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Paragrafu 162 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

162. Jirrileva l-importanza tal-Inizjattiva 

favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ: sal-aħħar ta' 

Novembru 2015, qrib it-320 000 persuna 

żagħżugħa kienu ġew inklużi f'azzjonijiet 

mogħtija appoġġ mill-Inizjattiva u 18 minn 

22 Stat Membru kienu nedew azzjonijiet fl-

ambitu tagħha; 28 % tal-finanzjament 

disponibbli taħt l-Inizjattiva kien ġie 

impenjat, 20 % kien ingħata taħt kuntratt 

lill-benefiċjarji u 5 % kien tħallas lill-

benefiċjarji; jinnota li tliet Stati Membri 

kienu għadhom ma impenjaw l-ebda 

finanzjament sal-aħħar ta' Novembru 2015 

(Spanja, l-Irlanda u r-Renju Unit); 

162. Jirrileva l-importanza tal-Inizjattiva 

favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ: 

sal-aħħar ta' Novembru 2015, qrib it-

320 000 persuna żagħżugħa kienu ġew 

inklużi f'azzjonijiet mogħtija appoġġ mill-

Inizjattiva u 18 minn 22 Stat Membru 

kienu nedew azzjonijiet fl-ambitu tagħha; 

28 % tal-finanzjament disponibbli taħt l-

Inizjattiva kien ġie impenjat; 

20 % kien ingħata taħt kuntratt lill-

benefiċjarji u 5 % kien tħallas lill-

benefiċjarji; 

jinnota li tliet Stati Membri kienu għadhom 

ma impenjaw l-ebda finanzjament sal-

aħħar ta' Novembru 2015 (Spanja, l-Irlanda 

u r-Renju Unit, inkluża l-Iskozja); 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

191. Jappoġġa kompletament il-fehma 

tal-Kummissarju Oettinger meta ddikjara 

li, fuq żmien twil, l-istrumenti finanzjarji u 

l-baġits moħbija jridu jerġgħu jinġiebu taħt 

il-kappa tal-baġit tal-Unjoni, peress li dan 

kieku jkun ifisser li l-Kummissjoni jkollha 

tagħti rendikont ta' għemilha lill-

Parlament; jappella lill-Kummissjoni biex 

tħejji komunikazzjoni dwar din il-kwistjoni 

qabel Novembru 2017. 

191. Jappoġġa kompletament il-fehma 

tal-Kummissarju Oettinger meta ddikjara 

li, fuq żmien twil, l-istrumenti finanzjarji u 

l-baġits moħbija eventwalment iridu 

jerġgħu jinġiebu taħt il-kappa tal-baġit tal-

Unjoni (u li iktar ma jiġri hekk malajr, 

iktar aħjar), peress li dan kieku jkun ifisser 

li l-Kummissjoni jkollha tagħti rendikont 

ta' għemilha lill-Parlament; jappella lill-

Kummissjoni biex tħejji komunikazzjoni 

dwar din il-kwistjoni qabel 

Novembru 2017. 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

208. Jieħu nota tal-fatt li d-Direttur 

Ġenerali tad-DĠ AGRI rrapporta f'paġna 

mir-rapport annwali tal-attività tiegħu 

għall-2015 dwar "Ix-xejriet fid-

distribuzzjoni tal-pagamenti diretti" u 

saħaq għal darb'oħra li huwa f'idejn l-Istati 

Membri li jużaw l-alternattivi li pprovdiet 

ir-riforma tal-PAK fl-2013 biex 

jiddistribwixxu mill-ġdid is-sussidji tal-

PAK; 

208. Jieħu nota tal-fatt li d-Direttur 

Ġenerali tad-DĠ AGRI rrapporta f'paġna 

mir-rapport annwali tal-attività tiegħu 

għall-2015 dwar "Ix-xejriet fid-

distribuzzjoni tal-pagamenti diretti" u 

saħaq għal darb'oħra li huwa f'idejn l-Istati 

Membri li jużaw l-alternattivi li pprovdiet 

ir-riforma tal-PAK fl-2013 biex 

jiddistribwixxu mill-ġdid is-sussidji tal-

PAK; jirrakkomanda li, billi dan huwa 

wieħed mill-ikbar oqsma ta' finanzjament 

tal-Unjoni u billi wkoll skont is-sistema 

attwali f'ċerti Stati Membri (l-Irlanda u r-

Renju Unit b'mod partikolari), ħafna 

azjendi agrikoli kbar/estates qed jirċievu 

somom annwali enormi mill-PAK, li qed 

jagħti lok għal bosta kritika (ġustifikata) 

fost il-pubbliku filwaqt li dawn il-fondi 

qed jitqiegħdu f'riskju għal kulħadd, il-

Kummissjoni jenħtiġilha tikkontrolla d-

distribuzzjoni ta' dawk il-fondi sabiex 

ikunu mmirati kif jixraq lejn dawk li 

huma maħsuba biex jibbenefikaw 

minnhom, b'limitu massimu obbligatorju 

ta' pagamenti tal-PAK għal kull azjenda 

agrikola individwali, aġġustat skont l-

Indiċi tal-Prezzijiet għall-Konsumatur 

f'kull Stat Membru individwali; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

