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Emenda 87
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jinkludu fil-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom sottoprogrammi 
tematiċi li jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi 
f’żoni ta’ importanza partikolari għalihom.
Is-sottoprogrammi tematiċi għandhom 
jikkonċernaw fost affarijiet oħra l-bdiewa 
żgħażagħ, l-azjendi agrikoli żgħar, iż-żoni 
bil-muntanji u l-ħolqien ta’ ktajjen tal-
provvista qosra. Għandhom jintużaw ukoll 
sottoprogrammi tematiċi li jipprovdu għall-
possibbiltà li jiġi indirizzat ir-ristrutturar 
tas-setturi agrikoli li għandhom impatt 
qawwi fuq l-iżvilupp taż-żoni rurali. Bħala 
mezz biex jiżdied l-intervent effiċjenti ta’ 
tali sottoprogrammi tematiċi, l-Istati 
Membri għandhom jitħallew jipprovdu 
għal rati ta’ appoġġ ogħla għal ċerti 
operazzjonijiet koperti minnhom.

(9) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jinkludu fil-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom sottoprogrammi 
tematiċi li jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi 
f’żoni ta’ importanza partikolari għalihom.
Is-sottoprogrammi tematiċi għandhom 
jikkonċernaw fost affarijiet oħra l-bdiewa 
żgħażagħ, l-azjendi agrikoli żgħar, in-nisa 
li jaħdmu f’dan il-qasam, iż-żoni bil-
muntanji u l-ħolqien ta’ ktajjen tal-
provvista qosra. Għandhom jintużaw ukoll 
sottoprogrammi tematiċi li jipprovdu għall-
possibbiltà li jiġi indirizzat ir-ristrutturar 
tas-setturi agrikoli li għandhom impatt 
qawwi fuq l-iżvilupp taż-żoni rurali. Bħala 
mezz biex jiżdied l-intervent effiċjenti ta’ 
tali sottoprogrammi tematiċi, l-Istati 
Membri għandhom jitħallew jipprovdu 
għal rati ta’ appoġġ ogħla għal ċerti 
operazzjonijiet koperti minnhom.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Għadd kbir ta’ nisa jaħdmu fl-agrikoltura; madankollu, ix-xogħol tagħhom spiss ma jiġix 
ikkunsidrat, għalkemm ħafna nisa jgħajxu l-familja taħhom biss permezz tax-xogħol tagħhom 
fl-agrikoltura.

Emenda 88
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jinkludu fil-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom sottoprogrammi 
tematiċi li jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi 
f’żoni ta’ importanza partikolari għalihom. 
Is-sottoprogrammi tematiċi għandhom 
jikkonċernaw fost affarijiet oħra l-bdiewa 
żgħażagħ, l-azjendi agrikoli żgħar, iż-żoni 
bil-muntanji u l-ħolqien ta’ ktajjen tal-
provvista qosra. Għandhom jintużaw ukoll 
sottoprogrammi tematiċi li jipprovdu għall-
possibbiltà li jiġi indirizzat ir-ristrutturar 
tas-setturi agrikoli li għandhom impatt 
qawwi fuq l-iżvilupp taż-żoni rurali. Bħala 
mezz biex jiżdied l-intervent effiċjenti ta’ 
tali sottoprogrammi tematiċi, l-Istati 
Membri għandhom jitħallew jipprovdu 
għal rati ta’ appoġġ ogħla għal ċerti 
operazzjonijiet koperti minnhom.

(9) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jinkludu fil-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom sottoprogrammi 
tematiċi li jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi 
f’żoni ta’ importanza partikolari għalihom. 
Is-sottoprogrammi tematiċi għandhom 
jikkonċernaw fost affarijiet oħra l-bdiewa 
żgħażagħ, l-azjendi agrikoli żgħar, iż-żoni 
bil-muntanji, ir-reġjuni l-aktar imbiegħda
u l-ħolqien ta’ ktajjen tal-provvista qosra. 
Għandhom jintużaw ukoll sottoprogrammi 
tematiċi li jipprovdu għall-possibbiltà li jiġi 
indirizzat ir-ristrutturar tas-setturi agrikoli 
li għandhom impatt qawwi fuq l-iżvilupp 
taż-żoni rurali. Bħala mezz biex jiżdied l-
intervent effiċjenti ta’ tali sottoprogrammi 
tematiċi, l-Istati Membri għandhom 
jitħallew jipprovdu għal rati ta’ appoġġ 
ogħla għal ċerti operazzjonijiet koperti 
minnhom.

Or. pt

Emenda 89
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-evoluzzjoni u l-ispeċjalizzazzjoni 
tal-agrikoltura u l-forestrija u l-isfidi 
partikolari affrontati mill-mikrointrapriżi, 
l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (iktar ’il 
quddiem “SMEs”) fiż-żoni rurali jirrikjedu 
livell xieraq ta’ taħriġ tekniku u ekonomiku 
kif ukoll iktar kapaċità biex jaċċessaw u 
jiskambjaw l-għarfien u l-informazzjoni, 
inkluż fil-forma ta’ tixrid tal-aħjar prattiki 
tal-produzzjoni għall-agrikoltura u l-
forestrija. L-azzjonijiet tat-trasferiment tal-
għarfien u l-informazzjoni mhux biss 

(14) L-evoluzzjoni u l-ispeċjalizzazzjoni 
tal-agrikoltura u l-forestrija u l-isfidi 
partikolari affrontati mill-mikrointrapriżi, 
l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (iktar ’il 
quddiem “SMEs”) fiż-żoni rurali jirrikjedu 
livell xieraq ta’ taħriġ tekniku u ekonomiku 
kif ukoll iktar kapaċità biex jaċċessaw u 
jiskambjaw l-għarfien u l-informazzjoni, 
inkluż fil-forma ta’ tixrid tal-aħjar prattiki 
tal-produzzjoni għall-agrikoltura u l-
forestrija. L-azzjonijiet tat-trasferiment tal-
għarfien u l-informazzjoni mhux biss 
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għandhom jikkonsistu f’korsijiet ta' taħriġ 
tradizzjonali iżda għandhom jiġu adattati
għall-ħtiġijiet tal-atturi rurali.
Għaldaqstant għandhom jiġu appoġġjati 
wkoll workshops, kowċing, attivitajiet ta’ 
dimostrazzjoni, azzjonijiet ta’ 
informazzjoni u kif ukoll skemi ta’ 
skambju jew żjarat qosra fl-azjendi 
agrikoli. L-għarfien u l-informazzjoni 
miksuba għandhom jippermettu lill-
bdiewa, is-sidien ta’ foresti, il-persuni 
involuti fis-settur tal-ikel u l-SMEs rurali li 
jtejbu b’mod partikolari l-kompetittività u 
l-użu effiċjenti tar-riżorsi tagħhom u li 
jtejbu l-prestazzjoni ambjentali tagħhom 
filwaqt li fl-istess ħin jikkontribwixxu 
għas-sostenibbiltà tal-ekonomija rurali.
Sabiex jiġi żgurat li l-azzjonijiet tat-
trasferiment tal-għarfien u l-informazzjoni 
jkunu effettivi biex jinkisbu dawn ir-
riżultati, għandu jkun rikjest li l-fornituri 
tas-servizzi tat-trasferiment tal-għarfien 
ikollhom il-kapaċitajiet adattati kollha.

għandhom jikkonsistu f’korsijiet ta’ taħriġ 
tradizzjonali iżda wkoll permezz ta’ 
sistema ta’ tagħlim tul il-ħajja, li għandha
tiġi adatta wkoll għall-ħtiġijiet tal-atturi 
rurali. Għaldaqstant għandhom jiġu 
appoġġjati wkoll workshops, kowċing, 
attivitajiet ta’ dimostrazzjoni, azzjonijiet 
ta’ informazzjoni u kif ukoll skemi ta’ 
skambju jew żjarat qosra fl-azjendi 
agrikoli. L-għarfien u l-informazzjoni 
miksuba għandhom jippermettu lill-
bdiewa, is-sidien ta’ foresti, il-persuni 
involuti fis-settur tal-ikel u l-SMEs rurali li 
jtejbu b’mod partikolari l-kompetittività u 
l-użu effiċjenti tar-riżorsi tagħhom u li 
jtejbu l-prestazzjoni ambjentali tagħhom 
filwaqt li fl-istess ħin jikkontribwixxu 
għas-sostenibbiltà tal-ekonomija rurali.
Sabiex jiġi żgurat li l-azzjonijiet tat-
trasferiment tal-għarfien u l-informazzjoni 
jkunu effettivi biex jinkisbu dawn ir-
riżultati, għandu jkun rikjest li l-fornituri 
tas-servizzi tat-trasferiment tal-għarfien 
ikollhom il-kapaċitajiet adattati kollha u 
għandhom jiġu promossi sħubijiet 
pubbliċi-privati għas-servizzi li huma 
adattati għall-gruppi soċjali kollha.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Permezz tas-sistema tat-tagħlim tul il-ħajja, persuni qegħda, li qabel kienu jaħdmu f’setturi 
oħra, jistgħu jinkisbu għal dan is-settur.

