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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

It-Trattat jagħmel distinzjoni bejn is-setgħat iddelegati lill-Kummissjoni biex tadotta atti 
mhux leġiżlattivi ta’ applikazzjoni ġenerali biex jissupplimentaw jew jemendaw ċerti elementi 
mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv u s-setgħat ikkonferiti lill-Kummissjoni biex tadotta 
kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-atti vinkolanti legalment tal-Unjoni.

Il-leġiżlatur jagħti l-kompitu lill-Kummissjoni biex iżżid l-elementi addizzjonali meħtieġa 
għall-funzjonament kif suppost tal-iskema proposta mil-leġiżlatur. Sabiex jiżgura 
applikazzjoni uniformi tal-iskema fl-Istati Membri, il-leġiżlatur ikkonferixxa setgħat 
implimentattivi lill-Kummissjoni.

Ir-rapporteur jikkunsidra li t-test attwali, li jemenda r-Regolament 1659/2005, jaqdi l-iskop 
tiegħu b'mod xieraq. Madankollu, ressaq tliet emendi li jenfasizzaw il-ħtieġa li tissaħħaħ il-
governanza f'dan il-qasam billi ssir insistenza fuq il-parteċipazzjoni sħiħa tar-rappreżentanti u 
l-partijiet interessati lokali u reġjonali f'kull deċiżjoni li tkun trid tittieħed. 

B'mod partikulari, ir-rapporteur jikkunsidra li hemm bżonn li jiġi rfinat il-bilanċ sottili bejn il-
ħtiġijiet ambjentali u l-ħtiġijiet ekonomiċi.

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament – att emendatorju
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-użu ta’ servizzi ta’ konsulenza 
għandhom jgħinu lill-bdiewa biex 
jivvalutaw il-prestazzjoni tal-azjendi 
agrikoli tagħhom u jidentifikaw it-titjib 
meħtieġ fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ 
ġestjoni statutorja u l-kundizzjoni agrikola 
u ambjentali tajba, kif ipprovdut fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 
tad-19 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli 
komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għal 
bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni 
u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għal 
bdiewa u l-istandards Komunitarji b’rabta 
mas-sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Meta 
jitqies li l-appoġġ għall-użu ta’ servizzi ta’ 

(13) L-użu ta’ servizzi ta’ konsulenza 
għandhom jgħinu lill-bdiewa biex 
jivvalutaw il-prestazzjoni tal-azjendi 
agrikoli tagħhom u jidentifikaw it-titjib 
meħtieġ fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ 
ġestjoni statutorja u l-kundizzjoni agrikola 
u ambjentali tajba, kif ipprovdut fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 
tad-19 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli 
komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għal 
bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni 
u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għal 
bdiewa u l-istandards Komunitarji b’rabta 
mas-sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Meta 
jitqies li l-appoġġ għall-użu ta’ servizzi ta’ 
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konsulenza diġà ilu jeżisti għal diversi 
snin, għandu jiġi ffaċilitat użu aktar 
personalizzat tas-servizzi ta’ konsulenza, 
biex ikunu riflessi aħjar il-ħtiġijiet 
individwali tal-benefiċjarju.

konsulenza diġà ilu jeżisti għal diversi 
snin, għandu jiġi ffaċilitat użu aktar 
personalizzat tas-servizzi ta’ konsulenza, 
biex ikunu riflessi aħjar il-ħtiġijiet 
individwali tal-benefiċjarju. L-Istati 
Membri għandhom jitħeġġu joħolqu 
pjattaformi għall-konsulenza diġitali 
għall-bdiewa bl-użu tal-broadband. 
Għandu jitħeġġeġ ukoll l-użu tas-servizzi 
ta' konsulenza kollha pprovduti mill-
awtoritajiet reġjonali u lokali li 
jippromwovu l-użu tat-teknoloġija tal-
informazzjoni mill-bdiewa. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istrument ta' konsulenza diġitali jipprovdi opportunità unika għall-Istati Membri biex 
jikkomunikaw mal-bdiewa fl-inħawi remoti. Aċċess aħjar min-naħa tal-bdiewa għas-servizzi 
tal-internet, bħall-internet bil-broadband, hu prerekwiżit għall-iżvilupp ekonomiku.