212. Jinsab imħasseb minħabba l-

konklużjonijiet tal-Qorti li sitt bidliet kbar 

li potenzjalment jolqtu lis-Sistema ta' 

Identifikazzjoni tal-Irqajja' tal-Art ġew 

introdotti f'Mejju 2015 u li l-kumplessità 

tar-regoli u tal-proċeduri rikjesti biex jiġu 

ttrattati dawk il-bidliet kompliet iżżid il-piż 

amministrattiv fuq l-Istati Membri. 

212. Jinsab imħasseb minħabba l-

konklużjonijiet tal-Qorti li sitt bidliet kbar 

li potenzjalment jolqtu lis-Sistema ta' 

Identifikazzjoni tal-Irqajja' tal-Art ġew 

introdotti f'Mejju 2015 u li l-kumplessità 

tar-regoli u tal-proċeduri rikjesti biex jiġu 

ttrattati dawk il-bidliet kompliet iżżid il-piż 

amministrattiv fuq l-Istati Membri. 

jirrakkomanda li dawk is-sitt bidliet 

jenħtieġ li jiġu riveduti bil-għan li jiġu 

simplifikati; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 215a. Jirrakkomanda li, billi dan huwa 

wieħed mill-ikbar oqsma ta' finanzjament 

tal-Unjoni u billi wkoll skont is-sistema 

attwali f'ċerti Stati Membri (l-Irlanda u r-

Renju Unit b'mod partikolari), ħafna 

azjendi agrikoli kbar/estates qed jirċievu 

somom annwali enormi mill-PAK, li qed 

jagħti lok għal bosta kritika (ġustifikata) 

fost il-pubbliku filwaqt li dawn il-fondi 

qed jitqiegħdu f'riskju għal kulħadd, il-

Kummissjoni jenħtiġilha tikkontrolla d-

distribuzzjoni ta' dawk il-fondi sabiex 

ikunu mmirati kif jixraq lejn dawk li 

huma maħsuba biex jibbenefikaw 

minnhom, b'limitu massimu obbligatorju 

ta' pagamenti tal-PAK għal kull azjenda 

agrikola individwali, aġġustat skont l-

Indiċi tal-Prezzijiet għall-Konsumatur 

f'kull Stat Membru individwali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

- lill-Kummissjoni biex, fil-kodiċi ta' 

kondotta għall-kummissarji, tinkludi d-

definizzjoni ta' x'jikkostitwixxi kunflitt ta' 

interess, biex tikkunsidra fundamentalment 

mill-ġdid il-bżonn li, fl-arranġamenti 

finanzjarji tagħha mal-organizzazzjonijiet 

internazzjonali u l-entitajiet fdati, 

tipprevedi dispożizzjonijiet rigward ir-

remunerazzjoni tagħhom għall-ispejjeż tal-

persunal marbuta mal-attivitajiet li jinsabu 

fil-qalba tal-missjoni tagħhom, u biex 

tirrapporta komprensivament lill-Parlament 

Ewropew sa tmiem l-2017 dwar ir-

riflessjonijiet tagħha f'dan ir-rigward iżda 

anke dwar l-impatt tal-applikazzjoni tal-

politika l-ġdida dwar l-irkupru tal-ispejjeż. 

- lill-Kummissjoni biex: (1) fil-

kodiċi ta' kondotta għall-kummissarji 

tinkludi d-definizzjoni ta' x'jikkostitwixxi 

kunflitt ta' interess u, barra minn hekk, 

tispjega l-kastig għal dawk li ma jkunux 

iddikjaraw tali kunflitti ta' interess, u 

saħansitra tkeċċija; (2) tikkunsidra 

fundamentalment mill-ġdid il-bżonn li, fl-

arranġamenti finanzjarji tagħha mal-

organizzazzjonijiet internazzjonali u l-

entitajiet fdati, tipprevedi dispożizzjonijiet 

rigward ir-remunerazzjoni tagħhom għall-

ispejjeż tal-persunal marbuta mal-

attivitajiet li jinsabu fil-qalba tal-missjoni 

tagħhom; u (3) tirrapporta 

komprensivament lill-Parlament Ewropew 

sa tmiem l-2017 dwar ir-riflessjonijiet 

tagħha f'dan ir-rigward iżda anke dwar l-

impatt tal-applikazzjoni tal-politika l-ġdida 

dwar l-irkupru tal-ispejjeż. 

Or. en 

 