Emenda 90
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-evoluzzjoni u l-ispeċjalizzazzjoni 
tal-agrikoltura u l-forestrija u l-isfidi 
partikolari affrontati mill-mikrointrapriżi, 

(14) L-evoluzzjoni u l-ispeċjalizzazzjoni 
tal-agrikoltura u l-forestrija u l-isfidi 
partikolari affrontati mill-mikrointrapriżi, 
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l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (iktar ’il 
quddiem “SMEs”) fiż-żoni rurali jirrikjedu 
livell xieraq ta’ taħriġ tekniku u ekonomiku 
kif ukoll iktar kapaċità biex jaċċessaw u 
jiskambjaw l-għarfien u l-informazzjoni, 
inkluż fil-forma ta’ tixrid tal-aħjar prattiki 
tal-produzzjoni għall-agrikoltura u l-
forestrija. L-azzjonijiet tat-trasferiment tal-
għarfien u l-informazzjoni mhux biss 
għandhom jikkonsistu f’korsijiet ta' taħriġ 
tradizzjonali iżda għandhom jiġu adattati 
għall-ħtiġijiet tal-atturi rurali. Għaldaqstant 
għandhom jiġu appoġġjati wkoll 
workshops, kowċing, attivitajiet ta’ 
dimostrazzjoni, azzjonijiet ta’ 
informazzjoni u kif ukoll skemi ta’ 
skambju jew żjarat qosra fl-azjendi 
agrikoli. L-għarfien u l-informazzjoni 
miksuba għandhom jippermettu lill-
bdiewa, is-sidien ta’ foresti, il-persuni 
involuti fis-settur tal-ikel u l-SMEs rurali li 
jtejbu b’mod partikolari l-kompetittività u 
l-użu effiċjenti tar-riżorsi tagħhom u li 
jtejbu l-prestazzjoni ambjentali tagħhom 
filwaqt li fl-istess ħin jikkontribwixxu 
għas-sostenibbiltà tal-ekonomija rurali.
Sabiex jiġi żgurat li l-azzjonijiet tat-
trasferiment tal-għarfien u l-informazzjoni 
jkunu effettivi biex jinkisbu dawn ir-
riżultati, għandu jkun rikjest li l-fornituri 
tas-servizzi tat-trasferiment tal-għarfien 
ikollhom il-kapaċitajiet adattati kollha.

l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (iktar ’il 
quddiem “SMEs”) fiż-żoni rurali jirrikjedu 
livell xieraq ta’ taħriġ tekniku u ekonomiku 
kif ukoll iktar kapaċità biex jaċċessaw u 
jiskambjaw l-għarfien u l-informazzjoni, 
inkluż fil-forma ta’ tixrid tal-aħjar prattiki 
tal-produzzjoni għall-agrikoltura u l-
forestrija. L-azzjonijiet tat-trasferiment tal-
għarfien u l-informazzjoni mhux biss 
għandhom jikkonsistu f’korsijiet ta' taħriġ 
tradizzjonali iżda għandhom jiġu adattati 
għall-ħtiġijiet tal-atturi rurali. Għaldaqstant 
għandhom jiġu appoġġjati wkoll 
workshops, kowċing, attivitajiet ta’ 
dimostrazzjoni, azzjonijiet ta’ 
informazzjoni, pjattaformi reġjonali, li 
jservu għall-iskambju tal-esperjenzi u kif 
ukoll skemi ta’ skambju jew żjarat qosra fl-
azjendi agrikoli. L-għarfien u l-
informazzjoni miksuba għandhom 
jippermettu lill-bdiewa, is-sidien ta’ foresti, 
il-persuni involuti fis-settur tal-ikel u l-
SMEs rurali li jtejbu b’mod partikolari l-
kompetittività u l-użu effiċjenti tar-riżorsi 
tagħhom u li jtejbu l-prestazzjoni 
ambjentali tagħhom filwaqt li fl-istess ħin 
jikkontribwixxu għas-sostenibbiltà tal-
ekonomija rurali. Sabiex jiġi żgurat li l-
azzjonijiet tat-trasferiment tal-għarfien u l-
informazzjoni jkunu effettivi biex jinkisbu 
dawn ir-riżultati, għandu jkun rikjest li l-
fornituri tas-servizzi tat-trasferiment tal-
għarfien ikollhom il-kapaċitajiet adattati 
kollha.

Or. ro

Emenda 91
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività (21) Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività 



AM\909845MT.doc 7/44 PE494.555v01-00

MT

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri tal-investiment għandhom ikunu għad-dispożizzjoni tal-azjendi, kemm bħala 



PE494.555v01-00 8/44 AM\909845MT.doc

MT

estensjonijiet turistiċi (il-vaganzi f’azjenda agrikola), kif ukoll għat-tisħiħ soċjali (Green 
Care) tal-azjendi.

Emenda 92
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

jimpenjaw ruħhom li jitrasferixxu l-impriża 
kollha tagħhom u l-intitolamenti ta' 
pagament korrispondenti għal bidwi ieħor 
li ma jipparteċipax fl-iskema.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Fl-ambitu ta’ attivitajiet mhux agrikoli, f’żona agrikola jistgħu jinħolqu postijiet tax-xogħol 
ġodda.

Emenda 93
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija 
rurali tal-Unjoni. L-iżvilupp tan-negozju 
tal-biedja u dak mhux agrikolu għandu 
jkun immirat lejn il-promozzjoni tal-
impjiegi u l-ħolqien ta’ xogħlijiet ta’ 
kwalità fiż-żoni rurali, iż-żamma tax-
xogħlijiet li diġà jeżistu, it-tnaqqis taċ-
ċaqliq staġjonali b’rabta mal-impjiegi, l-
iżvilupp ta’ setturi mhux agrikoli barra l-
agrikoltura u l-ipproċessar agrikolu u tal-
ikel filwaqt li fl-istess ħin jitrawmu l-
integrazzjoni tan-negozju u r-rabtiet 
intersettorjali lokali. Għandhom jiġu 
mħeġġa wkoll proġetti li fl-istess ħin 
jintegraw l-agrikoltura, it-turiżmu rurali 
permezz tal-promozzjoni ta’ turiżmu 
sostenibbli u responsabbli fiż-żoni rurali, 
il-wirt naturali u kulturali kif ukoll l-
investimenti fl-enerġija rinnovabbli.

(22) L-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija 
rurali tal-Unjoni. L-iżvilupp tan-negozju 
tal-biedja u dak mhux agrikolu għandu 
jkun immirat lejn il-promozzjoni tal-
impjiegi u l-ħolqien ta’ xogħlijiet ta’ 
kwalità fiż-żoni rurali speċjalment għaż-
żgħażagħ, iż-żamma tax-xogħlijiet li diġà 
jeżistu, it-tnaqqis taċ-ċaqliq staġjonali 
b’rabta mal-impjiegi, l-iżvilupp ta’ setturi 
mhux agrikoli barra l-agrikoltura u l-
ipproċessar agrikolu u tal-ikel filwaqt li fl-
istess ħin jitrawmu l-integrazzjoni tan-
negozju u r-rabtiet intersettorjali lokali.
Għandhom jiġu mħeġġa wkoll proġetti li 
fl-istess ħin jintegraw l-agrikoltura, it-
turiżmu rurali permezz tal-promozzjoni ta’ 
turiżmu sostenibbli u responsabbli fiż-żoni 
rurali, il-wirt naturali u kulturali kif ukoll l-
investimenti fl-enerġija rinnovabbli.

