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Emenda 40
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-esperjenza ta' wara l-
implimentazzjoni tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-
29 ta' Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli 
komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ 
[skemi ta' appoġġ dirett] fi ħdan il-politika 
agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti 
skemi ta' appoġġ għall-bdiewa u li jemenda 
r-Regolamenti (KEE) Nru 2019/93, (KE) 
Nru 1452/2001, (KE) Nru 1453/2001, (KE) 
Nru 1454/2001, (KE) Nru 1868/94, (KE) 
Nru 1251/1999, (KE) Nru 1254/1999, (KE) 
Nru 1673/2000, (KEE) Nru 2358/71 
u (KE) Nru 2529/2001, turi li jeħtieġ ċerti 
elementi tal-mekkaniżmu ta' l-appoġġ jiġu 
aġġustati. B'mod partikolari, id-
diżakkoppjar ta' l-appoġġ dirett għandu jiġi 
estiż u l-funzjonament ta' l-Iskema ta' 
Pagament Uniku għandu jiġi ssimplifikat.
Għandu jiġi osservat ukoll li r-Regolament
(KE) Nru 1782/2003 ġie mmodifikat 
sostanzjalment mid-dħul fis-seħħ tiegħu.
Fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi u fl-interess 
taċ-ċarezza dan għandu jitħassar u jiġi 
sostitwit b'Regolament ġdid.

(1) L-esperjenza ta' wara l-
implimentazzjoni tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-
29 ta' Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli 
komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ 
[skemi ta' appoġġ dirett] fi ħdan il-politika 
agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti 
skemi ta' appoġġ għall-bdiewa u li jemenda 
r-Regolamenti (KEE) Nru 2019/93, (KE) 
Nru 1452/2001, (KE) Nru 1453/2001, (KE) 
Nru 1454/2001, (KE) Nru 1868/94, (KE) 
Nru 1251/1999, (KE) Nru 1254/1999, (KE) 
Nru 1673/2000, (KEE) Nru 2358/71 
u (KE) Nru 2529/2001, turi li jeħtieġ ċerti 
elementi tal-mekkaniżmu ta' l-appoġġ jiġu 
aġġustati. B'mod partikolari, id-
diżakkoppjar ta' l-appoġġ dirett għandu jiġi 
estiż, sabiex ikun hemm diżakkoppjar 
sħiħ, li għandu jkun analizzat każ b’każ, u 
l-funzjonament ta' l-Iskema ta' Pagament 
Uniku għandu jiġi ssimplifikat. Għandu 
jiġi osservat ukoll li r-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 ġie mmodifikat 
sostanzjalment mid-dħul fis-seħħ tiegħu.
Fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi u fl-interess 
taċ-ċarezza dan għandu jitħassar u jiġi 
sostitwit b'Regolament ġdid.

Or. en
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Emenda 41
Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-esperjenza ta' wara l-
implimentazzjoni tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-
29 ta' Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli 
komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ 
[skemi ta' appoġġ dirett] fi ħdan il-politika 
agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti 
skemi ta' appoġġ għall-bdiewa u li jemenda 
r-Regolamenti (KEE) Nru 2019/93, (KE) 
Nru 1452/2001, (KE) Nru 1453/2001, (KE) 
Nru 1454/2001, (KE) Nru 1868/94, (KE) 
Nru 1251/1999, (KE) Nru 1254/1999, (KE) 
Nru 1673/2000, (KEE) Nru 2358/71 
u (KE) Nru 2529/2001, turi li jeħtieġ ċerti 
elementi tal-mekkaniżmu ta' l-appoġġ jiġu 
aġġustati. B'mod partikolari, id-
diżakkoppjar ta' l-appoġġ dirett għandu
jiġi estiż u l-funzjonament ta' l-Iskema ta' 
Pagament Uniku għandu jiġi ssimplifikat.
Għandu jiġi osservat ukoll li r-Regolament
(KE) Nru 1782/2003 ġie mmodifikat 
sostanzjalment mid-dħul fis-seħħ tiegħu.
Fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi u fl-interess 
taċ-ċarezza dan għandu jitħassar u jiġi 
sostitwit b'Regolament ġdid.

L-esperjenza ta' wara l-implimentazzjoni 
tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1782/2003 tad-29 ta' Settembru 2003 li 
jistabbilixxi regoli komuni għal skemi 
diretti ta’ appoġġ [skemi ta' appoġġ dirett] 
fi ħdan il-politika agrikola komuni u li 
jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-
bdiewa u li jemenda r-Regolamenti (KEE) 
Nru 2019/93, (KE) Nru 1452/2001, (KE) 
Nru 1453/2001, (KE) Nru 1454/2001, (KE) 
Nru 1868/94, (KE) Nru 1251/1999, (KE) 
Nru 1254/1999, (KE) Nru 1673/2000,
(KEE) Nru 2358/71 u (KE) 
Nru 2529/2001, turi li jeħtieġ ċerti elementi 
tal-mekkaniżmu ta' l-appoġġ jiġu aġġustati.
B'mod partikolari, ikun jaqbel li d-
diżakkoppjar ta' l-appoġġ dirett jiġi estiż u 
l-funzjonament ta' l-Iskema ta' Pagament 
Uniku għandu jiġi ssimplifikat. Għandu 
jiġi osservat ukoll li r-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 ġie mmodifikat 
sostanzjalment mid-dħul fis-seħħ tiegħu.
Fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi u fl-interess 
taċ-ċarezza dan għandu jitħassar u jiġi 
sostitwit b'Regolament ġdid.

Or. es

Emenda 42
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Ir-Regolament (KE) Nr 1782/2003 
stabbilixxa l-prinċipju li l-bdiewa li ma 

(2) Ir-Regolament (KE) Nr 1782/2003 
stabbilixxa l-prinċipju li l-bdiewa li ma 
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jikkonformawx ma' ċerti rekwiżiti fl-oqsma 
tas-saħħa tal-pubbliku, ta’ l-annimali u tal-
pjanti, u l-ambjent u l-benessri ta' l-
annimali għandhom ikunu soġġetti għal 
tnaqqis ta' jew l-esklużjoni minn appoġġ 
dirett. Din is-sistema ta' «kundizzjonalità» 
tifforma parti integrali mill-appoġġ 
Komunitarju taħt il-pagamenti diretti u 
għalhekk għandha tinżamm. Madankollu, 
l-esperjenza turi li għadd ta' rekwiżiti fl-
ambitu tal-kundizzjonalità m'humiex 
rilevanti biżżejjed għall-attività fl-art 
agrikola jew inkella jikkonċernaw aktar l-
awtoritajiet nazzjonali milli l-bdiewa.
Għaldaqstant huwa xieraq li l-ambitu tal-
kundizzjonalità jiġi aġġornat.

jikkonformawx ma' ċerti rekwiżiti fl-oqsma 
tas-saħħa tal-pubbliku, ta’ l-annimali u tal-
pjanti, u l-ambjent u l-benessri ta' l-
annimali għandhom ikunu soġġetti għal 
tnaqqis ta' jew l-esklużjoni minn appoġġ 
dirett. Din is-sistema ta' «kundizzjonalità» 
tifforma parti integrali mill-appoġġ 
Komunitarju taħt il-pagamenti diretti u 
għalhekk għandha tinżamm. Madankollu, 
l-esperjenza turi li għadd ta' rekwiżiti fl-
ambitu tal-kundizzjonalità m'humiex 
rilevanti biżżejjed għall-attività fl-art 
agrikola jew inkella jikkonċernaw aktar l-
awtoritajiet nazzjonali milli l-bdiewa.
B’mod parallel, l-iskarsezza tar-riżorsi tal-
ilma u l-bidla fil-klima jeħtieġu strateġija 
ġdida dwar il-prattiki agrikoli kollha 
relatati mal-ħtiġijiet soċjali u ambjentali.
Għaldaqstant huwa xieraq li l-ambitu tal-
kundizzjonalità jiġi aġġornat, filwaqt li tiġi 
ssimplifikata il-proċedura, u jiġu evitati l-
piżijiet burokratiċi ġodda.

Or. en

Emenda 43
Urszula Krupa

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-protezzjoni u l-ġestjoni ta' l-ilma fil-
kuntest ta' l-attività agrikola f'ċerti nħawi
qed issir problema dejjem tikber. Huwa 
għalhekk xieraq li jissaħħaħ ukoll il-qafas 
Komunitarju eżistenti dwar il-kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba bil-għan li l-
ilma jiġi mħares kontra t-tniġġis u t-
tnixxija filwaqt li jiġi amministrat l-użu ta' 
l-ilma.

(4) Il-protezzjoni u l-ġestjoni ta' l-ilma fil-
kuntest ta' l-attività agrikola f'ċerti nħawi
għandhom isiru dejjem aktar problematiċi 
f’parti dejjem akbar tal-Komunità. Huwa 
għalhekk xieraq li jissaħħaħ ukoll il-qafas 
Komunitarju eżistenti dwar il-kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba bil-għan li jżid 
il-livell taż-żamma tal-ilma, li l-ilma jiġi 
mħares kontra t-tniġġis u t-tnixxija filwaqt 
li jiġi amministrat l-użu ta' l-ilma.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

In-nuqqas dejjem jikber tal-ilma, anke fiz-zoni ta’ kultivazzjoni, qed isir waħda mill-problemi 
ambjentali l-aktar komuni fi ħdan il-Komunità.  

In-nuqqas ta’ miżuri ddeterminati bl-għan li jkabbru l-livell ta’ żamma ta’ l-ilma u li jiżguraw 
li l-ilma jintuża b’mod razzjonali, jista’ jwassal għal tibdil negattiv serju fis-settur ta’ l-
agrikultura, kif ukoll tibdil ambjentali li jkun diffiċli li jiġi rranġat.

