokazzjoni ta’ fondi skont it-tieni pilastru 
sar ftehim dwarhom fuq il-bażi tal-kriterju 
ta’ koeżjoni, jiġifieri d-diverġenzi agrikoli 
u fl-iżvilupp rurali li jeżistu bejn l-Istati 
Membri u r-reġjuni individwali; jemmen, 
fid-dawl tal-fatt li dawn id-diverġenzi 
għadhom jeżistu, li l-kriterji attwali u l-
arranġamenti għall-iffinazjar għall-iżvilupp 
rurali għandhom jinżammu, b’mod 
partikolari fil-kuntest tal-espansjoni tat-
tieni pilastru biex jiġu kkunsidrati l-
objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020;
jinnota li dan se jinneċessita 
koordinazzjoni u distribuzzjoni xierqa tal-
kompiti bejn il-PAK u l-politika ta’ 
koeżjoni.

5. Jinnota li r-regoli attwali għall-
allokazzjoni ta’ fondi skont it-tieni pilastru 
sar ftehim dwarhom fuq il-bażi tal-kriterju 
ta’ koeżjoni, jiġifieri d-diverġenzi agrikoli 
u fl-iżvilupp rurali li jeżistu bejn l-Istati 
Membri u r-reġjuni individwali; jemmen, 
fid-dawl tal-fatt li dawn id-diverġenzi 
għadhom jeżistu, li l-kriterji attwali u l-
arranġamenti għall-iffinazjar għall-iżvilupp 
rurali għandhom jinżammu; jinnota li dan 
se jinneċessita koordinazzjoni u 
distribuzzjoni xierqa tal-kompiti bejn il-
PAK u l-politika ta’ koeżjoni.

Or. en
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Emenda 66
Rosa Estaràs Ferragut

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jinnota li r-regoli attwali għall-
allokazzjoni ta’ fondi skont it-tieni pilastru 
sar ftehim dwarhom fuq il-bażi tal-kriterju 
ta’ koeżjoni, jiġifieri d-diverġenzi agrikoli 
u fl-iżvilupp rurali li jeżistu bejn l-Istati 
Membri u r-reġjuni individwali; jemmen, 
fid-dawl tal-fatt li dawn id-diverġenzi 
għadhom jeżistu, li l-kriterji attwali u l-
arranġamenti għall-iffinazjar għall-iżvilupp 
rurali għandhom jinżammu, b’mod 
partikolari fil-kuntest tal-espansjoni tat-
tieni pilastru biex jiġu kkunsidrati l-
objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020;
jinnota li dan se jinneċessita 
koordinazzjoni u distribuzzjoni xierqa tal-
kompiti bejn il-PAK u l-politika ta’ 
koeżjoni.

5. Jinnota li r-regoli attwali għall-
allokazzjoni ta’ fondi skont it-tieni pilastru 
sar ftehim dwarhom fuq il-bażi tal-kriterju 
ta’ koeżjoni, jiġifieri d-diverġenzi agrikoli 
u fl-iżvilupp rurali li jeżistu bejn l-Istati 
Membri u r-reġjuni individwali; jemmen, 
fid-dawl tal-fatt li dawn id-diverġenzi 
għadhom jeżistu, li l-kriterji attwali u l-
arranġamenti għall-iffinazjar għall-iżvilupp 
rurali għandhom jinżammu, b’mod 
partikolari fil-kuntest tal-espansjoni tat-
tieni pilastru biex jiġu kkunsidrati l-
objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020;
jinnota li dan se jinneċessita 
koordinazzjoni u distribuzzjoni xierqa tal-
kompiti bejn il-PAK u l-politika ta’ 
koeżjoni, fejn il-koordinazzjoni għandha 
relevanza speċjali, fl-interess tal-prinċipju 
tal-koeżjoni territorjali.

Or. es

Emenda 67
Riikka Manner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jinnota li r-regoli attwali għall-
allokazzjoni ta’ fondi skont it-tieni pilastru 
sar ftehim dwarhom fuq il-bażi tal-kriterju 
ta’ koeżjoni, jiġifieri d-diverġenzi agrikoli 
u fl-iżvilupp rurali li jeżistu bejn l-Istati 
Membri u r-reġjuni individwali; jemmen, 