Or. ro

Emenda 94
Petru Constantin Luhan
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Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-iżvilupp tal-infrastruttura lokali u 
tas-servizzi bażiċi lokali fiż-żoni rurali, 
inklużi d-divertiment u l-kultura, it-tiġdid 
ta’ villaġġi u l-attivitajiet immirati lejn ir-
restawr u l-ammeljorament b’rabta mal-
wirt kulturali u naturali tal-villaġġi u l-
pajsaġġi rurali huma element essenzjali ta’ 
kwalunkwe sforz biex jiġi sfruttat il-
potenzjal tat-tkabbir u tiġi promossa s-
sostenibbiltà taż-żoni rurali. Għaldaqstant 
għandu jingħata appoġġ għal dan l-għan, 
inkluż l-aċċess għat- Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni u l-
iżvilupp ta’ broadband veloċi u ultraveloċi.
Fid-dawl ta’ dawn l-għanijiet, għandu jkun 
mħeġġeġ l-iżvilupp ta’ servizzi u 
infrastruttura li jwasslu għall-inklużjoni 
soċjali u li jaqilbu x-xejra negattiva soċjali 
u ekonomika u dik tat-tnaqqis tal-
popolazzjoni fiż-żoni rurali. Sabiex 
jinkiseb il-massimu tal-effikaċja għal dan l-
appoġġ, l-operazzjonijiet koperti 
għandhom jiġu implimentati f’konformità 
mal-pjanijiet għall-iżvilupp tal-
muniċipalitajiet, u s-servizzi bażiċi 
tagħhom għandhom jiġu elaborati minn 
komunità rurali waħda jew iktar. Sabiex 
tiġi żgurata l-koerenza mal-għanijiet tal-
Unjoni relatati mal-klima, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti taħt 
l-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tad-
definizzjoni tat-tipi ta’ infrastruttura tal-
enerġija rinnovabbli li għandhom ikunu 
eliġibbli għall-appoġġ.

(24) L-iżvilupp tal-infrastruttura lokali u 
tas-servizzi bażiċi lokali fiż-żoni rurali, 
inklużi d-divertiment u l-kultura, it-tiġdid 
ta’ villaġġi u l-attivitajiet immirati lejn ir-
restawr u l-ammeljorament b’rabta mal-
wirt kulturali u naturali tal-villaġġi u l-
pajsaġġi rurali huma elementi li 
mingħajrhom ma jistgħux jiġu żviluppati
l-potenzjal tat-tkabbir u l-potenzjal għall-
promozzjoni tas-sostenibbiltà taż-żoni 
rurali. Għaldaqstant għandu jingħata 
appoġġ għal dan l-għan, inkluż l-aċċess 
għat- Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-
Komunikazzjoni u l-iżvilupp ta’ broadband 
veloċi u ultraveloċi. Fid-dawl ta’ dawn l-
għanijiet, għandu jkun mħeġġeġ l-iżvilupp 
ta’ servizzi u infrastruttura li jwasslu għall-
inklużjoni soċjali u li jaqilbu x-xejra 
negattiva soċjali u ekonomika u dik tat-
tnaqqis tal-popolazzjoni fiż-żoni rurali.
Sabiex jinkiseb il-massimu tal-effikaċja 
għal dan l-appoġġ, l-operazzjonijiet koperti 
għandhom jiġu implimentati f’konformità 
mal-pjanijiet għall-iżvilupp tal-
muniċipalitajiet, u s-servizzi bażiċi 
tagħhom għandhom jiġu elaborati minn 
komunità rurali waħda jew iktar. Sabiex 
tiġi żgurata l-koerenza mal-għanijiet tal-
Unjoni relatati mal-klima, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti taħt 
l-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tad-
definizzjoni tat-tipi ta’ infrastruttura tal-
enerġija rinnovabbli li għandhom ikunu 
eliġibbli għall-appoġġ.

Or. ro

Emenda 95
Luís Paulo Alves
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Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Gruppi ta' produtturi jgħinu lill-
bdiewa jaffaċċjaw b'mod konġunt l-isfidi li 
jirriżultaw minn iktar kompetizzjoni u mill-
konsolidazzjoni tas-swieq downstream 
b'relazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni 
tal-prodotti tagħhom inkluż fis-swieq 
lokali. It-twaqqif ta’ gruppi ta’ produtturi 
għandu għaldaqstant jiġi mħeġġeġ. Sabiex 
jiġi żgurat l-aħjar użu tar-riżorsi finanzjarji 
limitati, il-gruppi ta’ produtturi li 
jikkwalifikaw bħala SMEs biss għandhom 
jibbenefikaw mill-appoġġ. Sabiex ikun 
żgurat li grupp ta' produtturi jsir entità 
vijabbli, għandu jitressaq pjan ta' negozju 
bħala kundizzjoni għar-rikonoxximent ta' 
grupp ta' produtturi minn Stati Membri. 
Sabiex ikun evitat li tiġi pprovduta 
għajnuna operattiva u jinżamm ir-rwol 
inċentiv ta' appoġġ, it-tul massimu tiegħu 
għandu jkun limitat għal ħames snin.

(27) Organizzazzjonijiet ta' produtturi 
jgħinu lill-bdiewa jaffaċċjaw b'mod 
konġunt l-isfidi li jirriżultaw minn iktar 
kompetizzjoni u mill-konsolidazzjoni tas-
swieq downstream b'relazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tagħhom 
inkluż fis-swieq lokali. It-twaqqif jew l-
iżvilupp ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi għandu għaldaqstant jiġi 
mħeġġeġ. Sabiex jiġi żgurat l-aħjar użu tar-
riżorsi finanzjarji limitati, l-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi li 
jikkwalifikaw bħala SMEs biss għandhom 
jibbenefikaw mill-appoġġ. Sabiex ikun 
żgurat li organizzazzjonijijiet ta' produtturi 
jsiru entità vijabbli, għandu jitressaq pjan 
ta' negozju bħala kundizzjoni għar-
rikonoxximent ta' organizzazzjonijiet ta' 
produtturi minn Stati Membri. Sabiex ikun 
evitat li tiġi pprovduta għajnuna operattiva 
u jinżamm ir-rwol inċentiv ta' appoġġ, it-
tul massimu tiegħu għandu jkun limitat 
għal ħames snin.

Or. en

Emenda 96
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom irwol 
prominenti fl-appoġġ tal-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali u fir-reazzjoni 
għad-domanda dejjem tiżdied tas-soċjetà 
għal servizzi ambjentali. Għandhom 
jinkoraġġixxu iktar lill-bdiewa u lill-

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

biex iservu lis-soċjetà kollha billi
jintroduċu jew ikomplu japplikaw prattiki 
agrikoli li jikkontribwixxu għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih u li jkunu kompatibbli 
mal-ħarsien u t-titjib tal-ambjent, il-pajsaġġ 
u l-karatteristiċi tiegħu, ir-riżorsi naturali, 
il-ħamrija u d-diversità ġenetika. F’dan il-
kuntest, il-konservazzjoni tar-risorsi 
ġenetiċi fl-agrikoltura u l-bżonnijiet 
addizzjonali tas-sistemi tal-agrikoltura li 
għandhom valur naturali għoli għandhom 
jingħataw attenzjoni speċifika. Il-
pagamenti għandhom, skont il-prinċipju 
ta’ min “iħammeġ iħallas”, 
jikkontribwixxu biex ikopru spejjeż 
addizzjonali u dħul mitluf b’konsegwenza 
tal-impenn li jkun ittieħed. Il-
prestazzjonijiet ta’ miżuri agroambjentali 
approvati għandhom ikunu eliġibbli bħala 
dmirijiet ta’ “tħaddir” fil-qafas tal-
pagamenti diretti. F'ħafna sitwazzjonijiet, 
is-sinerġiji li jirriżultaw mill-impenji li 
ttieħdu b'mod konġunt minn grupp ta' 
bdiewa jimmoltiplikaw il-benefiċċju 
ambjentali u tal-klima. Madankollu, 
azzjoni konġunta twassal għal spejjeż 
addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikun kkumpensati b'mod xieraq. 
Sabiex ikun żgurat li l-bdiewa huma 
f'pożizzjoni li jimplimentaw b'mod korrett 
l-impenji li ħadu, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu kull sforz biex 
jipprovdulhom il-ħiliet u l-għarfien 
meħtieġa. L-Istati Membri għandhom 
iżommu l-livell tal-isforz li għamlu matul 
il-perjodu ta' programmazzjoni l-2007 u l-
2013 u għandhom jonfqu b’mod 
obbligatorju minimu ta' 25 % tal-
kontribuzzjoni totali mill-FAEŻR għal kull 
programm ta' żvilupp rurali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-miżuri 
agroambjentali klimatiċi, il-biedja organika 
u pagamenti għal żoni li jaffaċċjaw 
limitazjonijiet naturali jew speċifiċi oħra.
Preferibbilment, din il-miżura għandha 
tkun disponibbli għal min imexxi azjendi 
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agrikoli.

Or. de

Emenda 97
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Pagamenti lil bdiewa f'żoni 
muntanjużi jew f'żoni oħra li jaffaċċjaw 
limitazzjonijiet naturali jew speċifiċi oħra 
għandhom jikkontribwixxu, billi 
jinkoraġġixxu użu kontinwu ta' art 
agrikola, għall-manutenzjoni tal-kampanja 
kif ukoll sabiex jinżammu u jkunu 
promossi sistemi agrikoli sostenibbli. 
Sabiex tkun żgurata l-effiċjenza ta' dan l-
appoġġ, pagamenti għandhom 
jikkumpensaw lill-bdiewa għal dħul mitluf 
u spejjeż addizzjonali marbuta mal-
iżvantaġġ taż-żona kkonċernata.