Emenda 44
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-protezzjoni u l-ġestjoni ta' l-ilma fil-
kuntest ta' l-attività agrikola f'ċerti nħawi 
qed issir problema dejjem tikber. Huwa 
għalhekk xieraq li jissaħħaħ ukoll il-qafas 
Komunitarju eżistenti dwar il-kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba bil-għan li l-
ilma jiġi mħares kontra t-tniġġis u t-
tnixxija filwaqt li jiġi amministrat l-użu ta' 
l-ilma.

(4) Il-protezzjoni u l-ġestjoni ta' l-ilma fil-
kuntest ta' l-attività agrikola f'ċerti nħawi 
qed issir problema dejjem tikber. Huwa 
għalhekk xieraq li jissaħħaħ ukoll il-qafas 
Komunitarju eżistenti dwar il-kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba bil-għan li l-
ilma jiġi mħares kontra t-tniġġis u t-
tnixxija filwaqt li jiġi amministrat l-użu ta' 
l-ilma, permezz ta’ sistemi aħjar ta’ 
agronomija u ta’ ġestjoni tal-ilma.

Or. en

Emenda 45
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Biex jinkiseb bilanċ aħjar bejn l-
għodod ta' politika mfassla biex 
jippromovu l-agrikoltura sostenibbli u 
dawk intenzjonati biex jippromovu l-
iżvilupp rurali, ġiet introdotta sistema ta' 
tnaqqis progressiv fil-pagamenti diretti 
(“il-modulazzjoni”) permezz tar-

(6) Biex jinkiseb bilanċ aħjar bejn l-
għodod ta' politika mfassla biex 
jippromovu l-agrikoltura sostenibbli u 
dawk intenzjonati biex jippromovu l-
iżvilupp rurali, ġiet introdotta sistema ta' 
tnaqqis progressiv fil-pagamenti diretti 
(“il-modulazzjoni”) permezz tar-
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Regolament (KE) Nru 1782/2003. Din is-
sistema għandha tinżamm inkluż l-
eżenzjoni mill-applikazzjoni tagħha ta' 
pagamenti sa EUR 5 000.

Regolament (KE) Nru 1782/2003. Din is-
sistema għandha tinżamm inkluż l-
eżenzjoni mill-applikazzjoni tagħha ta' 
pagamenti sa EUR 5 000, sakemm ma 
titpoġġiex f’periklu il-vijabilità tal-farms 
Komunitarji.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Tnaqqis ġenerali fl-għajnuniet diretti għall-bdiewa jista’ jnaqqas il-profitabilità tagħhom 
b’mod sinifikanti, u jirriskja s-sopravivenza ta’ ħafna farms. L-UE jeħtieġ tagħti prijorità 
lill-awtosuffiċjenza tal-ikel għall-futur.

Emenda 46
Urszula Krupa

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-iffrankar fl-ispejjeż li jsir permezz 
tal-mekkaniżmu tal-modulazzjoni li 
ddaħħal bir-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 jintuża għall-finanzjament 
ta' miżuri taħt il-politika għall-iżvilupp 
rurali. Sa mill-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament is-settur agrikolu kellu 
jiffaċċja għadd ta' sfidi ġodda u 
impenjattivi bħat-tibdil fil-klima, l-
importanza dejjem tiżdied tal-bijoenerġija, 
kif ukoll il-ħtieġa għal ġestjoni aħjar ta' l-
ilma u għal protezzjoni aktar effettiva tal-
bijodiversità. Il-Komunità Ewropea, bħala 
parti kontraenti għall-Protokoll ta' Kyoto, 
ġiet mitluba tadatta l-politiki tagħha fid-
dawl tal-kunsiderazzjonijiet dwar it-tibdil 
fil-klima. Barra minn hekk, wara l-
problemi serji li nqalgħu marbuta mas-
skarzezza ta' l-ilma u n-nixfa, jeħtieġ li l-
kwistjonijiet dwar il-ġestjoni ta' l-ilma 
jerġgħu jiġi indirizzati. Il-protezzjoni tal-
bijodiversità għadha sfida kbira u filwaqt li 
sar progress importanti, il-ksib tal-mira 

(7) L-iffrankar fl-ispejjeż li jsir permezz 
tal-mekkaniżmu tal-modulazzjoni li 
ddaħħal bir-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 jintuża għall-finanzjament 
ta' miżuri taħt il-politika għall-iżvilupp 
rurali. Sa mill-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament is-settur agrikolu kellu 
jiffaċċja għadd ta' sfidi ġodda u 
impenjattivi bħat-tibdil fil-klima, l-
importanza dejjem tiżdied tal-bijoenerġija, 
kif ukoll il-ħtieġa għal ġestjoni aħjar ta' l-
ilma u għal protezzjoni aktar effettiva tal-
bijodiversità. Il-Komunità Ewropea, bħala 
parti kontraenti għall-Protokoll ta' Kyoto, 
ġiet mitluba tadatta l-politiki tagħha fid-
dawl tal-kunsiderazzjonijiet dwar it-tibdil 
fil-klima. Barra minn hekk, wara l-
problemi serji li nqalgħu marbuta mas-
skarzezza ta' l-ilma u n-nixfa jeħtieġ li l-
kwistjonijiet dwar il-ġestjoni ta' l-ilma fi 
ħdan il-Komunità jerġgħu jiġi indirizzati, 
u jeħtieġ tittieħed azzjoni soda. Il-
protezzjoni tal-bijodiversità, flimkien mal-
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għall-bijodiversità tal-Komunità Ewropea 
għall-2010 se jirrikjedi sforzi addizzjonali. 
Il-Komunità tirrikonoxxi l-ħtieġa li dawn l-
isfidi ġodda jiġu ttrattati fil-qafas tal-
politiki tagħha. Fil-qasam ta' l-agrikoltura, 
strumenti tajbin biex dawn jiġu indirizzati 
huma l-programmi għall-iżvilupp rurali 
adottati taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE 
Nru 1698/2006 ta' l-20 ta' Settembru 2005 
dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali (FAEŻR). Sabiex l-Istati Membri 
jkunu jistgħu jirrevedu l-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom skond dan 
mingħajr ma jiġu mitluba jnaqqsu l-
attivitajiet ta' l-iżvilupp rurali ta' bħalissa 
f'oqsma oħra, jeħtieġ li jkun hemm id-
disponibbiltà ta' finanzjament addizzjonali. 
Madankollu l-perspettivi finanzjarji għall-
perjodu 2007 sa 2013 ma jipprovdux għal 
mezzi finanzjarji għar-rinfurzar tal-politika 
Komunitarja għall-iżvilupp rurali kif 
meħtieġ. F'dawn iċ-ċirkostanzi huwa xieraq 
li parti kbira tar-riżorsi finanzjarji meħtieġa 
jiġu mobilizzati għal żieda gradwali fit-
tnaqqis tal-pagamenti diretti permezz tal-
modulazzjoni.

ġestjoni bbilanċjata tal-ilma, għadha sfida 
kbira u filwaqt li sar progress importanti, 
il-ksib tal-mira tal-Komunità Ewropea 
għall-2010 li titrażżan it-telfa tal-
bijodiversità fi ħdan il-Komunità se tkun 
impossibbli sakemm ma jsirux sforzi 
addizzjonali f’dan il-qasam. Din l-azzjoni 
għandha tinkludi tibdiliet ġodda fil-mod 
ta’ kif inhu organizzat il-mudell agrikolu 
Ewropew, filwaqt li tintuża l-esperjenza 
miksuba mill-Istati li s-sistemi agrikoli 
tagħhom huma bbażati fuq mudell ta' 
farming tradizzjonali u fuq skala żgħira. 
Għalhekk, il-Komunità tirrikonoxxi l-
ħtieġa li dawn l-isfidi ġodda jiġu ttrattati 
fil-qafas tal-politiki tagħha. Fil-qasam ta' l-
agrikoltura, strumenti tajbin biex dawn jiġu 
indirizzati huma l-programmi għall-
iżvilupp rurali adottati taħt ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE Nru 1698/2006 ta' l-20 ta' 
Settembru 2005 dwar appoġġ għall-
iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR). 
Sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu 
jirrevedu l-programmi għall-iżvilupp rurali 
tagħhom skond dan mingħajr ma jiġu 
mitluba jnaqqsu l-attivitajiet ta' l-iżvilupp 
rurali ta' bħalissa f'oqsma oħra, jeħtieġ li 
jkun hemm id-disponibbiltà ta' 
finanzjament addizzjonali. Madankollu l-
perspettivi finanzjarji għall-perjodu 2007 
sa 2013 ma jipprovdux għal mezzi 
finanzjarji għar-rinfurzar tal-politika 
Komunitarja għall-iżvilupp rurali kif 
meħtieġ. F'dawn iċ-ċirkostanzi huwa xieraq 
li parti kbira tar-riżorsi finanzjarji meħtieġa 
jiġu mobilizzati għal żieda gradwali fit-
tnaqqis tal-pagamenti diretti permezz tal-
modulazzjoni.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
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funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Emenda 47
Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-iffrankar fl-ispejjeż li jsir permezz 
tal-mekkaniżmu tal-modulazzjoni li 
ddaħħal bir-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 jintuża għall-finanzjament 
ta' miżuri taħt il-politika għall-iżvilupp 
rurali. Sa mill-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament is-settur agrikolu kellu 
jiffaċċja għadd ta' sfidi ġodda u 
impenjattivi bħat-tibdil fil-klima, l-
importanza dejjem tiżdied tal-bijoenerġija, 
kif ukoll il-ħtieġa għal ġestjoni aħjar ta' l-
ilma u għal protezzjoni aktar effettiva tal-
bijodiversità. Il-Komunità Ewropea, bħala 
parti kontraenti għall-Protokoll ta' Kyoto, 
ġiet mitluba tadatta l-politiki tagħha fid-
dawl tal-kunsiderazzjonijiet dwar it-tibdil 
fil-klima. Barra minn hekk, wara l-
problemi serji li nqalgħu marbuta mas-
skarzezza ta' l-ilma u n-nixfa, jeħtieġ li l-
kwistjonijiet dwar il-ġestjoni ta' l-ilma 
jerġgħu jiġi indirizzati. Il-protezzjoni tal-
bijodiversità għadha sfida kbira u filwaqt li 
sar progress importanti, il-ksib tal-mira 
għall-bijodiversità tal-Komunità Ewropea 
għall-2010 se jirrikjedi sforzi addizzjonali. 
Il-Komunità tirrikonoxxi l-ħtieġa li dawn l-
isfidi ġodda jiġu ttrattati fil-qafas tal-
politiki tagħha. Fil-qasam ta' l-agrikoltura, 
strumenti tajbin biex dawn jiġu indirizzati 
huma l-programmi għall-iżvilupp rurali 

