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Emenda 158
Jens Geier

Proposta għal Regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp sostenibbli 
taż-żoni rurali, jeħtieġ li ssir enfasi fuq 
għadd limitat ta’ prijoritajiet ewlenin 
relatati mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura u l-forestrija u 
ż-żoni rurali, il-kompetittività tat-tipi 
kollha tal-agrikoltura u l-vijabbiltà tal-
azjendi agrikoli, l-organizzazzjoni tal-
katina tal-ikel u l-immaniġġjar tar-riskji 
fl-agrikoltura, il-preservazzjoni u t-tisħiħ 
tal-ekosistemi dipendenti fuq l-agrikoltura 
u l-forestrija, l-użu effiċjenti tar-riżorsi u t-
tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet ta’ karbonju fis-setturi tal-
agrikoltura u tal-ikel u tal-forestrija, u l-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-
tnaqqis tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku 
taż-żoni rurali. F'dan il-proċess għandha 
tkun ikkunsidrata d-diversità ta' 
sitwazzjonijiet li jaffettwaw iż-żoni rurali 
b'karatteristiċi differenti jew kategoriji 
differenti ta' benefiċjarji potenzjali u l-
objettivi trasversali tal-innovazzjoni, l-
ambjent, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima 
u l-adattament għalih. L-azzjoni ta' 
mitigazzjoni għandha tkun relatata kemm 
mal-limitazzjoni tal-emissjonijiet fl-
agrikoltura u l-forestrija mill-attivitajiet 
ewlenin bħall-produzzjoni tal-bhejjem, l-
użu ta' fertilizzanti u l-preservazzjoni ta' 
bjar tal-karbonju u t-tisħiħ tal-ġbir tal-
karbonju fir-rigward tal-użu tal-art, it-tibdil 
fl-użu tal-art u s-settur tal-forestrija. Il-
prijorità tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali 
marbuta mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura, il-forestrija u 
ż-żoni ruraligħandha tapplika 
orizzontalment b’rabta mal-prijoritajiet l-

(5) Sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp sostenibbli 
taż-żoni rurali, jeħtieġ li ssir enfasi fuq 
għadd limitat ta’ prijoritajiet ewlenin 
relatati mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura u l-forestrija u 
ż-żoni rurali, il-kompetittività tat-tipi 
kollha tal-agrikoltura u l-vijabbiltà tal-
azjendi agrikoli u l-organizzazzjoni tal-
katina tal-ikel, il-preservazzjoni u t-tisħiħ 
tal-ekosistemi dipendenti fuq l-agrikoltura 
u l-forestrija, l-użu effiċjenti tar-riżorsi u t-
tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet ta’ karbonju fis-setturi tal-
agrikoltura u tal-ikel u tal-forestrija, u l-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-
tnaqqis tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku 
taż-żoni rurali. F'dan il-proċess għandha 
tkun ikkunsidrata d-diversità ta' 
sitwazzjonijiet li jaffettwaw iż-żoni rurali 
b'karatteristiċi differenti jew kategoriji 
differenti ta' benefiċjarji potenzjali u l-
objettivi trasversali tal-innovazzjoni, l-
ambjent, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima 
u l-adattament għalih. L-azzjoni ta' 
mitigazzjoni għandha tkun relatata kemm 
mal-limitazzjoni tal-emissjonijiet fl-
agrikoltura u l-forestrija mill-attivitajiet 
ewlenin bħall-produzzjoni tal-bhejjem, l-
użu ta' fertilizzanti u l-preservazzjoni ta' 
bjar tal-karbonju u t-tisħiħ tal-ġbir tal-
karbonju fir-rigward tal-użu tal-art, it-tibdil 
fl-użu tal-art u s-settur tal-forestrija. Il-
prijorità tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali 
marbuta mat-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni fl-agrikoltura, il-forestrija u 
ż-żoni rurali għandha tapplika 
orizzontalment b’rabta mal-prijoritajiet l-
oħra tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali.
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oħra tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ewwel pilastru tal-Politika Agrikola Komuni jirrigwarda l-istabilizzazzjoni tad-dħul. It-tieni 
pilastru tal-Politika Agrikola Komuni huwa maħsub għall-iżvilupp rurali. L-Artikoli 37, 38, 
39, 40 u 41 kif ukoll il-premessi korrispondenti tal-proposta tal-Kummissjoni għalhekk ma 
jappartjenux għat-tieni pilastru.

