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Paragrafu 101 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

101. Jafferma li l-politika agrikola 

komuni (PAK) modernizzata hija 

fundamentali għas-sigurtà tal-ikel u għall-

awtonomija, għall-konservazzjoni tal-

popolazzjonijiet rurali u tal-impjiegi, 

għall-iżvilupp sostenibbli, għas-

sostenibbiltà ambjentali, agrikola u tal-

forestrija, u għall-għoti ta' prodotti tal-ikel 

ta' kwalità għolja u nutrittivi bi prezzijiet 

raġonevoli liċ-ċittadini Ewropej; jindika li 

r-rekwiżiti alimentari u sanitarji żdiedu, 

kif ukoll il-bżonn li tiġi appoġġjata t-

tranżizzjoni tal-bdiewa lejn prattiki 

agrikoli li jirrispettaw aktar l-ambjent u li 

jindirizzaw it-tibdil fil-klima; jenfasizza l-

ħtieġa ta' appoġġ lis-sigurtà tad-dħul tal-

bdiewa u tissaħħaħ ir-rabta bejn il-PAK u 

t-twassil tal-beni pubbliċi; jissottolinja li l-

PAK hija waħda mill-aktar politiki 

integrati u hija ffinanzjata prinċipalment 

fil-livell tal-UE, u għaldaqstant, tieħu post 

l-infiq nazzjonali; 

101. Jissottolinja l-ħtieġa ta' politika 

agrikola sostenibbli, u jafferma li politika 

agrikola komuni (PAK) modernizzata hija 

fundamentali għall-kisba tal-objettivi 

tagħha kif stabbiliti fit-Trattati; 

jissottolinja l-ħtieġa li jiġi żgurat li n-

nefqa tal-PAK tikseb b'mod effikaċi l-

objettivi stabbiliti; jenfasizza, f'dan ir-

rigward, il-ħtieġa ta' koerenza akbar bejn 

l-oqsma tal-politika sabiex jittejbu l-

ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-

istrumenti ddedikati għal l-għan taħt il-

PAK; jirrimarka li r-rijabilitazzjoni, il-

modernizzazzjoni u l-espansjoni tal-

infrastruttura tar-riċerka u l-iżvilupp, 

flimkien ma' edukazzjoni ulterjuri 

adegwata, huma elementi ewlenin biex 
tiġi xprunata l-innovazzjoni u tiġi 

appoġġata t-tranżizzjoni lejn prattiki 

agrikoli aktar sostenibbli u li ma 

jagħmlux ħsara lill-klima li jiggarantixxu 

s-sigurtà u s-sikurezza alimentari; jilqa' l-

approċċ strateġiku tal-Kummissjoni, kif 

ippreżentat fil-komunikazzjoni tagħha 

"Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja", sabiex 

tingħata aktar flessibbiltà lill-Istati 

Membri sabiex isibu mezzi xierqa biex 

jidderieġu s-setturi agrikoli tagħhom lejn 

l-ilħuq ta' miri ambjentali komuni bl-

aktar mod effettiv; jenfasizza, barra minn 

hekk, il-ħtieġa li tissaħħaħ ir-rabta bejn 

il-PAK u t-twassil tal-beni pubbliċi li 
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jwasslu għal valur miżjud reali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

102. Jenfasizza li l-baġit tal-PAK fil-

QFP li jmiss għandu almenu jinżamm fil-

livell attwali tiegħu għall-UE-27 bi 

prezzijiet kostanti; jenfasizza li l-isfidi l-

ġodda li jridu jħabbtu wiċċhom magħhom 

il-PAK li jmiss għal allokazzjoni 

finanzjarja tajba bbażati fuq analiżijiet tal-

politika attwali u futuri; jissottolinja li l-

pagamenti diretti jiġġeneraw valur miżjud 

Ewropew ċar u jsaħħu s-suq uniku billi 

jevitaw tgħawwiġ tal-kompetizzjoni bejn l-

Istati Membri; jopponi kwalunkwe 

rinazzjonalizzazzjoni u kwalunkwe 

kofinanzjament nazzjonali għall-

pagamenti diretti f'dak ir-rigward; jisħaq 

fuq il-bżonn li jitkomplew miżuri li 

jżommu l-produzzjoni fis-setturi li huma 

vitali għaż-żoni vulnerabbli, issir riforma 

fir-riżerva agrikola ta' kriżi, jiżdied il-

finanzjament skont ir-risposti lid-diversi 

kriżijiet ċikliċi f'setturi sensittivi, bil-għan 
li jinħolqu strumenti ġodda li jistgħu jtaffu 

l-volatilità tal-prezzijiet u jżidu l-

finanzjamenti għall-Programmi ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità (POSEI); 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli l-