(7) Il-fondi miksuba permezz tal-
mekkaniżmu tal-modulazzjoni li 
ddaħħal bir-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 jintuża għall-
finanzjament ta' miżuri taħt il-
politika għall-iżvilupp rurali. Sa 
mill-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament is-settur agrikolu kellu 
jiffaċċja għadd ta' sfidi ġodda u 
impenjattivi bħat-tibdil fil-klima, l-
importanza dejjem tiżdied tal-
bijoenerġija, kif ukoll il-ħtieġa għal 
ġestjoni aħjar ta' l-ilma u għal 
protezzjoni aktar effettiva tal-
bijodiversità. Il-Komunità Ewropea, 
bħala parti kontraenti għall-
Protokoll ta' Kyoto, ġiet mitluba 
tadatta l-politiki tagħha fid-dawl 
tal-kunsiderazzjonijiet dwar it-tibdil 
fil-klima. Barra minn hekk, wara l-
problemi serji li nqalgħu marbuta 
mas-skarzezza ta' l-ilma u n-nixfa, 
jeħtieġ li l-kwistjonijiet dwar il-
ġestjoni ta' l-ilma jerġgħu jiġi 
indirizzati. Il-protezzjoni tal-
bijodiversità għadha sfida kbira u 
filwaqt li sar progress importanti, il-
ksib tal-mira għall-bijodiversità tal-
Komunità Ewropea għall-2010 se 
jirrikjedi sforzi addizzjonali. Il-
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adottati taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE 
Nru 1698/2006 ta' l-20 ta' Settembru 2005 
dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali (FAEŻR). Sabiex l-Istati Membri 
jkunu jistgħu jirrevedu l-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom skond dan 
mingħajr ma jiġu mitluba jnaqqsu l-
attivitajiet ta' l-iżvilupp rurali ta' bħalissa 
f'oqsma oħra, jeħtieġ li jkun hemm id-
disponibbiltà ta' finanzjament addizzjonali. 
Madankollu l-perspettivi finanzjarji għall-
perjodu 2007 sa 2013 ma jipprovdux għal 
mezzi finanzjarji għar-rinfurzar tal-politika 
Komunitarja għall-iżvilupp rurali kif 
meħtieġ. F'dawn iċ-ċirkostanzi huwa xieraq 
li parti kbira tar-riżorsi finanzjarji meħtieġa 
jiġu mobilizzati għal żieda gradwali fit-
tnaqqis tal-pagamenti diretti permezz tal-
modulazzjoni.

Komunità tirrikonoxxi l-ħtieġa li 
dawn l-isfidi ġodda jiġu ttrattati fil-
qafas tal-politiki tagħha. Fil-qasam 
ta' l-agrikoltura, strumenti tajbin 
biex dawn jiġu indirizzati huma l-
programmi għall-iżvilupp rurali 
adottati taħt ir-Regolament tal-
Kunsill (KE Nru 1698/2006 ta' l-20 
ta' Settembru 2005 dwar appoġġ 
għall-iżvilupp rurali mill-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali (FAEŻR). Sabiex l-Istati 
Membri jkunu jistgħu jirrevedu l-
programmi għall-iżvilupp rurali 
tagħhom skond dan mingħajr ma 
jiġu mitluba jnaqqsu l-attivitajiet ta' 
l-iżvilupp rurali ta' bħalissa f'oqsma 
oħra, jeħtieġ li jkun hemm id-
disponibbiltà ta' finanzjament 
addizzjonali. Madankollu l-
perspettivi finanzjarji għall-perjodu 
2007 sa 2013 ma jipprovdux għal 
mezzi finanzjarji għar-rinfurzar tal-
politika Komunitarja għall-iżvilupp 
rurali kif meħtieġ. F'dawn iċ-
ċirkostanzi huwa xieraq li parti 
kbira tar-riżorsi finanzjarji meħtieġa 
jiġu mobilizzati għal żieda gradwali 
fit-tnaqqis tal-pagamenti diretti 
permezz tal-modulazzjoni.

Or. es

Emenda 48
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-iffrankar fl-ispejjeż li jsir permezz 
tal-mekkaniżmu tal-modulazzjoni li 
ddaħħal bir-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 jintuża għall-finanzjament 

(7) L-iffrankar fl-ispejjeż li jsir permezz 
tal-mekkaniżmu tal-modulazzjoni li 
ddaħħal bir-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 jintuża għall-finanzjament 
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ta' miżuri taħt il-politika għall-iżvilupp 
rurali. Sa mill-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament is-settur agrikolu kellu 
jiffaċċja għadd ta' sfidi ġodda u 
impenjattivi bħat-tibdil fil-klima, l-
importanza dejjem tiżdied tal-bijoenerġija, 
kif ukoll il-ħtieġa għal ġestjoni aħjar ta' l-
ilma u għal protezzjoni aktar effettiva tal-
bijodiversità. Il-Komunità Ewropea, bħala 
parti kontraenti għall-Protokoll ta' Kyoto, 
ġiet mitluba tadatta l-politiki tagħha fid-
dawl tal-kunsiderazzjonijiet dwar it-tibdil 
fil-klima. Barra minn hekk, wara l-
problemi serji li nqalgħu marbuta mas-
skarzezza ta' l-ilma u n-nixfa, jeħtieġ li l-
kwistjonijiet dwar il-ġestjoni ta' l-ilma 
jerġgħu jiġi indirizzati. Il-protezzjoni tal-
bijodiversità għadha sfida kbira u filwaqt li 
sar progress importanti, il-ksib tal-mira 
għall-bijodiversità tal-Komunità Ewropea 
għall-2010 se jirrikjedi sforzi addizzjonali. 
Il-Komunità tirrikonoxxi l-ħtieġa li dawn l-
isfidi ġodda jiġu ttrattati fil-qafas tal-
politiki tagħha. Fil-qasam ta' l-agrikoltura, 
strumenti tajbin biex dawn jiġu indirizzati 
huma l-programmi għall-iżvilupp rurali 
adottati taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE 
Nru 1698/2006 ta' l-20 ta' Settembru 2005 
dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali (FAEŻR). Sabiex l-Istati Membri 
jkunu jistgħu jirrevedu l-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom skond dan 
mingħajr ma jiġu mitluba jnaqqsu l-
attivitajiet ta' l-iżvilupp rurali ta' bħalissa 
f'oqsma oħra, jeħtieġ li jkun hemm id-
disponibbiltà ta' finanzjament addizzjonali. 
Madankollu l-perspettivi finanzjarji għall-
perjodu 2007 sa 2013 ma jipprovdux għal 
mezzi finanzjarji għar-rinfurzar tal-politika 
Komunitarja għall-iżvilupp rurali kif 
meħtieġ. F'dawn iċ-ċirkostanzi huwa xieraq 
li parti kbira tar-riżorsi finanzjarji meħtieġa 
jiġu mobilizzati għal żieda gradwali fit-
tnaqqis tal-pagamenti diretti permezz tal-
modulazzjoni. 

ta' miżuri taħt il-politika għall-iżvilupp 
rurali. Sa mill-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament is-settur agrikolu kellu 
jiffaċċja għadd ta' sfidi ġodda u 
impenjattivi bħat-tibdil fil-klima, l-
importanza dejjem tiżdied tal-bijoenerġija, 
kif ukoll il-ħtieġa għal ġestjoni aħjar ta' l-
ilma u għal protezzjoni aktar effettiva tal-
bijodiversità. Il-Komunità Ewropea, bħala 
parti kontraenti għall-Protokoll ta' Kyoto, 
ġiet mitluba tadatta l-politiki tagħha fid-
dawl tal-kunsiderazzjonijiet dwar it-tibdil 
fil-klima. Barra minn hekk, wara l-
problemi serji li nqalgħu marbuta mas-
skarzezza ta' l-ilma u n-nixfa, jeħtieġ li l-
kwistjonijiet dwar il-ġestjoni ta' l-ilma 
jerġgħu jiġi indirizzati. Il-protezzjoni tal-
bijodiversità għadha sfida kbira u filwaqt li 
sar progress importanti, il-ksib tal-mira 
għall-bijodiversità tal-Komunità Ewropea 
għall-2010 se jirrikjedi sforzi addizzjonali. 
Il-Komunità tirrikonoxxi l-ħtieġa li dawn l-
isfidi ġodda jiġu ttrattati fil-qafas tal-
politiki tagħha. Fil-qasam ta' l-agrikoltura, 
strumenti tajbin biex dawn jiġu indirizzati 
huma l-programmi għall-iżvilupp rurali 
adottati taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE 
Nru 1698/2006 ta' l-20 ta' Settembru 2005 
dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali (FAEŻR). Sabiex l-Istati Membri 
jkunu jistgħu jirrevedu l-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom skond dan 
mingħajr ma jiġu mitluba jnaqqsu l-
attivitajiet ta' l-iżvilupp rurali ta' bħalissa 
f'oqsma oħra, jeħtieġ li jkun hemm id-
disponibbiltà ta' finanzjament addizzjonali. 
Madankollu l-perspettivi finanzjarji għall-
perjodu 2007 sa 2013 ma jipprovdux għal 
mezzi finanzjarji għar-rinfurzar tal-politika 
Komunitarja għall-iżvilupp rurali kif 
meħtieġ. F'dawn iċ-ċirkostanzi huwa xieraq 
li parti kbira tar-riżorsi finanzjarji meħtieġa 
jiġu mobilizzati għat-tnaqqis tal-pagamenti 
diretti permezz tal-modulazzjoni.