Emenda 159
Jens Geier

Proposta għal Regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Is-settur agrikolu hu suġġett għal 
ħsara fil-potenzjal produttiv tiegħu iżjed 
minn setturi oħra minħabba d-diżastri 
naturali. Sabiex tingħata għajnuna għall-
vijabbiltà u l-kompettitività tal-biedja fid-
dawl ta’ dawn id-diżastri, għandu jingħata 
appoġġ lill-bdiewa biex jiġu megħjuna 
jirkupraw il-potenzjal agrikolu li tkun 
saritlu l-ħsara. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw ukoll li ma jkunx hemm kumpens 
żejjed tal-ħsara mġarrba, minħabba l-
kombinazzjoni ta’ skemi ta’ kumpens tal-
Unjoni (b’mod partikolari l-miżura tal-
immaniġġjar tar-riskji), nazzjonali u 
privati. Sabiex jiġi żgurat l-użu effiċjenti u 
effettiv tar-riżorsi baġitarji tal-FAEŻR, is-
setgħa li jiġu adottati atti taħt l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tad-
definizzjoni tal-ispejjeż eliġibbli taħt din il-
miżura.

(20) Is-settur agrikolu hu suġġett għal 
ħsara fil-potenzjal produttiv tiegħu iżjed 
minn setturi oħra minħabba d-diżastri 
naturali. Sabiex tingħata għajnuna għall-
vijabbiltà u l-kompetittività tal-biedja fid-
dawl ta’ dawn id-diżastri, għandu jingħata 
appoġġ lill-bdiewa biex jiġu megħjuna 
jirkupraw il-potenzjal agrikolu li tkun 
saritlu l-ħsara. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw ukoll li ma jkunx hemm kumpens 
żejjed tal-ħsara mġarrba, minħabba l-
kombinazzjoni ta’ skemi ta’ kumpens tal-
Unjoni, nazzjonali u privati. Sabiex jiġi 
żgurat l-użu effiċjenti u effettiv tar-riżorsi 
baġitarji tal-FAEŻR, is-setgħa li jiġu 
adottati atti taħt l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tad-definizzjoni tal-ispejjeż 
eliġibbli taħt din il-miżura.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ewwel pilastru tal-Politika Agrikola Komuni jirrigwarda l-istabilizzazzjoni tad-dħul. It-tieni 
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pilastru tal-Politika Agrikola Komuni huwa maħsub għall-Iżvilupp Reġjonali. L-Artikoli 37, 
38, 39, 40 u 41 kif ukoll il-premessi korrispondenti tal-proposta tal-Kummissjoni għalhekk ma 
jappartjenux għat-tieni pilastru .

Emenda 160
Jens Geier

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 

(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 negozji oħra
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 għandhom ikunu għal 
perjodu ta' mhux iktar minn ħames snin.
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(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-bdiewa għandhom jiġu trattati bħal kwalunkwe imprenditur ieħor meta jtemmu n-negozju 
tagħhom. Ħlas tat-terminazzjoni għall-bdiewa mhuwiex raġonevoli u jmur kontra n-negozju 
ugwali meta mqabbel ma’ imprendituri oħrajn.

Emenda 161
Jens Geier

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-
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, 

(28) Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom ikomplu jkollhom rwol
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-
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-riżorsi 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, 
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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.

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 jimmultiplikaw il-
benefiċċju ambjentali u tal-klima. 
Madankollu, azzjoni konġunta twassal għal 
spejjeż addizzjonali għat-tranżazzjonijiet li 
għandhom ikunu 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 jonfqu minimu ta' 30 % 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
limitazzjonijiet naturali jew speċifiċi oħra.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Rata minima obbligatorja għall-miżuri agroambjentali u klimatiċi hija ta’ importanza kbira 
biex tiġi enfasizzata l-importanza ta’ dawn l-azzjonijiet ta’ prijorità, iżda fl-istess ħin biex 
tkun permessa biżżejjed flessibilità. Għalhekk għandu jkun hemm żieda żgħira minn 25 % 
għal 30 %.

