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Emenda 6
Marian Harkin

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Skond l-Artikolu 9(4) u l-
Artikolu 10(4) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru XXXX/XXXX ta’ XX/XX/2008 
[li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi 
diretti ta’ appoġġ [skemi ta' appoġġ dirett] 
għall-bdiewa fi ħdan il-politika agrikola 
komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ 
appoġġ għall-bdiewa] riżorsi finanzjarji 
miġburin permezz tal-modulazzjoni 
addizzjonali għandhom jintużaw għall-
appoġġ ta’ l-iżvilupp rurali. Huwa xieraq li 
jiġi żgurat li ammont ekwivalenti għal 
dawk ir-riżorsi finanzjarji għandu jintuża 
biex ikunu appoġġati operazzjonijiet 
relatati ma’ l-isfidi l-ġodda.

(11) Skond l-Artikolu 9(4) u l-
Artikolu 10(4) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru XXXX/XXXX ta’ XX/XX/2008 
[li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi 
diretti ta’ appoġġ [skemi ta' appoġġ dirett] 
għall-bdiewa fi ħdan il-politika agrikola 
komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ 
appoġġ għall-bdiewa] riżorsi finanzjarji 
miġburin permezz tal-modulazzjoni 
addizzjonali għandhom jintużaw għall-
appoġġ ta’ l-iżvilupp rurali. Huwa xieraq li 
jiġi żgurat li ammont ekwivalenti għal 
dawk ir-riżorsi finanzjarji għandu jintuża 
biex ikunu appoġġati operazzjonijiet 
relatati ma’ l-isfidi l-ġodda, għalkemm 
wieħed irid joqgħod attent li l-produzzjoni 
tal-biedja ma tkunx diżinċentivizzata fejn 
il-kontribut tagħha għall-iżvilupp rurali 
jkun vitali. 

Or. en

Emenda 7
Iratxe García Pérez

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1698/2005
Artikolu 60

Emenda

6a) L-Artikolu 60 jiġi emendat kif ġej:
Fejn miżura f'din is-sezzjoni jkollha 
bħala mira l-ħidmiet eliġibbli wkoll taħt 
strument ta' appoġġ Komunitarju ieħor, 
inklużi l-Fondi Strutturali u l-istrument 
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ta' appoġġ Komunitarju għas-sajd, l-
Istat Membru għandu jistabbilixxi f'kull 
programm il-kontrolli amministrattivi 
għall-ħidmiet mogħtija appoġġ mill-
EAFRD u għal dawk mogħtija appoġġ 
mill-istrumenti ta' appoġġ Komunitarji 
l-oħra.

Nota: It-test tat-traduzzjoni tar-
Regolament imsemmi għadu mhux tradott 
għal-lingwa Maltija.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta' kontrolli ta' limitazzjoni "arbitrarji" fil-prattika jfisser li ċerti operaturi fis-
setturi tal-frott u l-ħaxix, tal-inbid, taż-żejt taż-żebbuġa, tal-laħam tan-ngħaġ, taċ-ċanga u tal-
vitella, tat-trobbija tan-naħal u taz-zokkor jkunu mxekkla milli jaċċessaw wieħed miż-żewġ 
strumenti (COM u RDP). Huwa possibbli li jkun evitat il-"finanzjament doppju" permezz ta' 
kontrolli amministrattivi, imma mhux permezz ta' restrizzjonijiet arbitrarji ta' natura a priori 
u tat-tip b'limiti massimali.
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