Or. nl
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Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp rurali hu kwistjoni importanti. Mhi meħtieġa ebda modulazzjoni żejda, iżda jeħtieġ 
ikun estiż il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ l-Artikolu 68 tar-Regolament tal-Kunsill 1782/2003.
Din id-dispożizzjoni tagħti lill-Istati Membri l-opportunità li jerġgħu jallokaw parti mill-
appoġġ għall-qligħ, pereżempju għal biedja li tkun aħjar għall-ambjent. Barra minn hekk, il-
monitoraġġ tal-infiq hu regolat aħjar fl-ewwel Pilastru milli fit-tieni Pilastru.

Emenda 49
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Ir-rati miżjuda tal-modulazzjoni 
obbligatorja jeħtieġ li jiġu kkunsidrati mill-
Istati Membri li kienu għażlu li japplikaw 
sistema ta' modulazzjoni volontarja. Ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 378/2007 
tas-27 ta’ Marzu 2007 li jistabbilixxi regoli 
għal modulazzjoni volontarja ta' pagamenti 
diretti previsti fir-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli 
komuni għal skemi appoġġ dirett fi ħdan il-
politika agrikola komuni u li jistabbilixxi 
ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa 
għandu jiġi emendat skond dan.

(10) Ir-rati tal-modulazzjoni obbligatorja 
jeħtieġ li jiġu kkunsidrati mill-Istati 
Membri li kienu għażlu li japplikaw 
sistema ta' modulazzjoni volontarja. Ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 378/2007 
tas-27 ta’ Marzu 2007 li jistabbilixxi regoli 
għal modulazzjoni volontarja ta' pagamenti 
diretti previsti fir-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli 
komuni għal skemi appoġġ dirett fi ħdan il-
politika agrikola komuni u li jistabbilixxi 
ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa 
għandu jiġi emendat skond dan. 

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp rurali hu kwistjoni importanti. Mhi meħtieġa ebda modulazzjoni żejda, iżda jeħtieġ 
ikun estiż il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ l-Artikolu 68 tar-Regolament tal-Kunsill 1782/2003.
Din id-dispożizzjoni tagħti lill-Istati Membri l-opportunità li jerġgħu jallokaw parti mill-
appoġġ għall-qligħ, pereżempju għal biedja li tkun aħjar għall-ambjent. Barra minn hekk, il-
monitoraġġ tal-infiq hu regolat aħjar fl-ewwel Pilastru milli fit-tieni Pilastru.
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Emenda 50
Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-ammonti li jirriżultaw mill-
applikazzjoni ta' 5 punti perċentwali li 
jikkorrispondu għat-tnaqqis tal-
modulazzjoni stabbilit fir-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003 għandhom jiġu 
allokati bejn l-Istati Membri skond il-
kriterji ta' l-għanijiet. Madankollu, huwa 
xieraq li jkun stabbilit li ċertu perċentwal 
mill-ammonti għandu jibqa’ fl-Istati 
Membri fejn ġew ġenerati. Minħabba l-
aġġustamenti strutturali li jirriżultaw mit-
tneħħija ta' l-intervent tas-segala, huwa 
xieraq li jiġu pprovduti miżuri speċifiċi 
għal ċerti reġjuni li jipproduċu s-segala 
ffinanzjati minn parti mill-ammonti 
ġġenerati mill-modulazzjoni. Madankollu, 
l-ammonti li jiġu ġġenerati mill-
applikazzjoni ta' kull tnaqqis tal-
modulazzjoni ieħor għandhom ikunu 
disponibbli għall-Istati Membri fejn ġew 
iġġenerati.

(11) L-ammonti li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tat-tnaqqisiet imsemmija 
f’dan ir-Regolament għandhom jiġu 
allokati bejn l-Istati Membri skond il-
kriterji ta' l-għanijiet. Madankollu, huwa 
xieraq li jkun stabbilit li ċertu perċentwal 
mill-ammonti għandu jibqa’ fl-Istati 
Membri fejn ġew ġenerati. Minħabba l-
aġġustamenti strutturali li jirriżultaw mit-
tneħħija ta' l-intervent tas-segala, huwa 
xieraq li jiġu pprovduti miżuri speċifiċi 
għal ċerti reġjuni li jipproduċu s-segala 
ffinanzjati minn parti mill-ammonti 
ġġenerati mill-modulazzjoni. Madankollu, 
l-ammonti li jiġu ġġenerati mill-
applikazzjoni tal-perċentwali ġodda ta’ 
modulazzjoni u limiti massimi tal-
għajnuniet għandhom ikunu disponibbli 
għall-Istati Membri fejn ġew iġġenerati.

Or. es

Emenda 51
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-ammonti li jirriżultaw mill-
applikazzjoni ta' 5 punti perċentwali li 
jikkorrispondu għat-tnaqqis tal-
modulazzjoni stabbilit fir-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003 għandhom jiġu 
allokati bejn l-Istati Membri skond il-

(11) L-ammonti li jirriżultaw mill-
applikazzjoni ta' 5 punti perċentwali li 
jikkorrispondu għat-tnaqqis tal-
modulazzjoni stabbilit fir-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003 għandhom jiġu 
allokati bejn l-Istati Membri skond il-
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kriterji ta' l-għanijiet. Madankollu, huwa 
xieraq li jkun stabbilit li ċertu perċentwal 
mill-ammonti għandu jibqa’ fl-Istati 
Membri fejn ġew ġenerati. Minħabba l-
aġġustamenti strutturali li jirriżultaw mit-
tneħħija ta' l-intervent tas-segala, huwa 
xieraq li jiġu pprovduti miżuri speċifiċi 
għal ċerti reġjuni li jipproduċu s-segala 
ffinanzjati minn parti mill-ammonti 
ġġenerati mill-modulazzjoni. Madankollu, 
l-ammonti li jiġu ġġenerati mill-
applikazzjoni ta' kull tnaqqis tal-
modulazzjoni ieħor għandhom ikunu 
disponibbli għall-Istati Membri fejn ġew 
iġġenerati. 

kriterji ta' l-għanijiet. Madankollu, huwa 
xieraq li jkun stabbilit li ċertu perċentwal 
mill-ammonti għandu jibqa’ fl-Istati 
Membri fejn ġew ġenerati. Minħabba l-
aġġustamenti strutturali li jirriżultaw mit-
tneħħija ta' l-intervent tas-segala, huwa 
xieraq li jiġu pprovduti miżuri speċifiċi 
għal ċerti reġjuni li jipproduċu s-segala 
ffinanzjati minn parti mill-ammonti 
ġġenerati mill-modulazzjoni. Madankollu, 
l-ammonti li jiġu ġġenerati mill-
applikazzjoni ta' kwalunkwe tnaqqis tal-
modulazzjoni għandhom ikunu disponibbli 
għall-Istati Membri fejn ġew iġġenerati. 

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp rurali hu kwistjoni importanti. Mhi meħtieġa ebda modulazzjoni żejda, iżda jeħtieġ 
ikun estiż il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ l-Artikolu 68 tar-Regolament tal-Kunsill 1782/2003.
Din id-dispożizzjoni tagħti lill-Istati Membri l-opportunità li jerġgħu jallokaw parti mill-
appoġġ għall-qligħ, pereżempju għal biedja li tkun aħjar għall-ambjent. Barra minn hekk, il-
monitoraġġ tal-infiq hu regolat aħjar fl-ewwel Pilastru milli fit-tieni Pilastru.

Emenda 52
Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Premessa 23 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Il-pagamenti diretti kollha eżistenti 
għandhom jitneħħew b’mod progressiv 
sal-2013. Sa dak iż-żmien, il-bdiewa 
għandhom jirċievu biss appoġġ għas-
servizzi pubbliċi li jipprovdu, bħat-titjib 
fil-bijodiversità, u l-ġestjoni tal-ilma, u 
għall-kisbiet fl-oqsma tal-ambjent, il-
benessri tal-annimali u s-sikurezza tal-
ikel.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-bdiewa huma mħeġġa jirreaġġixxu għas-suq. Is-sussidji diretti jagħwġu s-suq u huma piż 
sostanzjali għall-fondi Komunitarji. Il-ġestjoni ambjentali tinkiseb l-aħjar permezz tat-tieni 
pilastru.

Emenda 53
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta għal regolament
Premessa 23 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) L-ewwel pilastru tal-CAP jeħtieġ li 
jinżamm fil-ġejjieni sabiex jiggarantixxi 
s-sehem ewlieni tal-bdiewa bħala l-muturi 
tal-ekonomija f'diversi reġjuni rurali, 
apparti li huma l-gwardjani tal-pajsaġġ u 
li jiżguraw l-istandards għoljin tas-
sikurezza tal-ikel meħtieġa mill-UE.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Tnaqqis sistematiku ta’ l-għajnuniet diretti jista’ jnaqqas b’mod sinjifikanti il-vijabilità tal-
farms u jikkompromettu s-sopravivenza tagħhom. L-UE għandha tieħu ħsieb li tiżgura l-
awtosuffiċjenza tal-ikel għall-ġejjieni.