Emenda 162
Jens Geier

Proposta għal Regolament
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Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Illum il-bdiewa huwa esposti għal 
riskji ekonomiċi u ambjentali dejjem 
jiżdiedu bħala konsegwenza għat-tibdil 
fil-klima u l-volatilità tal-prezzijiet dejjem 
tiżdied. F'dan il-kuntest, il-ġestjoni 
effettiva tar-riskji għandha importanza 
ikbar għall-bdiewa. Għal din ir-raġuni, 
għandha tiġi stabbilita miżura għall-
ġestjoni tar-riskju li tgħin lill-bdiewa 
jindirizzaw l-iktar riskji komuni affaċċjati 
minnhom. Għalhekk, din il-miżura 
għandha tappoġġja lill-bdiewa biex 
ikopru l-primjums li jħallsu għall-
assigurazzjoni tal-uċuħ tar-raba, tal-
annimali u tal-pjanti kif ukoll l-
istabbiliment ta' fondi mutwi u l-kumpens 
imħallas minn dawn il-fondi lill-bdiewa 
għat-telf li jġarrbu bħala riżultat ta' 
tifqigħ ta' mard tal-annimali jew tal-pjanti 
jew minħabba inċidenti ambjentali. 
Għandha tkopri wkoll strument għall-
istabilizzazzjoni tas-suq fil-forma ta' fond 
mutwu bħala appoċċ lill-bdiewa li 
jaffaċċjaw tnaqqis kbir fid-dħul tagħhom. 
Sabiex ikun żgurat li hemm trattament 
ugwali fost il-bdiewa fl-Unjoni, li ma 
hemmx tgħawwiġ tal-kompetizzjoni u li l-
obbligi internazzjonali tal-Unjoni huma 
rispettati, għandhom jiġu pprovduti 
kundizzjonijiet speċifiċi għall-għoti ta' 
apoġġ taħt dawn il-miżuri. Sabiex jiġi 
żgurat l-użu effiċjenti u effettiv tar-riżorsi 
baġitarji tal-FAEŻR, is-setgħa li jiġu 
adottati atti taħt l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tad-definizzjoni tat-tul ta' 
żmien minimu u massimu tas-self 
kummerċjali lill-fondi mutwi.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ewwel pilastru tal-Politika Agrikola Komuni jirrigwarda l-istabilizzazzjoni tad-dħul. It-tieni 
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pilastru tal-Politika Agrikola Komuni huwa maħsub għall-iżvilupp rurali. L-Artikoli 37, 38, 
39, 40 u 41 kif ukoll il-premessi korrispondenti tal-proposta tal-Kummissjoni għalhekk ma 
jappartjenux għat-tieni pilastru.

Emenda 163
Jens Geier

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – Paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. 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, li ma 
jagħmilx ħsara lill-klima u li jkun 
reżistenti.

1. Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
Istrateġija Ewropa 2020 fil-kuntest ta’ 
Strateġija Ewropea għall-Iżvilupp Rurali 
billi jippromwovi l-iżvilupp rurali 
sostenibbli fl-Unjoni b’mod
komplementari mal-istrumenti l-oħra tal-
politika agrikola komuni (iktar ’il quddiem
“PAK”) u b’mod koordinat u 
komplementari 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, li ma 
jagħmilx ħsara lill-klima u li jkun 
reżistenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda 29 tal-Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tenfasizza li hija meħtieġa Strateġija reali 
għall-Iżvilupp Rurali fuq il-livell Ewropew. Din għandha tkun ikkoordinata mal-għanijiet tal-
politika ta’ koeżjoni u tal-Politika Komuni tas-Sajd u kkomplementata permezz ta’ dawn.

Emenda 164
Jens Geier

Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) il-promozzjoni tal-organizzazzjoni tal- (3) il-promozzjoni tal-organizzazzjoni tal-
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katina tal-ikel u l-ġestjoni tar-riskji fl-
agrikoltura, b’enfasi fuq l-oqsma li ġejjin:

katina tal-ikel, b’enfasi fuq l-oqsma li 
ġejjin:

Or. de

Justification

L-ewwel pilastru tal-Politika Agrikola Komuni jirrigwarda l-istabilizzazzjoni tad-dħul. It-tieni 
pilastru tal-Politika Agrikola Komuni huwa maħsub għall-iżvilupp rurali. L-Artikoli 37, 38, 
39, 40 u 41 kif ukoll il-premessi korrispondenti tal-proposta tal-Kummissjoni għalhekk ma 
jappartjenux għat-tieni pilastru.

Emenda 165
Jens Geier

Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – Paragrafu 1 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ għall-ġestjoni tar-riskji tal-
azjendi agrikoli:

imħassar

Or. de

Justification

L-ewwel pilastru tal-Politika Agrikola Komuni jirrigwarda l-istabilizzazzjoni tad-dħul. It-tieni 
pilastru tal-Politika Agrikola Komuni huwa maħsub għall-iżvilupp rurali. L-Artikoli 37, 38, 
39, 40 u 41 kif ukoll il-premessi korrispondenti tal-proposta tal-Kummissjoni għalhekk ma 
jappartjenux għat-tieni pilastru.

Emenda 166
Jens Geier

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) Il-promozzjoni tad-diversifikazzjoni
ekonomika, il-ħolqien ta’ intrapriżi ġodda 
u l-ħolqien tal-impjiegi;
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Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Emenda 32 tal-Kumitat tar-Reġjuni.

Emenda 167
Jens Geier

Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 6 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-titjib fl-aċċessibbiltà għat-Teknoloġiji 
tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni
(ICT), fl-użu u l-kwalità tagħhom fiż-żoni 
rurali

(c) it-titjib fl-aċċessibbiltà għat-teknoloġiji
l-ġodda u għat-Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT), 
fl-użu u l-kwalità tagħhom;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda 32 tal-Kumitat tar-Reġjuni.