(32) Pagamenti lil bdiewa f'żoni 
muntanjużi, fir-reġjuni l-aktar imbiegħda 
jew f'żoni oħra li jaffaċċjaw limitazzjonijiet 
naturali jew speċifiċi oħra għandhom 
jikkontribwixxu, billi jinkoraġġixxu użu 
kontinwu ta' art agrikola, għall-
manutenzjoni tal-kampanja kif ukoll sabiex 
jinżammu u jkunu promossi sistemi 
agrikoli sostenibbli. Sabiex tkun żgurata l-
effiċjenza ta' dan l-appoġġ, pagamenti 
għandhom jikkumpensaw lill-bdiewa għal 
dħul mitluf u spejjeż addizzjonali marbuta 
mal-iżvantaġġ taż-żona kkonċernata.

Or. pt

Emenda 98
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Sabiex ikun żgurat użu effiċjenti tal-
fondi tal-Unjoni u trattament ugwali għall-
bdiewa fl-Unjoni, iż-żoni muntanjużi u ż-
żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet naturali 
jew speċifiċi oħra għandhom ikunu definiti 
f'konformità ma' kriterji oġġettivi. Fil-każ 
ta' żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet 
naturali, dawn għandhom ikunu kriterji 

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

sostnuti b'evidenza xjentifika qawwija, li 
jikkunsidraw il-karatteristiċi partikolari u 
l-miri ta’ żvilupp tar-reġjuni u li huma 
differenzjati biżżejjed skont l-iżvantaġġi 
naturali u t-tip ta’ produzzjoni jew l-
istruttura ekonomika tal-azjendi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-riżultat tal-komunikazzjoni tal-Kumissjoni dwar immirar aħjar tal-għajnuna lill-bdiewa 
f’żoni bi żvantaġġi naturali mhuwiex sodisfaċenti u għandu jikkunsidra l-karatteristiċi 
partikolari fl-Istati Membri. Għandhom jinħolqu possibilitajiet ta’ differenzazzjoni suffiċjenti 
skont il-forom tal-azjendi.

Emenda 99
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pt
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Emenda 100
Elisabeth Schroedter

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. Il-gruppi LEADER li diġà 
jeżistu għandhom jiġu definiti bħala 
gruppi ta’ azzjoni lokali, sakemm dawn 
jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha stabbiliti fl-
Artikoli 28, 29 u 30 tar-Regolament 
[Regolament ġenerali].

Or. en

Emenda 101
Petru Constantin Luhan

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 

(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, 
universitajiet, li jaħdmu f’dan il-qasam, 
konsulenti, negozji u atturi oħra 
kkonċernati permezz tal-innovazzjoni fis-
settur agrikolu. Sabiex jiġi żgurat li r-
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għas-settur kollu inġenerali, ir-riżultati
tagħhom għandhom jiġu mxerrda.

riżultat ta’ dawn il-proġetti jkunu ta’ profitt 
għas-settur kollu inġenerali, it-tixrid tar-
riżultati tagħhom għandu jiġi promoss u l-
miżuri ta’ tixrid għandhom jiġu
ffinanzjati fil-qafas tal-għajnuna teknika.

Or. ro

Emenda 102
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) reġjuni li l-prodott domestiku gross 
(PDG) per capita tagħhom huwa inqas 
minn 75 % tal-PDG medju tal-UE-27;

(j) reġjuni li ma jilħqux l-objettiv ta’ 
konverġenza fil-Qafas finanzjarju 
multiannwali 2014-2020, u li l-
karatteristika tagħhom hi li jiddisponu 
minn prodott domestiku gross (PDG) per 
capita li huwa inqas minn 75 % tal-PDG 
medju tal-UE-27;

Or. pt

Emenda 103
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
Istrateġija Ewropa 2020 billi jippromwovi 
l-iżvilupp rurali sostenibbli u t-tkabbir 
ekonomiku fir-reġjuni rurali fl-Unjoni 
b’mod kumplimentari mal-istrumenti l-
oħra tal-politika agrikola komuni (iktar ’il 
quddiem “PAK”), mal-politika ta’ koeżjoni 
u mal-politika komuni tas-sajd. Huwa 
għandu jikkontribwixxi għal settur 
agrikolu, tal-ikel u tal-forestrija tal-Unjoni 
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li ma jagħmilx ħsara lill-klima u li jkun 
reżistenti.

li jkun innovattiv, iżjed bilanċjat fil-livell 
territorjali u ambjentali, li ma jagħmilx 
ħsara lill-klima u li jkun reżistenti, kif 
ukoll kompetittiv u produttiv.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-miri tar-Regolament FAEŻR għandhom ikunu koerenti mal-miri ta’ tkabbir tal-Istrateġija 
“Ewropa 2020” u għalhekk għandha tissemma l-kapaċità ta’ kompetittività tal-azjendi 
agrikoli u tal-forestrija. 

Emenda 104
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) l-iffaċilitar tar-ristrutturar u l-
modernizzazzjoni tal-azjendi agrikoli 

Or. pt

Emenda 105
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iffaċilitar tad-diversifikazzjoni, il-
ħolqien ta’ intrapriżi żgħar ġodda u l-
ħolqien tal-impjiegi;

(a) l-iffaċilitar tad-diversifikazzjoni, tal-
ħolqien ta’ intrapriżi żgħar ġodda, 
speċjalment tan-nisa u ż-żgħażagħ u tal-
ħolqien tal-impjiegi;
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Or. ro

Ġustifikazzjoni

Permezz tal-promozzjoni tal-fondazzjoni ta’ mikroimpriżi u impriżi żgħar, kif ukoll impriżi 
medji minn żgħażagħ u nisa, jingħata kontribut biex dan il-grupp tal-popolazzjoni jibqa’ fiż-
żona rurali.

Emenda 106
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iffaċilitar tad-diversifikazzjoni, il-
ħolqien ta’ intrapriżi żgħar ġodda u l-
ħolqien tal-impjiegi;

(a) l-iffaċilitar tad-diversifikazzjoni, tal-
ħolqien ta’ intrapriżi żgħar ġodda, tal-
iżvilupp ulterjuri ta’ intrapriżi żgħar 
eżistenti u tal-ħolqien tal-impjiegi;

Or. fi

Emenda 107
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iffaċilitar tad-diversifikazzjoni, il-
ħolqien ta’ intrapriżi żgħar ġodda u l-
ħolqien tal-impjiegi;

(a) l-iffaċilitar tad-diversifikazzjoni, il-
ħolqien ta’ intrapriżi żgħar ġodda u l-
ħolqien tal-impjiegi, speċjalment għaż-
żgħażagħ;

Or. ro

Emenda 108
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) żoni bil-muntanji kif imsemmija fl-
Artikolu 33(2);

(c) żoni bil-muntanji kif imsemmija fl-
Artikolu 33(2)  u żoni b’limitazzjonijiet 
naturali konsiderevoli skont l-
Artikolu 33(4);

Or. pt

Emenda 109
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-iżvilupp u l-promozzjoni ta’ prodotti 
agrikoli b’marki ta’ fiduċja uffiċjali bħall-
agrikoltura bijoloġika.

Or. pt

Emenda 110
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rati tal-appoġġ stabbiliti fl-Anness I 
jistgħu jiġu miżjuda b’10 punti perċentwali 
għal operazzjonijiet appoġġjati fil-qafas ta’ 
sottoprogrammi tematiċi li jikkonċernaw 
azjendi agrikoli żgħar u ktajjen tal-
provvista qosra. Fil-każ ta’ bdiewa 
żgħażagħ u żoni muntanjużi, ir-rati tal-
appoġġ massimi jistgħu jiżdiedu 
f’konformità mal-Anness I. Madankollu, 
ir-rata ta’ appoġġ massima kkombinata ma 
tistax taqbeż id-90%.

3. Ir-rati tal-appoġġ stabbiliti fl-Anness I 
jistgħu jiġu miżjuda b’10 punti perċentwali 
għal operazzjonijiet appoġġjati fil-qafas ta’ 
sottoprogrammi tematiċi li jikkonċernaw 
azjendi agrikoli żgħar u ktajjen tal-
provvista qosra. Fil-każ ta’ bdiewa 
żgħażagħ, żoni muntanjużi u r-reġjuni l-
aktar imbiegħda, ir-rati tal-appoġġ 
massimi jistgħu jiżdiedu f’konformità mal-
Anness I. Madankollu, ir-rata ta’ appoġġ 
massima kkombinata ma tistax taqbeż id-
90%.
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Or. pt

Emenda 111
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) analiżi tal-ħtiġijiet relatati mar-
rekwiżiti tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni 
u l-pjan ta’ evalwazzjoni msemmi fl-
Artikolu 49 tar-Regolament (UE) 
[CSF/2012]. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu biżżejjed riżorsi u attivitajiet ta’ 
bini tal-kapaċità biex jindirizzaw il-
ħtiġijiet identifikati;

imħassar

Or. en

Emenda 112
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-kundizzjonalitajiet ex ante 
msemmija fl-Anness IV, għandhom 
japplikaw għall-FAEŻR il-
kundizzjonalitajiet ex ante ġenerali 
stabbiliti fl-Anness IV tar-Regolament 
(UE) Nru [CSF/2012].