Emenda 54
Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003, 
filwaqt li jdaħħal l-iskema ta' pagament 
uniku diżakkoppjat jippermetti lill-Istati 
Membri jeskludu ċerti pagamenti minn dik 
l-iskema. Fl-istess ħin l-Artikolu 64(3) ta' 
dak ir-Regolament ipprovda għar-reviżjoni 

(30) Ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003, 
filwaqt li jdaħħal l-iskema ta' pagament 
uniku diżakkoppjat jippermetti lill-Istati 
Membri jeskludu ċerti pagamenti minn dik 
l-iskema. Fl-istess ħin l-Artikolu 64(3) ta' 
dak ir-Regolament ipprovda għar-reviżjoni 
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ta' l-għażliet li hemm ipprovduti fit-
Taqsimiet 2 u 3 tal-Kapitolu 5 tat-Titoli II, 
fir-rigward ta' żviluppi strutturali u tas-suq. 
Analiżi ta' l-esperjenza rilevanti turi li d-
diżakkoppjar idaħħal flessibbiltà fl-għażla 
tal-produtturi, u jiffaċilita t-teħid tad-
deċiżjoniet tagħhom dwar il-produzzjoni 
fuq il-bażi tal-gwadann u tar-reazzjoni fis-
suq. Dan huwa l-każ partikolarment 
għall-uċuħ tar-raba' kkultivati, is-setturi 
tal-ħopps u taż-żrieragħ, kif ukoll sa ċertu 
punt, is-settur taċ-ċanga. Għaldaqstant, il-
pagamenti parzjalment akkoppjati f'dawn 
is-setturi għandhom jiġu integrati fl-
iskem ta' pagament uniku. Sabiex il-
bdiewa fis-settur tal-laħam taċ-ċanga 
ikunu jistgħu jadattaw gradwalment 
għall-arranġamenti ta' appoġġ ġodda 
għandu jkun hemm provvediment għad-
dħul f'fażijieti ta' l-integrazzjoni tal-
primjum speċjali għall-annimali maskili u 
l-primjums għall-qatla. Peress li l-
pagamenti parzjalment akkoppjati fis-
setturi tal-frott u tal-ħaxix iddaħħlu biss 
dan l-aħħar, u bħala miżura ta' tranżizzjoni 
biss, ma' hi meħtieġa l-ebda reviżjoni ta' 
tali skemi.

ta' l-għażliet li hemm ipprovduti fit-
Taqsimiet 2 u 3 tal-Kapitolu 5 tat-Titoli II, 
fir-rigward ta' żviluppi strutturali u tas-suq. 
Analiżi ta' l-esperjenza rilevanti turi li d-
diżakkoppjar idaħħal flessibbiltà fl-għażla 
tal-produtturi, u jiffaċilita t-teħid tad-
deċiżjoniet tagħhom dwar il-produzzjoni 
fuq il-bażi tal-gwadann u tar-reazzjoni fis-
suq. Għaldaqstant hu mixtieq li dawk l-
Istati Membri li jiddeċiedu li jkomplu 
jiddiżakkoppjaw l-għajnuna jkunu 
awtorizzati jagħmlu dan. Peress li l-
pagamenti parzjalment akkoppjati fis-
setturi tal-frott u tal-ħaxix iddaħħlu biss 
dan l-aħħar, u bħala miżura ta' tranżizzjoni 
biss, ma' hi meħtieġa l-ebda reviżjoni ta' 
tali skemi.

Or. es

Emenda 55
Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Madankollu, fir-rigward tas-settur 
tal-baqar li jreddgħu, tan-nagħaġ u tal-
mogħoż jidher li possibbilment għada 
meħtieġa ż-żamma tal-livell minimu ta' 
produzzjoni agrikola għall-ekonomiji 
agrikoli f'ċerti reġjuni u, b'mod partikolari, 
fejn il-bdiewa ma għandhomx rikors għal 
alternattivi ekonomiċi oħra. F'dan l-isfond, 

(31) Madankollu jidher li possibbilment 
għadha meħtieġa ż-żamma tal-livell 
minimu ta' produzzjoni agrikola għall-
bilanċ f’ċerti setturi u għall-ekonomiji 
agrikoli f'ċerti reġjuni u, b'mod partikolari, 
fejn il-bdiewa ma għandhomx rikors għal 
alternattivi ekonomiċi oħra F'dan l-isfond, 
l-Istati Membri għandhom ikollhom l-
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l-Istati Membri għandhom ikollhom l-
għażla li jżommu l-appoġġ akkoppjat fil-
livell ta' bħalissa, jew fir-rigward tal-baqar 
li jreddgħu, f'livell aktar baxx. F'dak il-
każ għandu jkun hemm provvediment 
speċjali fir-rigward tar-rekwiżiti ta' l-
identifikazzjoni u tar-reġistrazzjoni li 
hemm provvediment għalihom fir-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (KE) Nru 1760/2000 u r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004, 
b'mod partikolari bil-għan li tinkiseb it-
traċċabbiltà ta' l-annimali.

għażla li jżommu l-appoġġ akkoppjat fil-
livell ta' bħalissa. 

Or. es

Emenda 56
Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) F'każijiet definiti b'mod ċar l-Istati 
Membri għandhom jitħallew jużaw sa 10%
tal-limiti massimi tagħhom għall-għoti ta' 
l-appoġġ speċifiku. Tali appoġġ għandu 
jippermetti lill-Istati Membri jindirizzaw 
kwistjonijiet ambjentali u jtejbu l-kwalità u 
l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti 
agrikoli. Għandu jkun hemm disponibbli 
wkoll appoġġ speċifiku bħala protezzjoni 
kontra l-konsegwenzi tat-tneħħija tal-kwoti 
tal-ħalib u tad-diżakkoppjar ta' l-appoġġ 
f'setturi li huma partikolarment sensittivi. 
Minħabba l-importanza dejjem tikber tal-
ġestjoni tar-riskji effettiva l-Istati Membri 
għandhom jingħataw l-għażla li 
jikkontribwixxu finanzarjament għall-
primjums li l-bdiewa jħallsu għall-
assigurazzjoni ta' l-uċuħ kif ukoll għall-
finanzjament tal-kumpens finanzjarju ta' xi 
telf ekonomiku minħabba każijiet ta' mard 
ta' l-annimali jew tal-pjanti. Bil-għan li jiġu 
rispettati l-obbligi internazzjonali tal-

(32) F'każijiet definiti b'mod ċar l-Istati 
Membri għandhom jitħallew jużaw sa 20%
tal-limiti massimi tagħhom għall-għoti ta' 
l-appoġġ speċifiku. Tali appoġġ għandu 
jippermetti lill-Istati Membri jindirizzaw 
kwistjonijiet ambjentali u jtejbu l-kwalità u 
l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti 
agrikoli. Għandu jkun hemm disponibbli 
wkoll appoġġ speċifiku bħala protezzjoni 
kontra l-konsegwenzi tat-tneħħija tal-kwoti 
tal-ħalib u tad-diżakkoppjar ta' l-appoġġ 
f'setturi li huma partikolarment sensittivi. 
Minħabba l-importanza dejjem tikber tal-
ġestjoni tar-riskji effettiva l-Istati Membri 
għandhom jingħataw l-għażla li 
jikkontribwixxu finanzarjament għall-
primjums li l-bdiewa jħallsu għall-
assigurazzjoni agrikola kif ukoll għall-
finanzjament tal-kumpens finanzjarju ta' xi 
telf ekonomiku minħabba każijiet ta' mard 
ta' l-annimali jew tal-pjanti. Bil-għan li jiġu 
rispettati l-obbligi internazzjonali tal-
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Komunità r-riżorsi li jistgħu jintużaw għal 
kwalunkwe miżura ta' appoġġ akkoppjat 
għandhom ikunu limitati fuq livell xieraq. 
Skond dan għandhom jiġu stabbiliti l-
kundizzjonijiet applikabbli għall-kontributi 
finanzjarji għall-assigurazzjoni ta' l-uċuħ u 
l-kumpens relatat mal-mard ta' l-annimali 
jew tal-pjanti.

Komunità r-riżorsi li jistgħu jintużaw għal 
kwalunkwe miżura ta' appoġġ akkoppjat 
għandhom ikunu limitati fuq livell xieraq. 
Skond dan għandhom jiġu stabbiliti l-
kundizzjonijiet applikabbli għall-kontributi 
finanzjarji għall-assigurazzjoni agrikola u 
l-kumpens relatat mal-mard ta' l-annimali 
jew tal-pjanti.