5. Jinnota li r-regoli attwali għall-
allokazzjoni ta’ fondi skont it-tieni pilastru 
sar ftehim dwarhom fuq il-bażi tal-kriterju 
ta’ koeżjoni, jiġifieri d-diverġenzi agrikoli 
u fl-iżvilupp rurali li jeżistu bejn l-Istati 
Membri u r-reġjuni individwali; jemmen, 
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fid-dawl tal-fatt li dawn id-diverġenzi 
għadhom jeżistu, li l-kriterji attwali u l-
arranġamenti għall-iffinazjar għall-iżvilupp 
rurali għandhom jinżammu, b’mod 
partikolari fil-kuntest tal-espansjoni tat-
tieni pilastru biex jiġu kkunsidrati l-
objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020;
jinnota li dan se jinneċessita 
koordinazzjoni u distribuzzjoni xierqa tal-
kompiti bejn il-PAK u l-politika ta’ 
koeżjoni.

fid-dawl tal-fatt li dawn id-diverġenzi, 
kemm dawk ekonomiċi kif ukoll 
limitazzjonijiet li jirriżultaw minn 
ċirkustanzi naturali, għadhom jeżistu, li l-
kriterji attwali u l-arranġamenti għall-
iffinazjar għall-iżvilupp rurali għandhom 
jinżammu, b’mod partikolari fil-kuntest tal-
espansjoni tat-tieni pilastru biex jiġu 
kkunsidrati l-objettivi tal-istrateġija 
Ewropa 2020; jinnota li dan se jinneċessita 
koordinazzjoni u distribuzzjoni xierqa tal-
kompiti bejn il-PAK u l-politika ta’ 
koeżjoni.

Or. fi

Emenda 68
Ramona Nicole Mănescu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jinnota li r-regoli attwali għall-
allokazzjoni ta’ fondi skont it-tieni pilastru 
sar ftehim dwarhom fuq il-bażi tal-kriterju 
ta’ koeżjoni, jiġifieri d-diverġenzi agrikoli 
u fl-iżvilupp rurali li jeżistu bejn l-Istati 
Membri u r-reġjuni individwali; jemmen, 
fid-dawl tal-fatt li dawn id-diverġenzi 
għadhom jeżistu, li l-kriterji attwali u l-
arranġamenti għall-iffinazjar għall-iżvilupp 
rurali għandhom jinżammu, b’mod 
partikolari fil-kuntest tal-espansjoni tat-
tieni pilastru biex jiġu kkunsidrati l-
objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020;
jinnota li dan se jinneċessita 
koordinazzjoni u distribuzzjoni xierqa tal-
kompiti bejn il-PAK u l-politika ta’ 
koeżjoni.

5. Jinnota li r-regoli attwali għall-
allokazzjoni ta’ fondi skont it-tieni pilastru 
sar ftehim dwarhom fuq il-bażi tal-kriterju 
ta’ koeżjoni, jiġifieri d-diverġenzi agrikoli 
u fl-iżvilupp rurali li jeżistu bejn l-Istati 
Membri u r-reġjuni individwali; jemmen, 
fid-dawl tal-fatt li dawn id-diverġenzi 
għadhom jeżistu, li l-kriterji attwali u l-
arranġamenti għall-iffinazjar għall-iżvilupp 
rurali għandhom jinżammu, b’mod 
partikolari fil-kuntest tal-espansjoni tat-
tieni pilastru biex jiġu kkunsidrati l-
objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020;
jinnota li dan se jinneċessita ż-żamma ta' 
kriterji ta' koeżjoni u t-titjib tal-
koordinazzjoni u distribuzzjoni tal-kompiti 
bejn il-PAK u l-politika ta’ koeżjoni;

Or. en
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Emenda 69
Sophie Auconie

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jinnota li r-regoli attwali għall-
allokazzjoni ta’ fondi skont it-tieni pilastru 
sar ftehim dwarhom fuq il-bażi tal-kriterju 
ta’ koeżjoni, jiġifieri d-diverġenzi agrikoli 
u fl-iżvilupp rurali li jeżistu bejn l-Istati 
Membri u r-reġjuni individwali; jemmen, 
fid-dawl tal-fatt li dawn id-diverġenzi 
għadhom jeżistu, li l-kriterji attwali u l-
arranġamenti għall-iffinazjar għall-iżvilupp 
rurali għandhom jinżammu, b’mod 
partikolari fil-kuntest tal-espansjoni tat-
tieni pilastru biex jiġu kkunsidrati l-
objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020;
jinnota li dan se jinneċessita 
koordinazzjoni u distribuzzjoni xierqa tal-
kompiti bejn il-PAK u l-politika ta’ 
koeżjoni.