Il-kundizzjonalitajiet ex ante msemmija fl-
Anness IV, għandhom japplikaw għall-
ippjanar tal-FAEŻR, sakemm dawn huma 
rilevanti  u jistgħu jiġu applikati għall-
miri speċifiċi, li huma elenkati fil-
prijoritajiet tal-programm. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-firxa tal-kundizzjonalitajiet ex ante li jiġu proposti għall-programmi dwar l-iżvilupp rurali, 
għandhom jinkludu biss il-kundizzjonijiet speċifiċi u rilevanti għal dawn il-programmi. Il-
kundizzjonalitajiet Ex-ante fl-Anness IV għandhom firxa akbar – bosta minnhom (minbarra l-
punti 1,2,4.1 – 4.3,6.1.   u l-kundizzjonalitajiet orizzontali taħt numru 2 u 3) għandhom jiġu 
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kkunsidrati fil-livell tal-kuntatt ta’ sħubija, u l-valutazzjoni tagħhom għandha tiġi stabbilita 
fil-kuntratt. 

Emenda 113
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-kundizzjonalitajiet ex ante 
msemmija fl-Anness IV, għandhom 
japplikaw għall-FAEŻR il-
kundizzjonalitajiet ex ante ġenerali 
stabbiliti fl-Anness IV tar-Regolament 
(UE) Nru [CSF/2012].

Il-kundizzjonalitajiet ex ante msemmija fl-
Anness IV għandhom japplikaw għall-
FAEŻR jekk dawn inkunu rilevanti 
għalih, u jkunu applikabbli għall-miri 
speċifiċi, li jiġu segwiti mill-prijoritajiet 
tal-programm.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-politika għall-iżvilupp taż-żoni rurali m’għandhiex titqies responsabbli mis-sodisfazzjon 
tar-rekwiżiti f’oqsma oħrajn. Għandhom jiġu applikati biss kundizzjonalitajiet Ex-ante li 
huma realment konnessi mal-prijoritajiet ta’ din il-politika.

Emenda 114
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ taħt din il-miżura m’għandux 
jinkludi korsijiet ta’ struzzjoni jew taħriġ, li 
jiffurmaw parti mill-programmi jew is-
sistemi edukattivi normali fil-livelli 
sekondarji jew ogħla.

L-appoġġ taħt din il-miżura m’għandux 
jinkludi korsijiet ta’ struzzjoni jew taħriġ, li 
jiffurmaw parti mill-programmi jew is-
sistemi edukattivi normali fil-livelli 
sekondarji jew ogħla, iżda jista’ jinkludi 
korsijiet li jiġu organizzati fil-qafas ta’ 
sistemi tat-tagħlim tul il-ħajja u fil-qafas 
ta’ korsijiet ta’ taħriġ u fejn jitqiesu l-
ħtiġijiet tal-atturi rurali.
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Or. ro

Ġustifikazzjoni

Is-sistema tat-tagħlim tul il-ħajja tiffaċilita korsijiet ta’ taħriġ mill-ġdid u l-iżvilupp ta’ 
attivitajiet ġodda.

Emenda 115
Luís Paulo Alves

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-appoġġ jista’ jkopri wkoll l-ispejjeż 
li jirriżultaw mill-attivitajiet informattivi u 
ta’ promozzjoni ta’ prodotti fil-qafas tar-
regolamenti ta’ kwalità msemmija fil-
paragrafu 1.

Or. pt

Emenda 116
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. jikkontribwixxu għall-promozzjoni 
tat-tkabbir, l-iżgurar tal-postijiet tax-
xogħol fil-katina kollha tal-produzzjoni u 
l-provvista ta’ fergħat kummerċjali ġodda 
għall-azjendi agrikoli bħal pereżempju fil-
qasam turistiku jew soċjali,

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri tal-investiment għandhom ikunu disponibbli kemm għal estensjonijiet turistiċi 
(vaganzi f’impriża agrikola), kif ukoll għal estensjonijiet soċjali (Green Care) tal-azjendi.
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Emenda 117
Czesław Adam Siekierski

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-appoġġ skont il-paragrafu 1(b) 
huwa limitat għal kwota massima għal 
mikrointrapriżi u intrapriżi żgħar kif ukoll 
intrapriżi medji– skont ir-
rakkomandazzjoni 2003/361/KE tal-
Kummissjoni. F’każ ta’ azjendi, li 
mhumiex inklużi fl-Artikolu 2(1) ta’ din 
ir-rakkomandazzjoni, li jimpjegaw anqas 
minn 750 persuna jew bi dħul annwali ta’ 
anqas minn EUR 200 miljun, l-ammont 
massimu ta’ appoġġ jitnaqqas bin-nofs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur jikkritika l-proposta li l-azjendi tal-ipproċessar jiġu appoġġjati 
indipendentement mid-daqs tagħhom (s’issa ġew esklużi biss l-azjendi l-kbar). L-azjendi l-
kbar, li għandhom pożizzjoni rilevanti fis-suq minħabba l-vantaġġi tal-kobor tagħhom, jistgħu 
jinvestu fl-espansjoni tagħhom anki mingħajr subvenzjonijiet. Jekk l-Istati Membri jiġu 
permessi jiddeċiedu f’dan ir-rigward, jistgħu jirriżultaw distorzjonijiet fir-regoli tal-
kompetizzjoni fis-suq komuni.

Emenda 118
Riikka Manner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c a) pagamenti tal-irtirar għall-bdiewa li 
jittrasferixxu l-azjenda tagħhom b’mod 
permanenti lil bidwi ieħor.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandha tinżamm is-sistema attwali għall-ħruġ bil-pensjoni qabel iż-żmien.

Emenda 119
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 120
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 121
Riikka Manner
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-appoġġ skont il-paragrafu 1 
punt ca) jingħata lill-bdiewa, li ilhom 
jeżerċitaw l-ħidma kummerċjali agrikola 
għal tal-anqas għaxar snin, għandhom 
mill-anqas 60 sena, jobbligaw ruħhom li 
jittrasferixxu l-azjenda agrikola kollha 
tagħhom u d-drittijiet ta’ pagamenti 
rispettivi kollha lil bidwi u li jwaqqfu kull 
attività agrikola kummerċjali b’mod 
permanenti. 

Or. en

Emenda 122
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata sabiex jiffaċilita l-istabbiliment ta’ 
gruppi ta’ produtturi fis-setturi tal-
agrikoltura u l-forestrija għall-finijiet ta’:

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata sabiex jiffaċilita l-istabbiliment 
jew it-tkabbir u l-estensjoni ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi fis-setturi 
tal-agrikoltura u l-forestrija għall-finijiet 
ta’:

Or. pt

Emenda 123
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-adattament tal-produzzjoni u l-eżitu (a) l-adattament tal-produzzjoni u l-eżitu 
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tal-produtturi membri ta’ dawn il-gruppi
għar-rekwiżiti tas-suq;

tal-produtturi membri ta’ dawn l-
organizzazzjonijiet għar-rekwiżiti tas-suq;

Or. en

Emenda 124
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) attivitajiet oħra li jistgħu jitwettqu minn 
gruppi ta’ produtturi, bħall-iżvilupp ta’ 
ħiliet tan-negozju u tal-
kummerċjalizzazzjoni u l-organizzazzjoni 
u l-iffaċilitar tal-proċessi tal-innovazzjoni.

(d) attivitajiet oħra li jistgħu jitwettqu minn 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi, bħall-
iżvilupp ta’ ħiliet tan-negozju u tal-
kummerċjalizzazzjoni u l-organizzazzjoni 
u l-iffaċilitar tal-proċessi tal-innovazzjoni.

Or. pt

Emenda 125
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) it-tkabbir permezz ta’ żieda fin-
numru tal-membri jew fil-valur tal-
produzzjoni kkumerċjalizzata sa limitu 
massimu relevanti tas-suq.