Or. es

Emenda 57
Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) F'każijiet definiti b'mod ċar l-Istati 
Membri għandhom jitħallew jużaw sa 10%
tal-limiti massimi tagħhom għall-għoti ta' 
l-appoġġ speċifiku. Tali appoġġ għandu
jippermetti lill-Istati Membri jindirizzaw 
kwistjonijiet ambjentali u jtejbu l-kwalità u 
l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti 
agrikoli. Għandu jkun hemm disponibbli 
wkoll appoġġ speċifiku bħala protezzjoni 
kontra l-konsegwenzi tat-tneħħija tal-kwoti 
tal-ħalib u tad-diżakkoppjar ta' l-appoġġ 
f'setturi li huma partikolarment sensittivi.
Minħabba l-importanza dejjem tikber tal-
ġestjoni tar-riskji effettiva l-Istati Membri 
għandhom jingħataw l-għażla li 
jikkontribwixxu finanzarjament għall-
primjums li l-bdiewa jħallsu għall-
assigurazzjoni ta' l-uċuħ kif ukoll għall-
finanzjament tal-kumpens finanzjarju ta' xi 
telf ekonomiku minħabba każijiet ta' mard 
ta' l-annimali jew tal-pjanti. Bil-għan li jiġu 
rispettati l-obbligi internazzjonali tal-
Komunità r-riżorsi li jistgħu jintużaw għal 
kwalunkwe miżura ta' appoġġ akkoppjat 
għandhom ikunu limitati fuq livell xieraq.
Skond dan għandhom jiġu stabbiliti l-
kundizzjonijiet applikabbli għall-kontributi 

(32) F'każijiet definiti b'mod ċar l-Istati 
Membri għandhom jitħallew jużaw sa 5%
tal-limiti massimi tagħhom għall-għoti ta' 
l-appoġġ speċifiku. Tali appoġġ għandu 
jippermetti lill-Istati Membri jindirizzaw 
kwistjonijiet ambjentali u jtejbu l-kwalità u 
l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti 
agrikoli. Għandu jkun hemm disponibbli 
wkoll appoġġ speċifiku bħala protezzjoni 
kontra l-konsegwenzi tat-tneħħija tal-kwoti 
tal-ħalib u tad-diżakkoppjar ta' l-appoġġ 
f'setturi li huma partikolarment sensittivi.
Minħabba l-importanza dejjem tikber tal-
ġestjoni tar-riskji effettiva l-Istati Membri 
għandhom jingħataw l-għażla li 
jikkontribwixxu finanzarjament għall-
primjums li l-bdiewa jħallsu għall-
assigurazzjoni ta' l-uċuħ kif ukoll għall-
finanzjament tal-kumpens finanzjarju ta' xi 
telf ekonomiku minħabba każijiet ta' mard 
ta' l-annimali jew tal-pjanti. Bil-għan li jiġu 
rispettati l-obbligi internazzjonali tal-
Komunità r-riżorsi li jistgħu jintużaw għal 
kwalunkwe miżura ta' appoġġ akkoppjat 
għandhom ikunu limitati fuq livell xieraq.
Skond dan għandhom jiġu stabbiliti l-
kundizzjonijiet applikabbli għall-kontributi 
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finanzjarji għall-assigurazzjoni ta' l-uċuħ u 
l-kumpens relatat mal-mard ta' l-annimali 
jew tal-pjanti.

finanzjarji għall-assigurazzjoni ta' l-uċuħ u 
l-kumpens relatat mal-mard ta' l-annimali 
jew tal-pjanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull fejn hu possibbli, id-differenzi bejn l-Istati Membri jeħtieġ jiġu minimizzati. Filwaqt li 
hu importanti li jkun hemm flessibilità għall-istati membri biex jipprovdu l-għajnuna lil 
setturi speċifiċi f’ħinijiet speċifiċi, it-tagħwiġ bejn l-istati membri jeħtieġ jiġi evitat.

Emenda 58
Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Premessa 32 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) Fid-dawl tal-importanza dejjem 
tikber tal-immaniġġjar effettiv tar-riskji, l-
Istati Membri għandhom jiġu offruti l-
għażla li jikkontribwixxu b'mod 
finanzjarju għall-ħlas tal-primjums ta' l-
assigurazzjoni mħallsa mill-bdiewa, kif 
ukoll għall-finanzjament ta' kumpens 
finanzjarju għal ċertu telf ekonomiku li 
jirriżulta mill-mard tal-annimali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Is-sistemi eżistenti ta’ assigurazzjoni agrikola jirrigwardaw kemm l-uċuħ kif ukoll il-bhejjem:
dawn ta’ l-aħħar m’għandhomx jiġu eliminati.
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Emenda 59
Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Id-diżakkoppjar ta' l-appoġġ dirett u l-
introduzzjoni ta' l-iskema ta' pagament 
uniku kienu jikkostitwixxu elementi 
essenzjali fil-proċess tar-riforma tal-
politika agrikola komuni. Madankollu, 
matul is-sena 2003 għal diversi raġunijiet 
qamet il-ħtieġa għal talba ta' appoġġ 
speċifiku għal ċertu numru ta' uċuħ. L-
esperjenza miksuba mill-implimentazzjoni 
tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 
flimkien ma' l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni 
fis-suq tindika li skemi li fl-2003 tħallew 
barra mill-iskema ta' pagament uniku issa 
jistgħu jiġu integrati f'din l-iskema bil-għan 
tal-promozzjoni ta' agrikoltura aktar 
sostenibbli u orjentata għas-suq. Dan hu l-
każ partikolarment għas-settur taż-żejt 
taż-żebbuġ, li fih ġie applikat akkoppjar 
marġinali biss. Huwa l-każ ukoll għall-
pagamenti tal-qamħ tad-durum, ir-ross, 
il-lamtu tal-patata, u l-ġewż, għaliex 
hawnhekk l-effettività dejjem tonqos tal-
pagamenti akkoppjati li fadal, iżżid l-
appoġġ għall-għażla tad-diżakkoppjar. 
Fil-każ tal-kittien huwa xieraq ukoll li 
jitneħħa l-appoġġ għall-ipproċessar u li l-
ammonti rilevanti jiġu integrati fl-iskema 
ta' pagament uniku. Fir-rigward tar-ross, 
l-għalf imnixxef, il-lamtu tal-patata u l-
kittien għandu jiġi pprovdut perjodu ta' 
tranżizzjoni biex jiġi żgurat it-trasferiment 
tagħhom lejn appoġġ diżakkoppjat kemm 
jista' jkun mingħajr l-ebda xkiel. Fir-
rigward tal-ġewż, l-Istati Membri 
għandhom jitħallew ikomplu jħallsu s-
sehem nazzjonali ta' l-għajnuna b'mod 
akkoppjat sabiex jipproteġu kontra l-
effetti tad-diżakkoppjar.

(36) Id-diżakkoppjar ta' l-appoġġ dirett u l-
introduzzjoni ta' l-iskema ta' pagament 
uniku kienu jikkostitwixxu elementi 
essenzjali fil-proċess tar-riforma tal-
politika agrikola komuni. Madankollu, 
matul is-sena 2003 għal diversi raġunijiet 
qamet il-ħtieġa għal talba ta' appoġġ 
speċifiku għal ċertu numru ta' uċuħ. L-
esperjenza miksuba mill-implimentazzjoni 
tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 
flimkien ma' l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni 
fis-suq tindika li skemi li fl-2003 tħallew 
barra mill-iskema ta' pagament uniku issa 
jistgħu, fid-diskrezzjoni tal-Istati Membri, 
jiġu integrati f'din l-iskema bil-għan tal-
promozzjoni ta' agrikoltura aktar 
sostenibbli u orjentata għas-suq.  

Or. es
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Emenda 60
Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

(37) Bħala riżultat ta' l-integrazzjoni ta' l-
iskemi ġodda fl-iskema ta' pagament uniku, 
għandha ssir dispożizzjoni għall-kalkolu 
tal-livell ġdid ta' l-appoġġ ta' dħul 
individwali taħt dik l-iskema. Fil-każ tal-
ġewż, il-lamtu tal-patata, il-kittien u l-
għalf imnixxef, it-tali żieda għandha 
tingħata abbażi ta' l-appoġġ li jkunu 
rċevew il-bdiewa fis-snin l-aktar reċenti. 
Madankollu, fil-każ ta' l-integrazzjoni tal-
pagamenti li s'issa kienu parzjalment 
esklużi mill-iskema ta' pagament uniku, l-
Istati Membri għandhom jingħataw l-
għażla li jużaw il-perjodi ta' referenza 
oriġinali.

(37) Bħala riżultat ta' l-integrazzjoni 
possibbli ta' l-iskemi ġodda fl-iskema ta' 
pagament uniku, għandha ssir 
dispożizzjoni għall-kalkolu tal-livell ġdid 
ta' l-appoġġ ta' dħul individwali taħt dik l-
iskema.

Or. es

Emenda 61
Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) skemi ta' appoġġ għall-bdiewa li 
jipproduċu r-ross, il-patata tal-lamtu, il-
qoton, iz-zokkor, il-frott u l-ħaxix, il-laħam
tan-nagħaġ u tal-mogħoż u ċ-ċanga u l-
vitella;

d) skemi ta' appoġġ għall-bdiewa li 
jipproduċu r-ross, il-pjanti tal-proteini, l-
għalf imnixxef, il-patata tal-lamtu, il-
qoton, iz-zokkor, il-frott u l-ħaxix, il-ġewż, 
it-tabakk, il-laħam tan-nagħaġ u tal-
mogħoż u ċ-ċanga u l-vitella;

Or. es
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Emenda 62
Roberto Musacchio

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) "bidwi" tfisser persuna naturali jew 
legali, jew grupp ta' persuni naturali jew 
legali, hu x'inhu l-istatus legali mogħti lil 
dan il-grupp u lill-membri tiegħu mil-liġi 
nazzjonali, li l-ażjenda tiegħu tinsab 
f'territorju tal-Komunità, kif imsemmi fl-
Artikolu 299 tat-Trattat, u li jeżerċita 
attività agrikola;

(a) "bidwi" tfisser persuna naturali jew 
legali, jew grupp ta' persuni naturali jew 
legali, hu x'inhu l-istatus legali mogħti lil 
dan il-grupp u lill-membri tiegħu mil-liġi 
nazzjonali, li l-ażjenda tiegħu tinsab 
f'territorju tal-Komunità, kif imsemmi fl-
Artikolu 299 tat-Trattat, u li jeżerċita 
attività agrikola li tirrappreżenta s-sors 
ewlieni tad-dħul tiegħu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li wieħed jiċċara li s-sussidji se jingħataw lil persuni jew persuni legali li se 
jkunu jistgħu iżommu netwerk soċjo-ekonomiku, b’mod partikulari f’xi zoni rurali u jħarsu l-
ambjent permezz tal-prattika agrikola tajba li tirrappreżenta d-dħul ewlieni tagħhom.