Emenda 168
Jens Geier

Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 6 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-iffaċilitar tal-insedjament taż-
żgħażagħ fiż-żoni rurali, b’mod speċjali 
tan-nisa, permezz tal-promozzjoni ta’ 
attivitajiet li jiffaċilitaw il-konċiljazzjoni 
tal-familja u x-xogħol.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda 32 tal-Kumitat tar-Reġjuni.
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Emenda 169
Jens Geier

Proposta għal Regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Pagamenti annwali għall-bdiewa 
parteċipanti fl-iskema Bdiewa Żgħar 
stabbilita bit-Titolu V tar-Regolament 
(UE) Nru DP/2012 (iktar 'il quddiem "l-
iskema Bdiewa Żgħar") li jittrasferixxu 
b'mod permanenti l-azjenda tagħhom 
għal bidwi wieħor.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-bdiewa għandhom jiġu trattati bħal kwalunkwe imprenditur ieħor meta jtemmu n-negozju 
tagħhom. Ħlas tat-terminazzjoni għall-bdiewa mhuwiex raġonevoli u jmur kontra n-negozju 
ugwali meta mqabbel ma’ imprendituri oħrajn.

Emenda 170
Jens Geier

Proposta għal Regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ skont il-paragrafu 1(c) għandu 
jingħata lill-bdiewa parteċipanti fl-iskema 
'Bdiewa zgħar', fiż-żmien tat-tressiq tal-
applikazzjoni tagħhom għall-appoġġ, għal 
mill-inqas sena u li jimpenjaw ruħhom li 
jitrasferixxu b'mod permanenti l-azjenda 
kollha tagħhom u l-intitolamenti ta' ħlas 
korrispondenti lil bidwi ieħor. L-appoġġ 
għandu jitħallas mid-data tat-trasferiment 
sal-31 ta' Diċembru 2020.

imħassar

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-bdiewa għandhom jiġu trattati bħal kwalunkwe imprenditur ieħor meta jtemmu n-negozju 
tagħhom. Ħlas tat-terminazzjoni għall-bdiewa mhuwiex raġonevoli u jmur kontra n-negozju 
ugwali meta mqabbel ma’ imprendituri oħrajn.

Emenda 171
Jens Geier

Proposta għal Regolament
Artikolu 20 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-appoġġ skont il-paragrafu 1 (c) 
għandu jkun ekwivalenti għal 120 % tal-
pagament annwali li l-benefiċjarju jkun 
irċieva mill-iskema 'Bdiewa żgħar'.

imħassar

Or. de

Justification

Il-bdiewa għandhom jiġu trattati bħal kwalunkwe imprenditur ieħor meta jtemmu n-negozju 
tagħhom. Ħlas tat-terminazzjoni għall-bdiewa mhuwiex raġonevoli u jmur kontra n-negozju 
ugwali meta mqabbel ma’ imprendituri oħrajn.

Emenda 172
Jens Geier

Proposta għal Regolament
Artikolu 24 – Paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "Is-sistemi tal-agroforestrija" għandhom 
ifissru sistemi ta' użu tal-art fejn jitkabbru 
s-siġar flimkien ma' agrikoltura estensiva 
fuq l-istess art. L-għadd massimu ta' siġar 
li għandu jitħawwel għal kull ettaru għandu 
jkun determinat mill-Istati Membri 
b'kunsiderazzjoni għall-kundizzjonijiet 
pedoklimatiċi, l-ispeċijiet tal-forestrija u l-
bżonn li jkun żgurat użu agrikolu tal-art.

2. "Is-sistemi tal-agroforestrija" għandhom 
ifissru sistemi ta' użu tal-art fejn jitkabbru 
s-siġar flimkien ma' agrikoltura estensiva 
fuq l-istess art. L-għadd massimu ta’ siġar 
li għandu jitħawwel għal kull ettaru għandu 
jkun determinat mill-Istati Membri 
b'kunsiderazzjoni għall-kundizzjonijiet 
pedoklimatiċi, l-ispeċijiet tal-forestrija u l-
bżonn li jkun żgurat użu agrikolu
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sostenibbli tal-art.

Or. de

Emenda 173
Jens Geier

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
tikkorrispondi għal wieħed jew aktar
impenji  agroambjentali jew klimatiċi 
wieħed jew aktar. 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.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda 36 tal-Kumitat tar-Reġjuni tenfasizza li restrizzjoni għal miżuri "fuq l-art agrikola" 
għandha titneħħa, għax tipperikola b’mod serju għanijiet ambjentali u klimatiċi essenzjali. 
Din tkun partikolarment problematika pereżempju f’każ ta’ żoni għar-ragħa li ma jitqisux 
bħala art agrikola, u l-applikazzjoni ta’ miżuri agroambjentali fuq għadajjar, moxiet 
mgħaddra jew żoni fil-qrib.