Or. pt

Emenda 126
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)



AM\909845MT.doc 27/44 PE494.555v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) il-vantaġġi tal-kobor permezz tal-
assoċjazzjoni, il-koperazzjoni jew permezz 
ta’ ftehimiet kummerċjali, li jippromwovu 
s-sinerġiji u l-kumplimentarjetà tal-
attivitajiet bejn l-organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi jew permezz ta’ integrazzjoni 
vertikali;

Or. pt

Emenda 127
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-appoġġ għandu jingħata lil 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi li huma 
uffiċjalment rikonoxxuti mill-awtorità 
kompetenti tal-Istati Membri skont l-
Artikolu 106 tar-Regolament [ir-
Regolament dwar l-OKS unika] fuq il-bażi 
ta’ pjan tan-negozju. Dan għandu jkun 
limitat għal organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi li jaqgħu taħt id-definizzjoni ta’ 
SMEs.

Or. pt

Emenda 128
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jivverifikaw li 
l-objettivi tal-pjan ta’ negozju jkunu 

L-Istati Membri għandhom jivverifikaw li 
l-objettivi tal-pjan ta’ negozju jkunu 
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ntlaħqu fi żmien ħames snin mir-
rikonoxximent tal-grupp ta’ produtturi.

ntlaħqu fi żmien ħames snin mill-għoti tal-
appoġġ previst f’dan l-Artikolu.

Or. pt

Emenda 129
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għandu jitħallas bħala għajnuna 
ta’ rata fissa f’pagamenti annwali għall-
ewwel ħames snin mid-data li fiha l-grupp 
ta’ produtturi jkun ġie rikonoxxut fuq il-
bażi tal-pjan tan-negozju tiegħu. Dan 
għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi tal-
produzzjoni kummerċjalizzata annwali tal-
grupp. L-Istati Membri għandhom iħallsu 
l-aħħar pagament biss wara li jkunu 
vverifikaw l-implimentazzjoni korretta tal-
pjan tan-negozju.

L-appoġġ għandu jitħallas bħala għajnuna 
ta’ rata fissa f’pagamenti annwali għall-
ewwel ħames snin mid-data li fiha ġie 
mogħti l-appoġġ previst f’dan l-Artikolu. 
Dan għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi tal-
valur tal-produzzjoni kummerċjalizzata 
annwali tal-grupp. L-Istati Membri 
għandhom iħallsu l-aħħar pagament biss 
wara li jkunu vverifikaw l-
implimentazzjoni korretta tal-pjan tan-
negozju.

Or. pt

Emenda 130
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-ewwel sena, l-Istati Membri jistgħu 
jħallsu appoġġ lill-grupp ta’ produtturi 
kkalkulat fuq il-bażi tal-valur annwali 
medju tal-produzzjoni kkummerċjalizzata 
tal-membri tiegħu fit-tliet snin qabel ma 
ngħaqdu fil-grupp. Fil-każ ta’ gruppi ta’ 
produtturi fis-settur tal-forestrija, l-appoġġ 
għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi tal-
produzzjoni kkumerċjalizzata medja tal-

Fl-ewwel sena, l-Istati Membri jistgħu 
jħallsu appoġġ lill-organizzazzjoni ta’ 
produtturi kkalkulat fuq il-bażi tal-valur 
annwali medju tal-produzzjoni 
kkummerċjalizzata tal-membri tiegħu fit-
tliet snin qabel ma ngħaqdu fl-
organizzazzjoni. Fil-każ ta’ gruppi ta’ 
produtturi fis-settur tal-forestrija, l-appoġġ 
għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi tal-
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membri tal-grupp fuq l-aħħar ħames snin 
qabel ir-rikonoxximent, eskluż l-ogħla 
valur u dak l-iktar baxx.

produzzjoni kkumerċjalizzata medja tal-
membri tal-grupp fuq l-aħħar ħames snin 
qabel ir-rikonoxximent, eskluż l-ogħla 
valur u dak l-iktar baxx.

Or. pt

Emenda 131
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pagamenti agroambjentali u tal-klima 
għandhom jingħataw lil bdiewa, gruppi ta’ 
bdiewa u partijiet oħra responsabbli mill-
ġestjoni tal-art li jimpenjaw ruħhom, fuq 
bażi volontarja, li jwettqu operazzjoni li 
tikkonsisti f'impenji agroambjentali 
klimatiċi wieħed jew aktar fuq l-art 
agrikola. Meta jkun debitament ġustifikat 
biex jintlaħqu objettivi ambjentali, il-
pagamenti agroambjentali klimatiċi jistgħu 
jingħataw lil partijiet oħra responsabbli 
mill-ġestjoni tal-art jew gruppi ta’ partijiet 
oħra responsabbli mill-ġestjoni tal-art.

2. Il-pagamenti agroambjentali u tal-klima 
għandhom jingħataw lil bdiewa, gruppi ta’ 
bdiewa u partijiet oħra responsabbli mill-
ġestjoni tal-art li jimpenjaw ruħhom, fuq 
bażi volontarja, li jwettqu operazzjoni li 
tikkonsisti f'impenji agroambjentali 
klimatiċi wieħed jew aktar fuq l-art 
agrikola jew art li tista’ tintuża għal użu 
agrikolu jew li wettqu miżuri intensivi 
għall-adattament għat-tibdil fil-klima. 
Meta jkun debitament ġustifikat biex 
jintlaħqu objettivi ambjentali, il-pagamenti 
agroambjentali klimatiċi jistgħu jingħataw 
lil partijiet oħra responsabbli mill-ġestjoni 
tal-art jew gruppi ta’ bdiewa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-grupp li jinsab fil-mira ta’ din il-miżura huwa primarjament dak tal-bdiewa. Għandhom 
jitqiesu l-programmi u l-miżuri li diġà jeżistu.

Emenda 132
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri agroambjentali u klimatiċi kollha għandhom ikunu jistgħu jiġu rikonoxxuti bħala 
rekwżiti għal  titjib ekoloġiku fil-kuntest tal-pagamenti diretti mingħajr ma tiżdied il-linja ta’ 
bażi.

Emenda 133
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali klimatiċi. 
Meta l-impenji jittieħdu minn gruppi ta’ 
bdiewa, il-livell massimu għandu jkun 
30%. L-appoġġ mill-FAEŻR jista’ 
jirrigwarda miżuri li jaqgħu taħt it-
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Titolu III, Kapitolu 2 tar-Regolament 
(UE) Nru DP/2012.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri agroambjentali u klimatiċi għandhom jissodisfaw b’mod awtomatiku r-rekwiżiti għal 
titjib ekoloġiku u l-miżuri kollha għandhom jgħoddu, għalhekk, bħala titjib ekoloġiku u jkunu 
jistgħu jiġu promossi fiż-żewġ pilastri.

Emenda 134
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Għall-kalkolu tal-pagamenti 
msemmija fil-paragrafu preċedenti, 
f’sitwazzjonijiet li jinvolvu l-periklu li l-
prattiki ekoloġiċi jiġu abbandunati, l-Istat 
Membru jista’ jirrikorri għall-kunċett tal-
kost tal-għażla. 

Or. pt

Emenda 135
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż addizzjonali u d-dħul mitluf 
għandhom jiġu kkalkulati bi tqabbil ma’ 
żoni li mhumiex affetwati minn 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
pagamenti skont il-Kapitolu 3 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) Nru DP/2012.

L-ispejjeż addizzjonali u d-dħul mitluf 
għandhom jiġu kkalkulati bi tqabbil ma’ 
żoni li mhumiex affetwati minn 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
pagamenti skont il-Kapitolu 3 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) Nru DP/2012. Il-
pagamenti għandhom ikunu differenzjati 
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kif xieraq, billi jitqiesu:
- il-karatteristiċi partikolari u l-miri tal-
iżvilupp tar-reġjun ikkonċernat,
- l-ammont ta’ żvantaġġi naturali 
permanenti li jaffettwaw l-attivitajiet 
agrikoli,
- it-tip ta' produzzjoni u, skont il-każ, l-
istruttura ekonomika tal-azjenda.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-azjendi b’forom ta’ produzzjoni differenti u f’reġjuni ta’ produzzjoni differenti għandhom 
piżijiet u spejjeż differenzjati fil-ġestjoni tal-azjendi – dawn għandhom jiġu meqjusa.

Emenda 136
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pagamenti għandhom ikunu stabbiliti 
bejn l-ammont minimu u massimu stabbilit 
fl-Anness I.

3. Il-pagamenti għandhom ikunu stabbiliti 
bejn l-ammont minimu u massimu stabbilit 
fl-Anness I. Allokazzjonijiet 
kompensantorji ogħla mill-ammont 
massimu jistgħu jingħataw jekk il-medja 
tal-ammont għall-allokazzjonijiet 
kumpensatorji kollha mogħtija fil-livell 
tal-ipprogrammar ikkonċernat ma taqbiżx
dan l-ammont massimu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jingħataw il-possibilità li jistabbilixxu ammonti differenzjati għal 
azjendi b’forom ta’ produzzjoni differenti.