Emenda 63
Urszula Krupa

Proposta għal regolament
Article 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ambjent, (b) l-istat tal-ambjent naturali,

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-kelma 'ambjent' hi vaga wisq bħala rekwiżit ta’ l-immaniġġjar, u għandha tkun sostitwita 
minn 'l-istat tal-ambjent naturali'.
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Emenda 64
Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
analiżi dettaljata fl-2009 sabiex tidentifika 
kif is-settur agrikolu jista' jnaqqas l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra sabiex 
tipprovdi evidenza xjentifika b'saħħitha 
bħala appoġġ għal kwalunkwe proposta 
ġejjiena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-settur agrikolu diġà qed jagħmel sforzi kbar biex inaqqas l-impatt tiegħu fuq l-ambjent.
Qabel ma jkunu jistgħu jsiru kwalunkwe proposti ġodda, jeħtieġ nistabbilixxu, permezz ta’ 
riċerka xjentifika serja, kif, għalfejn u fejn huma meħtieġa r-regolamenti u l-miri.

Emenda 65
Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Kummissjoni għandha tabolixxi s-
sussidji kollha tal-esportazzjoni sal-2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ impenjat ruħha li tneħħi s-sussidji kollha tal-
esportazzjoni sal-2013, għaldaqstant l-UE għandha tipprova tilħaq dan l-objettiv.
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Emenda 66
Urszula Krupa

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu Stat Membru jista’, 
f’ċirkustanzi ġustifikati, jidderoga mill-
ewwel subparagrafu, sakemm jieħu azzjoni 
biex ma jħallix li jkun hemm tnaqqis 
sinifikanti fl-‘area’ totali tiegħu ta’ mergħa 
permanenti.

Madankollu Stat Membru jista’, 
f’ċirkustanzi ġustifikati, jidderoga mill-
ewwel subparagrafu, sakemm jieħu azzjoni 
bbażata fuq prinċipji ta’ kumpens 
ambjentali biex ma jħallix li jkun hemm 
tnaqqis sinifikanti fl-‘area’ totali tiegħu ta’ 
mergħa permanenti.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji tal-kumpens ambjentali jagħtu lok li jibbilanċja ruħu kwalunkwe telf ikkawżat mit-
tnaqqis fid-daqs ta’ zoni b’importanza ambjentali sinifikanti. Minħabba li l-mergħat 
immaniġġjati b’mod sostenibbli għandhom sehem ambjentali importanti, jeħtieġ tkun prijorità 
li jiġi evitat it-telf permanenti ta’ dan it-tip ta’ art.

Emenda 67
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Artikolu 7 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammonti kollha ta' pagamenti diretti li 
ser jingħataw lil bidwi f'sena kalendarja 
partikolari għandhom jiġu mnaqqsa għal 
kull sena sa l-2012 bil-perċentwali li 
ġejjin:

1. L-ammonti kollha ta' pagamenti diretti li 
ser jingħataw lil bidwi f'sena kalendarja 
partikolari għandhom jiġu mnaqqsa għal 
kull sena sa l-2012 b’5%:

a) 2009: 7%,
b) 2010: 9%,
c) 2011: 11%,
d) 2012: 13%.

Or. nl
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Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp rurali hu kwistjoni importanti. Mhi meħtieġa ebda modulazzjoni żejda, iżda jeħtieġ 
ikun estiż il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ l-Artikolu 68 tar-Regolament tal-Kunsill 1782/2003.
Din id-dispożizzjoni tagħti lill-Istati Membri l-opportunità li jerġgħu jallokaw parti mill-
appoġġ għall-qligħ, pereżempju għal biedja li tkun aħjar għall-ambjent. Barra minn hekk, il-
monitoraġġ tal-infiq hu regolat aħjar fl-ewwel Pilastru milli fit-tieni Pilastru.

Emenda 68
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta għal regolament
Artikolu 7 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammonti kollha ta' pagamenti 
diretti li ser jingħataw lil bidwi 
f'sena kalendarja partikolari 
għandhom jiġu mnaqqsa għal kull 
sena sa l-2012 bil-perċentwali li 
ġejjin:

1. L-ammonti kollha ta' pagamenti 
diretti li ser jingħataw lil bidwi 
f'sena kalendarja partikolari 
għandhom jiġu mnaqqsa għal kull 
sena sa l-2012 bil-perċentwali li 
ġejjin:

(a) 2009: 7%, (a) 2009: 5%,

(b) 2010: 9%, (b) 2010: 5%,

(c) 2011: 11%, (c) 2011: 5%,

(d) 2012: 13%. (d) 2012: 5%.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Tnaqqis ġenerali fl-għajnuniet diretti għall-bdiewa jista’ jnaqqas il-profitabilità tagħhom 
b’mod sinifikanti, u jirriskja s-sopravivenza ta’ ħafna farms. L-UE jeħtieġ tagħti prijorità 
lill-awtosuffiċjenza tal-ikel għall-futur.
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Emenda 69
Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Artikolu 7 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammonti kollha ta' pagamenti 
diretti li ser jingħataw lil bidwi 
f'sena kalendarja partikolari 
għandhom jiġu mnaqqsa għal kull 
sena sa l-2012 bil-perċentwali li 
ġejjin:

1. L-ammonti kollha ta' pagamenti 
diretti li ser jingħataw lil bidwi 
f'sena kalendarja partikolari 
għandhom jiġu mnaqqsa għal kull 
sena sa l-2012 bil-perċentwali li 
ġejjin:

(a) 2009: 7%, (a) 2009: 5%,

(b) 2010: 9%, (b) 2010: 5%,

(c) 2011: 11%, (c) 2011: 5%,

(d) 2012: 13%. (d) 2012: 5%.

Or. es

Ġustifikazzjoni

a) Din l-emenda tinkorpora d-dispożizzjonijiet tar-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-12 ta’ Marzu 
2008, adottata b’maġġoranza kbira.

(b) Din l-emenda tinkorpora d-dispożizzjonijiet tar-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-12 ta’ 
Marzu 2008, adottata b’maġġoranza kbira.

c) Din l-emenda tinkorpora d-dispożizzjonijiet tar-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-12 ta’ Marzu 
2008, adottata b’maġġoranza kbira.

d) Din l-emenda tinkorpora d-dispożizzjonijiet tar-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-12 ta’ Marzu 
2008, adottata b’maġġoranza kbira.



AM\735203MT.doc 27/36 PE409.675v01-00

MT

Emenda 70
Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 7 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tnaqqis msemmi fil-paragrafu 1 
għandu jiżdied:

imħassar

(a) b'3 punti perċentwali għall-ammonti 
bejn EUR 200 000 u 199,999,
(b) b'6 punti perċentwali għall-ammonti 
bejn EUR 299,999 u 199,999,
(c) b' 9 punti perċentwali għall-ammonti 
ta' EUR 300 000 jew aktar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pagamenti bbażati fuq l-erja għandhom jippremjaw lill-bdiewa għall-immaniġġjar 
ambjentali tajjeb għal kull ettaru ta’ raba’ mmaniġġjat. Il-modulazzjoni progressiva se 
twassal għal aktar burokrazija u l-farms il-kbar ser jinqasmu, u b’hekk jinħolqu aktar piżijiet 
amministrattivi u finanzjarji, u ebda tnaqqis ġenerali fil-finanzjament.

Emenda 71
Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Artikolu 7 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tnaqqis msemmi fil-paragrafu 1 
għandu jiżdied:

It-tnaqqis msemmi fil-paragrafu 1 
għandu jiżdied:

(a) b'3 punti 
perċentwali għall-ammonti 
bejn EUR 200 000 u 
199,999,

a) b'2 punti 
perċentwali għall-ammonti 
bejn EUR 200 000 u 
199,999,

(b) b'6 punti 
perċentwali għall-ammonti 

(b) bi 3 punti 
perċentwali għall-ammonti 
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bejn EUR 299,999 u 
199,999,

bejn EUR 299,999 u 
199,999,

(c) b' 9 punti 
perċentwali għall-ammonti 
ta' EUR 300 000 jew aktar.

c) b' 4 punti 
perċentwali għall-ammonti 
ta' EUR 300 000 jew aktar.

Or. es

Ġustifikazzjoni

a) En su Resolución del 12 de marzo, el PE,  por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

b) En su Resolución del 12 de marzo, el PE,  por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

c) En su Resolución del 12 de marzo, el PE,  por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

Emenda 72
Johannes Blokland

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tnaqqis msemmi fil-paragrafu 1 
għandu jiżdied: 

2. It-tnaqqis imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jiżdied:

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp rurali hu kwistjoni importanti. Mhi meħtieġa ebda modulazzjoni żejda, iżda jeħtieġ 
ikun estiż il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ l-Artikolu 68 tar-Regolament tal-Kunsill 1782/2003.
Din id-dispożizzjoni tagħti lill-Istati Membri l-opportunità li jerġgħu jallokaw parti mill-
appoġġ għall-qligħ, pereżempju għal biedja li tkun aħjar għall-ambjent. Barra minn hekk, il-
monitoraġġ tal-infiq hu regolat aħjar fl-ewwel Pilastru milli fit-tieni Pilastru.
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Emenda 73
Roberto Musacchio

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-ammonti kollha tat-tnaqqis kif 
imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 
jintużaw fi ħdan it-tieni pilastru biss għal 
għanijiet ambjentali li fosthom għandha 
tingħata prijorità lill-ħarsien tal-ħamrija 
u tar-riżorsi tal-ilma. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa siewi li wieħed jenfasizza li l-ammont ta’ dawk li qabel kienu sussidji diretti skond il-
medja tat-tnaqqis kif stipulata fil-paragrafi 1 u 2 għandu jkun iffukat fuq għanijiet ambjentali. 