5. Jinnota li r-regoli attwali għall-
allokazzjoni ta’ fondi skont it-tieni pilastru 
sar ftehim dwarhom fuq il-bażi tal-kriterju 
ta’ koeżjoni, jiġifieri d-diverġenzi agrikoli 
u fl-iżvilupp rurali li jeżistu bejn l-Istati 
Membri u r-reġjuni individwali; jemmen, 
fid-dawl tal-fatt li dawn id-diverġenzi 
għadhom jeżistu, li l-kriterji attwali u l-
arranġamenti għall-iffinazjar għall-iżvilupp 
rurali għandhom jinżammu, b’mod 
partikolari fil-kuntest tal-espansjoni tat-
tieni pilastru biex jiġu kkunsidrati l-
objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020;
jinnota li dan se jinneċessita 
koordinazzjoni b'saħħitha u distribuzzjoni 
xierqa tal-kompiti bejn il-PAK u l-politika 
ta’ koeżjoni.

Or. fr

Emenda 70
Czesław Adam Siekierski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jinnota li tibdiliet drastiċi fl-
allokazzjoni finanzjarja fil-qafas tat-tieni 
pilastru għandhom jiġu evitati, peress li l-
Istati Membri jistennew kontinwità fl-
ippjanar tal-finanzi u affidabilità, u 
b'hekk tappoġġa approċċ pragmatiku, 
jiġifieri ż-żamma tal-kriterji attwali tal-
allokazzjoni finanzjarja fil-qafas tat-tieni 
pilastru; jinnota wkoll li l-kunsiderazzjoni 
ta' tħassib ambjentali fil-qafas tat-tieni 
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pilastru għandu jkun f'relazzjoni 
adegwata mal-iżvilupp tal-ispazju rurali.

Or. pl

Emenda 71
Nuno Teixeira

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jinnota li s-sinifikanza tax-xogħol 
agrikolu għall-iżvilupp ekonomiku u 
soċjali kif ukoll biex  jiddinamiża ż-żoni 
rurali; jissuġġerixxi l-ħolqien ta' servizzi 
ta' konsulenza u ta' appoġġ fuq livell 
reġjonali u lokali, sabiex jagħtu 
kontribuzzjoni biex inaqqsu t-tnaqqis tal-
popolazzjoni fiż-żoni rurali u biex jeqirdu 
l-isfidi tal-bidla demografika;

Or. pt

Emenda 72
Georgios Stavrakakis, Luís Paulo Alves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jitlob lill-Kummissjoni biex ittejjeb is-
sinerġiji u l-koordinazzjoni tal-miżuri 
għall-iżvilupp rurali fil-qafas tal-FAEŻR 
u tal-miżuri ta' koeżjoni tal-FEŻR u tal-
FSE; huwa tal-opinjoni li fl-iżvilupp tal-
komunitajiet rurali, jista' jiġi żgurat 
approċċ estensiv skont l-għan tal-koeżjoni 
territorjali billi wieħed jieħu ħsieb li jkun 
hemm iktar sinerġija bejn dawn il-miżuri;

Or. en
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Emenda 73
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jikkunsidra li huwa neċessarju li jiġu 
aċċettati strateġiji li fil-qafas tagħhom, 
jirrelataw flimkien riżorsi naturali, taż-
żoni rurali u miżuri politiċi tal-ikel, kif 
ukoll miżuri fil-qasam tal-koeżjoni 
territorjali fir-rigward tat-tkabbir fil-
popolazzjoni u l-katastrofi naturali li spiss 
jirriżultaw minħabba t-tibdil fil-klima, li 
iktar ikomplu jsaħħu l-kriżi tal-ikel. 

Or. ro

Emenda 74
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jistabilixxu liema 
possibilitajiet jeżistu sabiex jiprovdu lill-
bdiewa b'aċċess faċli għal sistemi tal-
kreditu u tal-assigurazzjoni; 

Or. en

Emenda 75
Czesław Adam Siekierski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 b (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Jikkunsidra li huwa neċessarju li l-
koordinazzjoni bejn il-PAK u l-politika ta' 
koeżjoni tiġi mtejba, kemm fuq livell 
strateġiku permezz ta' linji gwida bażiċi 
komuni (bl-iskop tal-approssimazzjoni 
mal-proċeduri segwiti) u wkoll permezz ta' 
trattament uniformi tar-riċevituri fil-
qasam ta' diversi fondi kif ukoll fuq livell 
implimentattiv. 

Or. pl

Emenda 76
Czesław Adam Siekierski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5c. Huwa tal-fehma li għandu jkun hemm 
koordinazzjoni aħjar bejn il-PAK u l-
politika finanzjarja, tan-negozju, tal-
klima u tal-enerġija tal-UE, sabiex tiġi 
żgurata l-effiċjenza tal-PAK mill-aspett 
tal-għanijiet tagħha.

Or. pl