Emenda 137
Richard Seeber



AM\909845MT.doc 33/44 PE494.555v01-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fi Stati Membri li ma lestewx id-
delimitazzjoni msemmija fl-Artikolu 33(3) 
qabel l-1 ta’ Jannar 2014, il-paragrafu 5 
għandu japplika għal bdiewa li jirċievu 
pagamenti f’żoni li kienu eliġibbli għal 
dawn il-pagamenti matul il-perjodu 2007-
2013. Wara t-tlestija tad-delimitazzjoni, il-
bdiewa f’żoni li jibqgħu eliġibbli 
għandhom jirċievu pagamenti taħt din il-
miżura. Il-bdiewa f’żoni li m’għadhomx 
eliġibbli għandhom jibqgħu jirċievu l-
pagamenti skont il-paragrafu 5.

imħassar

Or. de

Emenda 138
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikunu eliġibbli għal pagamenti 
skont l-Artikolu 32, żoni, minbarra żoni 
muntanjużi, għandhom jitqiesu li huma 
affettwati minn restrizzjonijiet naturali 
sinifikanti jekk mill-inqas 66% tal-ŻAU 
tissodisfa mill-inqas waħda mill-kriterji 
elenkati fl-Anness II fil-valur minimu 
indikat. L-issodisfar ta’ din il-kundizzjoni 
għandu jiġi żgurat fil-livell xieraq tal-
unitajiet amministrattivi lokali (il-livell 
tal-“LAU 2” – Local Administrative 
Units 2).

L-Istati Membri jistgħu jagħtu pagamenti
skont l-Artikolu 32 f’żoni oħra minbarra 
żoni muntanjużi, li huma affettwati minn 
restrizzjonijiet naturali sinifikanti, li kienu 
eliġibbli matul il-perjodu ta’ 
pprogrammar 2007-2013 skont l-
Artikolu 36 ittra a numru ii tar-
Regolament (KE) Nru 1698/2005. Il-
kriterji li skont tagħhom jiġu stabbiliti r-
reġjuni l-oħra minbarra ż-żoni 
muntanjużi, li jiġu affettwati minn 
restrizzjonijiet naturali sinifikanti, 
għandhom ikunu sostnuti b’evidenza 
xjentifika qawwija, jikkunsidraw il-
karatteristiċi partikolari u l-miri ta’ 
żvilupp tar-reġjuni, u għandhom ikunu 
differenzjati biżżejjed skont il-
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limitazzjonijiet naturali u t-tip ta’ 
produzzjoni jew l-istruttura ekonomika 
tal-azjendi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni dwar id-delimitazzjoni l-ġdida taż-żoni l-oħra li huma affettwati 
minn restrizzjonijiet naturali ma tistax tiġi applikata għall-Istati Membri. B’referenza għall-
opinjonijiet tal-Parlament tal-UE, sistema ġdida għandha tikkunsidra l-karatteristiċi 
differenti tal-Istati Membri.

Emenda 139
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-iżvilupp u/jew il-
kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi turistiċi 
relatati mat-turiżmu rurali,

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp u l-kummerċjalizzazzjoni tal-offerti tat-turiżmu rurali hija ta’ importanza 
eċċezzjonali għar-reġjuni rurali, peress li din il-fergħa ekonomika hija integrata f’diversi 
reġjuni, speċjalment fl-agrikoltura. 

Emenda 140
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-iżvilupp ta’ proġetti b’rabta mal-
agrikoltura soċjali (e.ż.: Green Care);
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Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp tal-offerti tal-agrikoltura soċjali skont l-eżempju tal-proġett tal-UE ‘Green Care’ 
huwa sinifikanti għaż-żoni rurali min-naħa u min-naħa l-oħra fergħa ekonomika addizzjonali 
ġdida fl-agrikoltura.

Emenda 141
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 37(1)(a) 
għandu jingħata biss għal kuntratti tal-
assigurazzjoni li jkopru t-telf ikkawżat 
minn avveniment klimatiku negattiv jew 
minn mard tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu ħsara 
jew miżura adottata skont id-
Direttiva 2000/29/KE biex jiġu eradikati 
jew ikkontrollati mard tal-pjanti jew 
organiżmi ta’ ħsara għalihom li jeqirdu 
iżjed minn 30 % tal-produzzjonu annwali 
medja tal-bidwi fil-perjodu preċedenti ta’ 
tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażata
fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin, 
esklużi l-ogħla entrata u dik l-iktar baxxa.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 37(1)(a) 
għandu jingħata biss għal kuntratti tal-
assigurazzjoni li jkopru t-telf ikkawżat 
minn avveniment klimatiku negattiv jew 
minn mard tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu ħsara 
jew miżura adottata skont id-Direttiva 
2000/29/KE biex jiġu eradikati jew 
ikkontrollati mard tal-pjanti jew organiżmi 
ta’ ħsara għalihom, li jwasslu għal tnaqqis 
fil-produzzjoni annwali b’iżjed minn 15% 
meta mqabbla mal-produzzjoni annwali 
medja tal-bidwi. Il-produzzjoni annwali 
medja għandha tiġi kkalkulata billi 
jittieħdu ċ-ċifri għat-tliet snin preċedenti 
jew għall-ħames snin preċedenti u jkunu 
esklużi l-ikbar u l-iċken figuri jew, 
f’ċirkostanzi eċċezzjonali debitament 
ġustifikati, billi jittieħdu ċ-ċifri għal sena 
speċifika mill-ħames snin preċedenti.
Il-kejl tal-ammont tat-telf ikkawżat jista’ 
jsir b’mod li jirrifletti l-karatteristiċi 
speċifiċi ta’ kull tip ta’ prodott billi 
jintużaw
(a) l-indiċijiet bijoloġiċi (il-kwantità ta’ 
bijomassa mitlufa) jew indiċijiet 
ekwivalenti tat-telf ta’ produzzjoni 
stabbiliti fil-livell tal-azjenda jew il-livell 
lokali, reġjonali jew nazzjonali; jew
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(b) l-indiċijiet tat-temp (kwantità ta’ xita, 
temperaturi, eċċ.) stabbiliti fil-livell lokali, 
reġjonali jew nazzjonali.

Or. pt

Emenda 142
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra l-kompiti msemmija fl-
Artikolu 30 tar-Regolament (UE) 
Nru [CSF/2012], il-gruppi ta’ azzjoni 
lokali jistgħu jwettqu kompiti addizzjonali 
delegati lilhom mill-Awtorità ta’ Ġestjoni 
u/jew l-aġenzija tal-pagamenti.

1. Minbarra l-kompiti msemmija fl-
Artikolu 30 tar-Regolament (UE) 
Nru [CSF/2012], il-gruppi ta’ azzjoni 
lokali jistgħu:

Or. en

Emenda 143
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) iwettqu kompiti addizzjonali delegati 
lilhom mill-Awtorità ta’ Ġestjoni u/jew l-
aġenzija tal-pagamenti, jew

Or. en

Emenda 144
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) waħedhom jew flimkien ma’ sħab u fi 
ħdan strateġija tal-iżvilupp, iwettqu wkoll 
operazzjonijiet b’dimensjoni territorjali 
estensiva, jiġifieri jwettqu l-hekk imsejħa 
proġetti ġenerali (“umbrella projects”);

Or. en

Ġustifikazzjoni

I propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path

Emenda 145
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. mal-gruppi ta’ azzjonijiet lokali 
jgħoddu wkoll gruppi LEADER eżistenti, 
li diġà jiġu appoġġati fil-qafas tal-
Inizjattiva Leader II1 jew Leader+2 jew 
skont l-Artikolu 62 tar-
Regolament (KE) Nru 1698/2005 tal-
Kunsill (FAEŻR)3, sakemm dawn il-
gruppi jissodisfaw ir-rekwiżiti inklużi fl-
Artikoli 28, 29 u 30 tar-Regolament 
Ġenerali.
______________
1Avviż mill-Kummissjoni lill-Istati 
Membri li jistabbilixxi linji gwida għall-
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għoti globali jew programmi operazzjonali 
integrati, li għalihom l-Istati Membri 
huma mistiedna jissottomettu 
applikazzjonijiet għall-għajnuna fil-qafas 
ta’ inizjattiva Komunitarja għall-iżvilupp 
rurali (Leader II) (ĠU C 180, 1.7.1994, p. 
48).
2Avviż tal-Kummissjoni lill-Istati Membri 
tal-14 ta’ April 2000 li jistabbilixxi linji 
gwida għall-inizjattiva Komunitarja għall-
iżvilupp rurali (Leader+) (ĠU C 139, 
18.5.2000, p. 5). Avviż kif ġie l-aħħar 
emendat bil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni li temenda l-avviż lill-Istati 
Membri tal-14 ta’ April 2000 li 
jistabbilixxi linji gwida għall-inizjattiva 
Komunitarja għall-iżvilupp rurali 
(Leader+) (ĠU C 294, 4.12.2003, p 11).
3Regolament (KE) Nru 1698/2005 tal-
20 ta’ Settembru 2005 dwar l-appoġġ 
għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

Or. en

Emenda 146
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-gruppi ta’ azzjoni lokali jistgħu jitolbu 
l-pagament ta’ ħlas bil-quddiem mill-
aġenzija tal-pagamenti kompetenti jekk 
ikun hemm din il-possibbiltà fil-programm 
ta' żvilupp rurali. L-ammont tal-pagamenti 
bil-quddiem m’għandux jaqbeż 50  % tal-
appoġġ pubbliku marbut mal-ispejjeż 
operazzjonali.