Emenda 174
Jens Geier

Proposta għal Regolament
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Artikolu 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ġestjoni tar-Riskju imħassar
1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jkopri:
a) il-kontribuzzjonijiet finanzjarji, 
imħallsa direttament lill-bdiewa, bħala 
primjums għal assigurazzjoni tal-prodotti 
tar-raba’, annimali u pjanti kontra telf 
ekonomiku kkawżat minn avvenimenti 
klimatiċi negattivi jew mard tal-annimali 
jew tal-pjanti jew infestazzjoni tal-
organiżmi li jagħmlu ħsara;
b) kontribuzzjonijiet finanzjarji għal fondi 
mutwi għall-ħlas ta’ kumpens finanzjarju 
lill-bdiewa, għal telf ekonomiku kkawżat 
mit-tifrix ta’ mard tal-annimali jew tal-
pjanti jew inċident ambjentali;
c) għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul, 
fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għal fondi mutwi, li tipprovdi kumpens 
lill-bdiewa li jesperjenzaw tnaqqis kbir 
fid-dħul tagħhom.
2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1 punti (b) 
u (c), “fond mutwu” għandu jfisser skema 
akkreditata mill-Istat Membru skont il-liġi 
nazzjonali tiegħu biex il-bdiewa affiljati 
jassiguraw lilhom infushom, filwaqt li 
pagamenti ta’ kumpens isiru lil bdiewa 
affiljati affettwati minn telf ekonomiku 
kkawżat mit-tifrix ta’ mard tal-annimali 
jew tal-pjanti jew inċident ambjentali jew 
li jesperjenzaw tnaqqis kbir fid-dħul 
tagħhom.
3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jiġi evitat il-kumpens żejjed 
b’konsegwenza tal-kombinazzjoni ta’ din 
il-miżura ma’ strumenti oħra tal-appoġġ 
nazzjonali jew tal-Unjoni jew skemi tal-
assigurazzjoni privati. L-appoġġ dirett 
għad-dħul riċevut taħt il-Fond Ewropew 
ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni 
(iktar ’il quddiem “FEG”) għandu wkoll 
jiġi kkunsidrat meta jiġu stmati l-livelli 
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tad-dħul tal-bdiewa. 
4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati taħt l-
Artikolu 90 b’rabta mat-tul taż-żmien 
minimu u massimu tas-self kummerċjali 
għal fondi mutwi msemmija fl-
Artikoli 39(3)(b) u 40(4).

Or. de

Justification

L-ewwel pilastru tal-Politika Agrikola Komuni jirrigwarda l-istabilizzazzjoni tad-dħul. It-tieni 
pilastru tal-Politika Agrikola Komuni huwa maħsub għall-iżvilupp rurali. L-Artikoli 37, 38, 
39, 40 u 41 kif ukoll il-premessi korrispondenti tal-proposta tal-Kummissjoni għalhekk ma 
jappartjenux għat-tieni pilastru.

Emenda 175
Jens Geier

Proposta għal Regolament
Artikolu 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Assigurazzjoni fuq il-prodotti tar-raba’, l-
annimali u l-pjanti

imħassar

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.
2. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
kkonċernat għandha tirrikonoxxi 
formalment li jkun seħħ avveniment 
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klimatiku negattivi jew it-tifqigħ ta’ 
marda tal-annimali jew tal-pjanti jew 
infestazzjoni ta’ organiżmi li jagħmlu 
ħsara.
L-Istati Membri jistgħu, fejn xieraq, 
jistabbilixxu bil-quddiem il-kriterji li fuq 
il-bażi tagħhom dan ir-rikonoxximent 
formali għandu jitqies li ngħata.
Il-pagamenti tal-assigurazzjoni 
għandhom jikkumpensaw għal mhux 
iżjed mit-total tal-ispiża għar-restituzzjoni 
tat-telf msemmi fl-Artikolu 37(1)(a) u 
m’għandhomx jirrikjedu jew jispeċifikaw 
it-tip jew il-kwantità tal-produzzjoni 
futura.
L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-
ammont tal-primjum li hu eliġibbli għall-
appoġġ billi japplikaw limiti massimi 
xierqa.
4. L-appoġġ għandu jkun limitat għall-
ammont massimu stabbilit fl-Anness I.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ewwel pilastru tal-Politika Agrikola Komuni jirrigwarda l-istabilizzazzjoni tad-dħul. It-tieni 
pilastru tal-Politika Agrikola Komuni huwa maħsub għall-iżvilupp rurali. L-Artikoli 37, 38, 
39, 40 u 41 kif ukoll il-premessi korrispondenti tal-proposta tal-Kummissjoni għalhekk ma 
jappartjenux għat-tieni pilastru.