proċess ta' konverġenza ta' pagamenti 

diretti u tiżgura l-qafas finanzjarju u legali 

meħtieġ għall-katina tal-provvista tal-ikel, 

sabiex jiġu miġġielda l-prattiki 

102. Jenfasizza li l-baġit tal-PAK fl-

ambitu tal-QFP li jmiss għandu jiġi 

ssimplifikat u orjentat lejn ir-riżultati, li 

jenfasizza approċċ immirat u jiżgura t-

traċċar u l-monitoraġġ, bl-għan li jsejjes 

l-affidibbiltà tal-baġit; jenfasizza li l-PAK 
li jmiss tappella għal allokazzjoni 

finanzjarja adegwata b'tali mod li l-għoti 

ta' appoġġ għas-settur agrikolu jkun 

marbut mal-kisba ta' riżultati u beni 

pubbliċi, filwaqt li titqies il-vulnerabbiltà 

ta' ċerti żoni u l-ħtieġa li jitkomplew 

miżuri biex tinżamm il-produzzjoni 

f'setturi li huma vitali għal dawn iż-żoni; 

jissottolinja l-ħtieġa li tiġi żgurata l-

produzzjoni agrikola fil-partijiet kollha 

tal-UE kif ukoll f'żoni ta' limitazzjonijiet 

naturali; jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi 

riformata r-riżerva agrikola ta' kriżi u li 

jinħolqu strumenti u mekkaniżmi ġodda li 

jkunu jistgħu jtaffu l-volatilità tal-

prezzijiet; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 

tiżgura l-qafas finanzjarju u legali meħtieġ 

għall-katina tal-provvista tal-ikel, sabiex 

jiġu miġġielda l-prattiki kummerċjali 

inġusti; 
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kummerċjali inġusti; ifakkar li ż-żoni 

rurali fl-UE qed jiffaċċjaw problemi serji 

u għalhekk jeħtieġu appoġġ speċifiku; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

103. Jenfasizza l-importanza 

soċjoekonomika u ekoloġika tas-settur tas-

sajd, l-ambjent marittimu u l-"ekonomija 

blu" u l-kontribut tagħhom lejn l-

awtonomija alimentari sostenibbli tal-UE 

f'termini tal-iżgurar ta' sostenibbiltà tal-

akkwakultura u s-sajd Ewropej u l-

mitigrazzjoni tal-impatt ambjentali; 
jirrimarka li l-politika komuni tas-sajd hija 

kompetenza esklużiva tal-UE; jenfasizza, 

f'dan ir-rigward, il-bżonn li jinżamm fond 

tas-sajd speċifiku, sostanzjali, 

indipendenti u aċċessibbli biex 

jimplimenta din il-politika; jitlob li jerġa' 

jiġi stabbilit il-Programm ta' 

Soluzzjonijiet Speċifiċi Relatati mal-

Periferiċità u l-Insularità fis-Sajd, peress 

li dan huwa programm importanti ħafna 

għar-Reġjuni Ultraperifiċi tal-UE; jitlob, 

tal-inqas, li jinżamm il-livell tal-

approprjazzjonijiet finanzjarji ddedikati 

għas-settur tas-sajd, fl-ambitu tal-QFP 

attwali, u, jekk jinqalgħu bżonnijiet 

ġodda, għal żieda fl-approprjazzjonijiet 

finanzjarji għall-affarijiet marittimi; 

iwissi kontra l-impatti negattivi possibbli 

ta' Brexit "iebes" fuq dan is-settur; josserva 

li l-istrumenti finanzjarji l-oħrajn, barra 

mill-għajnuna mhux rimborżabbli, jistgħu 

jagħtu possibbiltajiet ta' finanzjarment 

komplementari; 

103. Jisħaq fuq l-importanza 

soċjoekonomika u ekoloġika tas-settur tas-

sajd, tal-ambjent marittimu u tal-

"ekonomija blu"; jirrimarka li l-

konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-

baħar fl-ambitu tal-politika komuni tas-

sajd (PKS) hija kompetenza esklużiva tal-

UE; jenfasizza li l-Fond Ewropew għall-

Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) 

huwa għodda finanzjarja maġġuri li 

tappoġġa l-PKS; jissottolinja li l-FEMS 

huwa mekkaniżmu ta' kofinanzjament u, 

f'dan ir-rigward, jenfasizza l-ħtieġa li 

jkun hemm fond għas-sajd speċifiku, 

trasparenti u aċċessibbli biex jimplimenta 

l-objettivi tal-PKS, b'mod partikolari biex 

jippromwovi settur tas-sajd u l-

akkwakultura kompettitiv, ambjentalment 

sostenibbli, ekonomikament vijabbli u 

soċjalment responsabbli; iwissi kontra l-

impatti negattivi possibbli ta' Brexit "iebes" 

fuq dan is-settur, u josserva li l-istrumenti 

finanzjarji l-oħrajn tal-baġit tal-UE jistgħu 

jipprovdu possibbiltajiet ta' finanzjament 

komplementari li jirrigwardaw il-

kwistjonijiet marittimi u tas-sajd; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