Emenda 2

Proposta għal regolament – att emendatorju
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Artikolu 10 tad-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali 
u tal-fawna u l-flora slavaġ, jesiġi li l-Istati 
Membri, bil-għan li titjieb il-koerenza 
ekoloġika tan-netwerk ta’ Natura 2000, 
għandhom jippruvaw jinkoraġġixxu l-
ġestjoni ta’ karatteristiċi, li, minħabba l-
istruttura lineari u kontinwa tagħhom jew 
il-funzjoni tagħhom bħala mezzi ta' 
passaġġ, huma essenzjali għall-
migrazzjoni, it-tixrid u l-iskambju ġenetiku 
ta’ speċijiet slavaġ. Żoni bħal dawn 
għandhom ikunu eliġibbli għal pagamenti 
ta’ Natura 2000. Madankollu, sabiex jiġi 
żgurat li l-pagamenti jibqgħu primarjament 
jintużaw għas-siti ta' Natura 2000 
iddeżinjati, huwa xieraq li l-proporzjon 

(17) L-Artikolu 10 tad-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali 
u tal-fawna u l-flora slavaġ, jesiġi li l-Istati 
Membri, bil-għan li titjieb il-koerenza 
ekoloġika tan-netwerk ta’ Natura 2000, 
għandhom jippruvaw jinkoraġġixxu l-
ġestjoni ta’ karatteristiki, li, minħabba l-
istruttura lineari u kontinwa tagħhom jew 
il-funzjoni tagħhom bħala mezzi ta' 
passaġġ, huma essenzjali għall-
migrazzjoni, it-tixrid u l-iskambju ġenetiku 
ta’ speċijiet slavaġ. Żoni bħal dawn 
għandhom ikunu eliġibbli għal pagamenti 
ta’ Natura 2000. Madankollu, sabiex jiġi 
żgurat li l-pagamenti jibqgħu primarjament 
jintużaw għas-siti ta' Natura 2000 
iddeżinjati, huwa xieraq li l-proporzjon 
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tagħhom jiġi llimitat meta mqabbel maż-
żoni tan-Natura 2000. 

tagħhom jiġi llimitat meta mqabbel maż-
żoni tan-Natura 2000. Meta jkunu qed 
jagħmlu dan, l-awtoritajiet reġjonali u 
lokali għandhom jistabbilixxu bilanċ bejn 
id-dispożizzjonijiet ambjentali u l-ħtiġijiet 
ta' żvilupp lokali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi evitat nuqqqas ta' armonija bejn id-dispożizzjonijiet ambjentali u l-iżvilupp lokali, 
irid jinstab kompromess sabiex jiġi indirizzat it-tħassib kemm għall-investiment ekonomiku, 
kif ukoll għall-protezzjoni ambjentali.

Emenda 3

Proposta għal regolament – att emendatorju
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Kull Stat Membru huwa meħtieġ 
jistabbilixxi netwerk rurali nazzjonali. 
Sabiex ikun żgurat li d-diversi netwerks 
rurali nazzjonali jiġu stabbiliti b’mod 
koerenti u uniformi, il-Kummissjoni 
għandha, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tiffissa dettalji dwar l-
istabbiliment u l-operat ta’ dawk in-
netwerks.

(19) Kull Stat Membru huwa meħtieġ 
jistabbilixxi netwerk rurali nazzjonali li 
għandu jinkludi rappreżentanti 
nazzjonali, reġjonali u lokali. Sabiex ikun 
żgurat li d-diversi netwerks rurali 
nazzjonali jiġu stabbiliti b’mod koerenti u 
uniformi, il-Kummissjoni għandha, 
permezz ta’ atti ta' implimentazzjoni, 
tiffissa dettalji dwar l-istabbiliment u l-
operat ta’ dawk in-netwerks.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li mhux biss tiġi stabbilita r-relazzjoni bejn kull Stat Membru u n-netwerk 
rurali nazzjonali, imma li kull netwerk rurali nazzjonali jkun jikkonsisti minn rappreżentanti 
nazzjonali, reġjonali u lokali sabiex jiġu żgurati rabtiet stretti mal-ħtiġijiet taċ-ċittadin. 