Emenda 176
Jens Geier

Proposta għal Regolament
Artikolu 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fondi mutwi għal mard tal-annimali u 
tal-pjanti u inċidenti

imħassar

1. Sabiex ikun eliġibbli għall-appoġġ, il-
fond mutwu kkonċernat għandu:
a. jiġi akkreditat mill-awtorità kompetenti 
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skont il-liġi nazzjonali;
b. ikollu politika trasparenti dwar id-
depożiti fil-fond u l-ġbid minnu;
c. ikollu regoli ċari li jattribwixxu r-
responsabbiltajiet għal kwalunkwe dejn 
sostnut;
2. L-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu r-regoli għall-kostituzzjoni u 
l-ġestjoni tal-fondi mutwi, b’mod 
partikolari għall-għoti ta’ pagamenti ta’ 
kumpens lill-bdiewa f’każ ta’ kriżi u 
għall-amministrazzjoni u l-monitoraġġ 
tal-konformità ma’ dawn ir-regoli.
3. Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji 
msemmija fl-Artikolu 37(1)(b) jistgħu 
jkunu marbuta biss ma’:
l-ispejjeż amministrattivi għall-
istabbiliment tal-fond mutwu, mifruxa fuq 
massimu ta’ tliet snin b’mod digressiv;
l-ammonti mħallsa mill-fond mutwu 
bħala kumpens finanzjarju lill-bdiewa. 
Barra minn hekk, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tista’ tkun marbuta mal-
interess fuq is-self kummerċjali meħud 
mill-fond mutwu għall-finijiet tal-ħlas tal-
kumpens finanzjarju lill-bdiewa f’każ ta’ 
kriżi.
L-ebda kontribuzzjoni mill-fondi pubbliċi 
m’għandha ssir lill-kapital azzjonarju 
inizjali.
4. Fir-rigward tal-mard tal-annimali, il-
kumpens finanzjarju skont l-
Artikolu 37(1)(b) jista’ jingħata biss fir-
rigward tal-mard imsemmi fil-lista ta’ 
mard tal-annimali stabbilita mill-
Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-
Annimali u/jew fl-Anness għad-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 90/424/KEE.
5. L-appoġġ għandu jkun limitat għal rata 
massima stabbilita fl-Anness I.
L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-
ispejjeż li huma eliġibbli għall-appoġġ 
billi japplikaw:
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a. limiti massimi għal kull fond;
b. limiti massimi xierqa għal kull unità.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ewwel pilastru tal-Politika Agrikola Komuni jirrigwarda l-istabilizzazzjoni tad-dħul. It-tieni 
pilastru tal-Politika Agrikola Komuni huwa maħsub għall-iżvilupp rurali. L-Artikoli 37, 38, 
39, 40 u 41 kif ukoll il-premessi korrispondenti tal-proposta tal-Kummissjoni għalhekk ma 
jappartjenux għat-tieni pilastru.

Emenda 177
Jens Geier

Proposta għal Regolament
Artikolu 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul imħassar
1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 37(1)(c) jista’ 
jingħata biss meta t-tnaqqis fid-dħul 
jeċċedi 30 % tad-dħul annwali medju tal-
bidwi individwali fil-perjodu preċedenti 
ta’ tliet snin jew medja ta’ tliet snin 
ibbażata fuq il-perjodu preċedenti ta’ 
ħames snin minbarra l-ogħla entrata u 
dik l-iktar baxxa. Id-dħul għall-finijiet 
tal-Artikolu 37(1)(c) għandu jirreferi 
għas-somma tad-dħul li l-bidwi jirċievi 
mis-suq, inkluż kwalunkwe forma ta’ 
appoġġ pubbliku, wara li jitnaqqsu l-
ispejjeż tal-inputs. Il-pagamenti mill-fond 
mutwu lill-bdiewa għandhom 
jikkumpensaw għal mhux iżjed minn 
70 % tad-dħul mitluf.
2. Sabiex ikun eliġibbli għall-appoġġ, il-
fond mutwu kkonċernat għandu:
a. jiġi akkreditat mill-awtorità kompetenti 
skont il-liġi nazzjonali;
b. ikollu politika trasparenti dwar id-
depożiti fil-fond u l-ġbid minnu;
c. ikollu regoli ċari li jattribwixxu r-
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responsabbiltajiet għal kwalunkwe dejn 
sostnut;
3. L-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu r-regoli għall-kostituzzjoni u 
l-ġestjoni tal-fondi mutwi, b’mod 
partikolari għall-għoti ta’ pagamenti ta’ 
kumpens lill-bdiewa f’każ ta’ kriżi u 
għall-amministrazzjoni u l-monitoraġġ 
tal-konformità ma’ dawn ir-regoli.
4. Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji 
msemmija fl-Artikolu 37(1)(c) jistgħu 
jkunu marbuta biss mal-ammonti mħallsa 
mill-fond mutwu bħala kumpens 
finanzjarju lill-bdiewa. Barra minn hekk, 
il-kontribuzzjoni finanzjarja tista’ tkun 
marbuta mal-interess fuq is-self 
kummerċjali meħud mill-fond mutwu 
għall-finijiet tal-ħlas tal-kumpens 
finanzjarju lill-bdiewa f’każ ta’ kriżi.
L-ebda kontribuzzjoni mill-fondi pubbliċi 
m’għandha ssir lill-kapital azzjonarju 
inizjali.
5. L-appoġġ għandu jkun limitat għal rata 
massima stabbilita fl-Anness I.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ewwel pilastru tal-Politika Agrikola Komuni jirrigwarda l-istabilizzazzjoni tad-dħul. It-tieni 
pilastru tal-Politika Agrikola Komuni huwa maħsub għall-iżvilupp rurali. L-Artikoli 37, 38, 
39, 40 u 41 kif ukoll il-premessi korrispondenti tal-proposta tal-Kummissjoni għalhekk ma
jappartjenux għat-tieni pilastru.