2. Il-gruppi ta’ azzjoni lokali jistgħu jitolbu 
l-pagament ta’ ħlas bil-quddiem mill-
aġenzija tal-pagamenti kompetenti jekk 
ikun hemm din il-possibbiltà fil-programm 
ta' żvilupp rurali. L-ammont tal-pagamenti 
bil-quddiem m’għandux jaqbeż 80 % tal-
appoġġ pubbliku marbut mal-ispejjeż 
operazzjonali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Minħabba l-problemi gravi ta’ gruppi ta’ azzjoni lokali biex jakkwistaw il-krediti, 
nissuġġerixxu li l-pagamenti bil-quddiem jiżdiedu għal 80%. 

Emenda 147
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) appoġġ preparatorju, kif imniżżel fl-
ittra 9b) jista’ jingħta forma ta’ pagament 
bil-quddiem li jasal sa 100% tas-
subvenjzoni, jekk tali possibiltà hija 
preveduta fil-programm innifsu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu addizzjonali jiġi ssuġġerit biex jistabbilixxi dispożizzjonijiet li jiffaċilitaw 
pagamenti bil-quddiem sa 100%. Dawn huma proġetti li jinvolvu sħab, li ma japplikawx għal 
appoġġi individwali minħabba restrizzjonijiet finanzjarji. Fil-qafas ta’ proġett ġenerali ta’ 
LAG, il-flus jistgħu jiġu trasferiti bil-quddiem lil dawn is-sħab.

Emenda 148
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ tal-irrigazzjoni, huma biss l-
investimenti li jwasslu għal tnaqqis tal-
użu preċedenti tal-ilma ta’ mill-inqas 25% 
li għandhom jitqiesu bħala nefqa 
eliġibbli. Permezz ta’ deroga, fl-Istati 
Membri li daħlu fl-Unjoni mill-2004 lil 
hawn, l-investimenti f’installazzjonijiet tal-
irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu bħala 
nefqa eliġibbli f’każijiet fejn analiżi 

3. L-investimenti f’installazzjonijiet tal-
irrigazzjoni ġodda jistgħu jitqiesu bħala 
nefqa eliġibbli jekk ikun ipprovat li l-
investiment ikkonċernat hu sostenibbli u 
huwa konformi mad-Direttiva Qafas dwar 
l-Ilma. L-investimenti għall-
modernizzazzjoni tas-sistemi disponibbli 
huma eliġibbli jekk huma jipprovaw titjib 
fil-parametri stabbiliti għall-użu tal-ilma 
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ambjentali tagħti prova li l-investiment 
ikkonċernat hu sostenibbli u m’għandu l-
ebda impatt ambjentali negattiv.

fl-ambitu tal-pjanijiet nazzjonali għal użu 
effiċjenti tal-ilma, li ġew żviluppati skont 
id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma.

Or. pt

Emenda 149
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prestazzjoni tal-passat. (b) il-prestazzjoni tal-passat b’referenza 
għall-perjodu 2007-2013.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għas-sena 2013 mhijiex adegwata, peress li l-profili tal-Istati Membri għall-
perjodu 2007-2013 jimxu b’mod differenti. Il-medja tal-perjodu, għalhekk, hija bażi adatta 
għar-referenza.

Emenda 150
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 85 % tan-nefqa pubblika eliġibbli fir-
reġjuni inqas żviluppati, fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u l-gżejjer żgħar tal-Eġew skont 
it-tifsira tar-Regolament (KEE) 
Nru 2019/93;

(a) 85 % tan-nefqa pubblika eliġibbli fir-
reġjuni inqas żviluppati, fir-reġjuni li se 
jintemmilhom l-appoġġ, fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u l-gżejjer żgħar tal-Eġew skont 
it-tifsira tar-Regolament (KEE) 
Nru 2019/93;

Or. en
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Emenda 151
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 80% għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, u 36, għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u għal 
operazzjonijiet taħt l-Artikolu 20(1)(a)(i). 
Tista’ tiġi miżjuda għal 90% għall-
programmi ta’ reġjuni inqas żviluppati, ir-
reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer żgħar 
tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

(a) 80% għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, u 36, għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u għal 
operazzjonijiet taħt l-Artikolu 20(1)(a)(i). 
Tista’ tiġi miżjuda għal 90% għall-
programmi ta’ reġjuni inqas żviluppati, ir-
reġjuni li se jintemmilhom l-appoġġ, ir-
reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer żgħar 
tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

Or. en

Emenda 152
Luís Paulo Alves

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) 60 % tal-miżuri agroambjentali u 
klimatiċi skont l-Artikolu 29. Din ir-rata 
tista’ tiżdied għal 90% għall-programmi 
ta’ reġjuni inqas żviluppati, ir-reġjuni l-
aktar imbiegħda u l-gżejjer żgħar tal-
Eġew skont it-tifsira tar-Regolament 
(KEE) Nru 2019/93;

Or. pt

Emenda 153
Luís Paulo Alves
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Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 100% għal attivitajiet li jirċievu 
finanzjament skont l-Artikolu 66.

(b) 100% għal attivitajiet li jirċievu 
finanzjament skont l-Artikolu 66 u l-
Artikolu 38.

Or. pt

Emenda 154
Richard Seeber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Għal miżuri finanzjarji, li jiġu 
trasferiti lill-FAEŻR skont l-Artikolu 14 
tar-Regolament (UE) Nru DP/2012, 
tapplika r-rata uniformi skont il-
paragrafu 3.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-mezzi finanzjarji li jiġu trasferiti fil-qafas tal-flessibilità tal-FAEŻR, għandu jkollhom, għal 
skop ta’ koerenza, l-istess rata ta’ parteċipazzjoni bħal miżuri oħra tal-FAEŻR.

Emenda 155
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandu jeżamina l-attivitajiet u l-eżiti 
relatati mal-pjan ta' evalwazzjoni tal-
programm;

(b) għandu jeżamina l-pjan ta’ 
evalwazzjoni tal-programm, li ġie 
ppreżentat mill-awtorità amministrattiva, 
u l-avvanzi fl-implimentazzjoni tiegħu;
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Or. en

Emenda 156
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta' Mejju 2016 u sal-31 ta' Mejju
ta' kull sean sussegwenti sa u inkluża l-
2023, l-Istati Membri għandhom 
jissottomettu lill-Kummissjoni rapport 
annwali dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi ta' żvilupp rurali fis-sena 
kalendarja ta' qabel. Ir-rapport sottomess 
fl-2016 għandu jkopri s-snin kalendarji 
2014 u 2015.

1. Sat-30 ta' Ġunju 2022 u sal-30 ta' 
Ġunju ta' kull sena sussegwenti sa u 
inkluża l-2022, l-Istati Membri għandhom 
jissottomettu lill-Kummissjoni rapport 
annwali dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi ta' żvilupp rurali fis-sena 
kalendarja ta' qabel. Ir-rapport finali 
għandu jiġi ppreżentat mill-Istati Membri 
sal-31 ta’ Diċembru 2023. Ir-rapport 
sottomess fl-2016 għandu jkopri s-snin 
kalendarji 2014 u 2015.

Or. en

Emenda 157
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta l-programm għall-iżvilupp rurali 
jipprevedi strumenti li jinkludu elementi 
ta’ subvenzjonijiet statali, dawn l-
istrumenti m’għandhomx ikunu s-suġġett 
ta’ komunikazzjoni speċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jien nitlob l-emenda tad-dispożizzjonijiet legali tal-UE, sabiex jiġi evitat li tiġi applikata 
proċedura ta’ approvazzjoni separata għal strumenti speċifiċi, li jaqgħu taħt l-aspett tal-
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kompatibilità mal-politika tal-kompetizzjoni.