109. Lest jikkunsidra arkitettura 

simplifikata għall-istrumenti ta' 

finanzjament estern, dment li żżid it-

trasparenza, ir-responsabbiltà, l-effiċjenza, 

il-koerenza u l-flessibbiltà, u tirrispetta l-

objettivi tal-politiki sottostanti; jitlob li 

jinżammu strumenti ddedikati separati 

għall-Għajnuna ta' Qabel l-Adeżjoni, 

għall-Viċinat, għall-Iżvilupp u għall-

Għajnuna Umanitarja minħabba l-fatturi 

politiċi u finanzjarji speċifiċi tagħhom; 

jinnota li tali arkitettura għandha tinkludi 

FEŻ ibbaġitjat miżjud mal-limiti 

miftiehma mingħajr il-Faċilità tal-Paċi 

Afrikana, u inkorporazzjoni aktar 

trasparenti tal-fondi fiduċjarji u l-

faċilitajiet rilevanti;  

109. Lest jikkunsidra arkitettura 

simplifikata għall-istrumenti ta' 

finanzjament estern, dment li żżid it-

trasparenza, ir-responsabbiltà, l-effiċjenza, 

il-koerenza u l-flessibbiltà, u tirrispetta l-

objettivi tal-politiki sottostanti; jenfasizza 

li dawn l-objettivi ma jistgħux jinkisbu 

mingħajr struttura ta' governanza li 

tippermetti kontroll politiku, li tkun 

xprunata mill-istrateġija, inklużiva u 

responsabbli, u tippermetti skrutinju 

demokratiku u trasparenti robust mill-

Parlament Ewropew; jistieden lill-

Kummissjoni u lis-SEAE jipproponu pjan 

għar-riforma tal-istrumenti li jinkludu tali 

struttura ta' governanza; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  109a. Japprezza l-impenn tal-UE lejn 

kwistjonijiet bħalma huma d-drittijiet tal-

bniedem, id-demokrazija, l-appoġġ għas-

soċjetà ċivili u l-għajnuna umanitarja, kif 

ukoll diversi għanijiet, objettivi u l-valur 

politiku u strateġiku speċifiku tal-

istrumenti attwali; jissottolinja li r-

riforma ma għandhiex timmina l-

għanijiet ta' politika ta' kull strument; 

jifhem it-tħassib eżistenti relatat ma' dawn 

l-istrumenti minħabba l-ispeċifiċità 

tagħhom f'termini ta' objettivi u 

implimentazzjoni, u jappella, għalhekk, 

biex jinżammu strumenti indipendenti 

għall-għajnuna ta' qabel l-adeżjoni, għall-

viċinat, għall-iżvilupp, għall-għajnuna 

umanitarja u għad-demokrazija u d-

drittijiet tal-bniedem, minħabba l-fatturi 

speċifiċi u finanzjarji tagħhom; jinnota li 

tali arkitettura għandha tinkludi FEŻ 

ibbaġitjat miżjud mal-limiti miftiehma 

mingħajr il-Faċilità tal-Paċi Afrikana, u 

inkorporazzjoni aktar trasparenti tal-fondi 

fiduċjarji u l-faċilitajiet rilevanti; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  127a. Iqis li jekk jintlaħaq ftehim dwar 

il-QFP li jmiss qabel l-elezzjonijiet 

Ewropej, il-leġiżlazzjoni settorjali li 

tistabbilixxi l-ġenerazzjoni li jmis tal-

programmi tal-UE, innegozjata mill-

Parlament attwali, għandha tiġi adottata 

mill-Parlament li jkun għadu kemm ġie 

elett; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  127b. Iqis li l-Parlament li jkun għadu 

kemm ġie elett jista', filwaqt li jaġixxi 

b'maġġoranza assoluta tal-membri 

komponenti tiegħu, fi żmien 6 xhur wara 

l-elezzjonijiet Ewropej jitlob li l-

Kummissjoni tipproponi reviżjoni tal-

leġiżlazzjoni settorjali li tistabbilixxi l-

programmi suċċessuri tal-UE fil-QFP li 

jmiss, li tkun ġiet adottata mil-leġiżlatura 

preċedenti; 

Or. en 

 

 