Emenda 178
Jens Geier

Proposta għal Regolament
Artikolu 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Regoli dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri imħassar
1. Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli, 
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permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri f’din 
it-taqsima li jikkonċernaw:
(a) proċeduri għall-għażla ta’ awtoritajiet 
jew korpi li joffru servizzi konsultattivi 
tal-biedja u tal-forestrija, servizzi ta’ 
ġestjoni jew ta’ għajnuna tal-azjendi 
agrikoli u d-digressività tal-għajnuna 
skont il-miżura tas-servizzi konsultattivi 
msemmija fl-Artikolu 16;
(b) il-valutazzjoni mill-Istat Membru tal-
progress tal-pjan tan-negozju, l-
alternattivi ta' pagamenti kif ukoll il-
modalitajiet tal-aċċess għal miżuri oħra 
għal bdiewa żgħażagħ skont il-miżura tal-
iżvilupp tal-azjenda agrikola u tan-
negozju msemmija fl-Artikolu 20;
(c) demarkazzjoni ma’ miżuri oħra, 
konverżjoni lejn unitajiet minbarra dawk 
użati fl-Anness I, kalkolu tal-ispejjeż tat-
tranżazzjoni u konverżjoni jew 
aġġustament ta’ impenji taħt il-miżura 
agroambjentali msemmija fl-Artikolu 29, 
il-miżura tal-biedja organika msemmija 
fl-Artikolu 30 u s-servizzi ambjentali u 
klimatiċi tal-foresti u l-miżura ta’ 
konservazzjoni tal-foresti msemmija fl-
Artikolu 35;
(d) il-possibbiltà tal-użu ta’ 
suppożizzjonijiet standard tad-dħul mitluf 
skont il-miżuri tal-Artikoli 29 sa 32, 34 u 
35 u l-kriterji għall-kalkolu tiegħu;

(e) kalkolu tal-ammont ta’ appoġġ fejn 
operazzjoni hi eliġibbli għal appoġġ skont 
iżjed minn miżura waħda.
Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 91.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ewwel pilastru tal-Politika Agrikola Komuni jirrigwarda l-istabilizzazzjoni tad-dħul. It-tieni 
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pilastru tal-Politika Agrikola Komuni huwa maħsub għall-iżvilupp rurali. L-Artikoli 37, 38, 
39, 40 u 41 kif ukoll il-premessi korrispondenti tal-proposta tal-Kummissjoni għalhekk ma 
jappartjenux għat-tieni pilastru.

Emenda 179
Jens Geier

Proposta għal Regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Investimenti ta’ modernizzazzjoni jew 
ta’ ħolqien ta’ installazzjonijiet tal-
irrigazzjoni minn proġetti jew programmi 
tal-Istati Membri jew tar-reġjuni u li r-
riżultati tal-valutazzjoni tal-impatt 
ambjentali estensiva tagħhom ser jiġu 
kkunsidrati b’mod favorevoli kemm mill-
aspett tal-kwalità tal-ilma kif ukoll mill-
istat kwantitattiv tar-riżorsa;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda 37 tal-Kumitat tar-Reġjuni.