Emenda 74
Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 9 - paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammonti li jikkorrispondi 
għat-tnaqqis b'5 punti 
perċentwali għandhom jiġu 
allokati lill-Istati Membri 
konċernati skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 128(2) 
abbażi tal-kriterji li ġejjin:

imħassar

(a) medda agrikola,

(b) impjieg agrikolu,
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(c) il-prodott gross domestiku 
(GDP) 'per capita' 
ikkalkolat f'kapaċità ta' 
akkwist.

Madankollu, kull Stat Membru 
konċernat għandu jirċievi 
talanqas 80% ta’ l-ammonti totali 
li l-modulazzjoni ġġenerat f’dak 
l-Istat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pagamenti bbażati fuq l-erja għandhom jippremjaw lill-bdiewa għall-immaniġġjar 
ambjentali tajjeb għal kull ettaru ta’ raba’ mmaniġġjat. Il-modulazzjoni progressiva se 
twassal għal aktar burokrazija u l-farms il-kbar ser jinqasmu, u b’hekk jinħolqu aktar piżijiet 
amministrattivi u finanzjarji, u ebda tnaqqis ġenerali fil-finanzjament.

Emenda 75
Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe dritt għall-pagament li ma 
kienx attivat għal perjodu ta’ sentejn
għandu jiġi allokat lir-riżerva nazzjonali, 
ħlief fil-każ ta’ force majeure u ċirkustanzi 
eċċezzjonali skond it-tifsira ta’ l-
Artikolu 36(1).

Kwalunkwe dritt għall-pagament li ma 
kienx attivat għal perjodu ta’ tliet snin
għandu jiġi allokat lir-riżerva nazzjonali, 
ħlief fil-każ ta’ force majeure u ċirkustanzi 
eċċezzjonali skond it-tifsira ta’ l-
Artikolu 36(1). Fl-użu ta’ dawn il-fondi 
għandha tingħata prijorità lill-iffaċilitar 
tal-aċċess taż-żgħażagħ għall-attività 
agrikola bl-għan li jkun żgurat it-
trasferiment minn ġenerazzjoni għall-
oħra. 
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-CAP attwalment m’għandhiex riżorsi għall-promozzjoni tat-trasferiment minn ġeenrazzjoni 
għall-oħra, li hu meħtieġ sabiex tkun żgurata l-kontinwità tal-biedja.

Emenda 76
Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 1 – sentenza introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, sa 
mhux aktar tard mill-1 ta’ Awwissu 2009, 
li mill-2010 jużaw sa 10% tal-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom imsemmija fl-
Artikolu 41 biex jappoġġaw lil bdiewa:

1. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, sa 
mhux aktar tard mill-1 ta’ Awwissu 2009, 
li mill-2010 jużaw sa 20% tal-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom imsemmija fl-
Artikolu 41 biex jappoġġaw lil bdiewa:

Or. es

Emenda 77
Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet għal 
primjums ta’ assigurazzjoni ta’ uċuħ tar-
raba’ skond il-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 69;

d) fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet għal 
primjums ta’ assigurazzjoni agrikola skond 
il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 69;

Or. es
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Emenda 78
Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

e) fondi mutwi għal mard ta’ l-annimali u 
l-pjanti skond il-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 70.

e) fondi mutwi skond il-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 70.

Or. es

Emenda 79
Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Assigurazzjoni ta’ l-uċuħ Assigurazzjoni agrikola

Or. es

Emenda 80
Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
kontribuzzjonijiet finanzjarji għal 
primjums għall-assigurazzjoni ta’ l-uċuħ
kontra telf ikkawżat b’avvenimenti 
klimatiċi ħżiena.

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
kontribuzzjonijiet finanzjarji għal 
primjums għall-assigurazzjoni agrikola
kontra telf finanzjarju kkawżat
b’avvenimenti klimatiċi ħżiena jew b’mard 
tal-bhejjem jew tal-pjanti.

Għall-għanijiet ta’ dan l-Artikolu, 
‘avveniment klimatiku avvers’ 
ifisser kundizzjonijiet klimatiċi li 
jistgħu jiġu assimilati ma’ diżastru 

Għall-għanijiet ta' dan l-Artikolu:
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naturali, bħal ġlata, silġ, borra, 
xita jew nixfa u li jeqirdu aktar 
minn 30% tal-medja tal-
produzzjoni annwali ta’ bidwi 
partikolari fil-perjodu ta’ tliet snin 
preċedenti jew medja ta’ tliet snin 
bbażata fuq il-perjodu ta’ ħames 
snin preċedenti, eskluż l-ogħla u l-
ibaxx ammont.

- ‘avveniment klimatiku avvers’ ifisser 
kundizzjonijiet klimatiċi li jistgħu jiġu 
assimilati ma’ diżastru naturali, bħal ġlata, 
silġ, borra, xita jew nixfa u li jeqirdu aktar 
minn 30% tal-medja tal-produzzjoni 
annwali ta’ bidwi partikolari fil-perjodu ta’ 
tliet snin preċedenti jew medja ta’ tliet snin 
bbażata fuq il-perjodu ta’ ħames snin 
preċedenti, eskluż l-ogħla u l-ibaxx 
ammont;

- 'telf finanzjarju' jfisser kwalunkwe 
spejjeż addizzjonali li jkollu l-bidwi 
b’riżultati ta’ miżuri eċċezzjonali li jadotta 
bl-għan li jnaqqas il-provvista lis-suq 
konċernat jew kwalunkwe telf sostanzjali 
fil-produzzjoni. M’għandux ifisser spejjeż 
li għalihom jista’ jitħallas kumpens skond 
dispożizzjonijiet Komunitarji oħra jew 
spejjeż li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta’ 
kwalunkwe miżura oħra relatata mas-
saħħa tal-annimali jew tal-pjanti.

Or. es

Emenda 81
Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribuzzjoni finanzjarja mogħtija lil 
kull bidwi għandha tkun stipulata għal 60%
tal-primjum ta’ l-assigurazzjoni li jrid 

2. Il-kontribuzzjoni finanzjarja mogħtija lil 
kull bidwi għandha tkun stipulata għal 80% 
jew 50%  tal-primjum ta’ l-assigurazzjoni li 
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jitħallas. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li jżidu l-kontribuzzjoni 
finanzjarja għal 70% meta titqies is-
sitwazzjoni klimatika jew is-sitwazzjoni 
tas-settur ikkonċernat.

jrid jitħallas, skont il-kriterji stipulati fl-
Artikolu 12(2) tar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) 1857/2007.

Or. es

Emenda 82
Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-assigurazzjoni ta’ l-uċuħ għandha 
tkun koperta biss meta l-avveniment 
klimatiku avvers kien rikonoxxut 
formalment bħala dan mill-awtorità 
kopetenti ta’ l-Istat Membru konċernat.

imħassar

Or. es

Emenda 83
Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
kumpens finanzjarju li jitħallas lil bdiewa 
għal telf ekonomiku kkawżat minn 
epidemija ta’ mard ta’ l-annimali jew 
pjanti permezz ta’ kontribuzzjonijiet għal 
fondi mutwi.

1. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
kumpens finanzjarju li jitħallas lil bdiewa 
għal telf ekonomiku kkawżat minn diżastri 
naturali, fenomeni klimatiċi avversi jew 
mard ta’ l-annimali jew pjanti, permezz ta’ 
kontribuzzjonijiet finanzjarji għal fondi 
mutwi.

Or. es
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Emenda 84
Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) 'fond mutwu' tfisser sistema akkreditata 
mill-Istat Membru skond il-liġi nazzjonali 
għall-bdiewa affiljati biex jassiguraw 
lilhom infushom, billi tagħti pagamenti 
kumpensatorji lil dawn il-bdiewa effettwati 
minn telf ekonomiku kkawżat minn 
epidemija ta’ mard ta’ l-annimali jew 
pjanti;

a) 'fond mutwu' tfisser sistema akkreditata 
mill-Istat Membru skond il-liġi nazzjonali 
għall-bdiewa affiljati biex jassiguraw 
lilhom infushom, billi tagħti pagamenti 
kumpensatorji lil dawn il-bdiewa effettwati 
minn telf ekonomiku lill-farms tagħhom 
b’riżultat ta’ diżastri naturali, fenomeni 
klimatiċi avversi jew mard ta’ l-annimali 
jew pjanti;

Or. es

Emenda 85
Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Artikoku 70 – paragrafu 2 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2aa. 'Fenomeni klimatiċi avversi' jfisser 
kundizzjonijiet tat-temp assimilabbli ma’ 
diżastru naturali bħall-ġlata, silġ, borra, 
xita jew nixfa li jwasslu għall-qerda ta’ 
aktar minn 30% tal-produzzjoni annwali 
medja tal-bidwi konċernat tat-tliet snin ta’ 
qabel, jew il-produzzjoni medja trijennali 
tiegħu fuq il-bażi tal-perjodu ta’ ħames 
snin preċedenti, bl-esklużjoni tal-aktar 
livelli għolja u baxxi.  

Or. es
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Emenda 86
Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kwalunkwe kontribuzzjoni finanzjarja 
ma għandhiex taqbeż 60% ta’ l-ispiża 
msemmija fil-paragrafu 4. L-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu li jżidu l-kontribuzzjoni 
finanzjarja tagħhom għal 70% meta 
titqies is-sitwazzjoni tas-settur 
ikkonċernat. Kwalunkwe spiża li mhiex 
koperta minn kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għandha titħallas mill-bdiewa affiljati.

5. Kwalunkwe kontribuzzjoni finanzjarja 
ma għandhiex taqbeż 80% ta’ l-ispiża 
msemmija fil-paragrafu 4. Kwalunkwe 
spiża li mhiex koperta minn 
kontribuzzjonijiet finanzjarji għandha 
titħallas mill-bdiewa assoċjati.

Or. es
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