Emenda 180
Jens Geier

Proposta għal Regolament
Artikolu 64 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Għall-finijiet tal-allokazzjoni tar-
riserva ta' prestazzjoni msemmija fl-
Artikolu 20(2) tar-Regolament (UE) Nru 
[CSF/2012], id-dħul assenjat disponibbli 
miġbur skont l-Artikolu 45 tar-Regolament
(UE) Nru HR/2012 tal-FAEŻR, għandu
jiżdied mal-ammonti msemmija fl-
Artikolu 18 tar-Regolament (UE) 
Nru [CSF/2012]. Huwa għandu jkun 

6. Id-dħul assenjat disponibbli miġbur 
skont l-Artikolu 45 tar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012 tal-FAEŻR għandu jkun 
allokat lill-Istati Membri b'mod 
proporzjonat għas-sehem tal-ammont totali 
tal-appoġġ mill-FAEŻR.
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allokat lill-Istati Membri b'mod 
proporzjonat għas-sehem tal-ammont totali 
tal-appoġġ mill-FAEŻR.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-riżerva ta’ prestazzjoni skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru [GSR/2012] għandu 
jitħassar.

Emenda 181
Jens Geier

Proposta għal Regolament
Artikolu 65 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. Mill-inqas 30 % tal-kontribut kollu 
tal-FAEŻR għall-programm ta’ żvilupp 
rurali huma miżuri riżervati skont l-
Artikoli 29, 30 u 31.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Rata minima obbligatorja għall-miżuri agroambjentali u klimatiċi m’għandhiex tkun prevista 
biss fi premessa, iżda wkoll fl-Artikolu korrispondenti. Sabiex tiġi enfasizzata l-importanza ta’ 
dawn l-azzjonijiet ta’ prijorità, li fl-istess ħin, madankollu tkun provduta biżżejjed flessibilità, 
għandu jkun hemm żieda żgħira minn 25 % għal 30 %.

Emenda 182
Jens Geier

Proposta għal Regolament
Artikolu 65 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-kontribut nazzjonali għall-infiq 
pubbliku eliġibbli jista’ jiġi sostitwit minn 
kontribuzzjonijiet privati.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Kif diġà ġie previst fin-negozjati tat-trijalogu li ġew konklużi dwar ir-Regolament 
Finanzjarju, il-kontribut nazzjonali għall-infiq pubbliku eliġibbli jista’ jiġi sostitwit minn 
kontribuzzjonijiet privati. Dan huwa meħtieġ speċjalment f'dan iż-żmien ta' miżuri ta' 
awsterità tal-Istati Membri, sabiex il-problemi fiż-żieda tar-rata ta’ kofinanzjament tal-Istati 
Membri jkunu jistgħu jiġu kkumpensati minn investituri privati.

Emenda 183
Jens Geier

Proposta għal Regolament
Anness 5 – paragrafu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37 Ġestjoni tar-riskju imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ewwel pilastru tal-Politika Agrikola Komuni jirrigwarda l-istabilizzazzjoni tad-dħul. It-tieni 
pilastru tal-Politika Agrikola Komuni huwa maħsub għall-iżvilupp rurali. L-Artikoli 37, 38, 
39, 40 u 41 kif ukoll il-premessi korrispondenti tal-proposta tal-Kummissjoni għalhekk ma 
jappartjenux għat-tieni pilastru.

Emenda 184
Jens Geier

Proposta għal Regolament
Anness 5 – paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38 Assigurazzjoni fuq il-prodotti 
tar-raba’, l-annimali u l-pjanti

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ewwel pilastru tal-Politika Agrikola Komuni jirrigwarda l-istabilizzazzjoni tad-dħul. It-tieni 
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pilastru tal-Politika Agrikola Komuni huwa maħsub għall-iżvilupp rurali. L-Artikoli 37, 38, 
39, 40 u 41 kif ukoll il-premessi korrispondenti tal-proposta tal-Kummissjoni għalhekk ma 
jappartjenux għat-tieni pilastru.

Emenda 185
Jens Geier

Proposta għal Regolament
Anness 5 – paragrafu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39 Fondi mutwi għal mard tal-
annimali u tal-pjanti u inċidenti 
ambjentali

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ewwel pilastru tal-Politika Agrikola Komuni jirrigwarda l-istabilizzazzjoni tad-dħul. It-tieni 
pilastru tal-Politika Agrikola Komuni huwa maħsub għall-iżvilupp rurali. L-Artikoli 37, 38, 
39, 40 u 41 kif ukoll il-premessi korrispondenti tal-proposta tal-Kummissjoni għalhekk ma 
jappartjenux għat-tieni pilastru.

Emenda 186
Jens Geier

Proposta għal Regolament
Anness 5 – paragrafu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 40 Għodda għall-istabilizzazzjoni 
tad-dħul

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ewwel pilastru tal-Politika Agrikola Komuni jirrigwarda l-istabilizzazzjoni tad-dħul. It-tieni 
pilastru tal-Politika Agrikola Komuni huwa maħsub għall-iżvilupp rurali. L-Artikoli 37, 38, 
39, 40 u 41 kif ukoll il-premessi korrispondenti tal-proposta tal-Kummissjoni għalhekk ma 
jappartjenux għat-tieni pilastru.
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