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MT Magħquda fid-diversità MT 

20.5.2015 B8-0362/50 

Emenda  50 

Bronis Ropė 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mandat ta' negozjati interistituzzjonali, B8-0362/2015 

fil-forma ta' emendi leġiżlattivi 

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 

L-iskema għall-għajnuna għall-provvista ta' frott u ħaxix, banana u ħalib fl-istabbilimenti 

edukattivi (Deċiżjoni dwar il-ftuħ ta' negozjati interistituzzjonali) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 

Regolament (UE) Nru 1308/2013 

Artikolu 23 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Meta jfasslu l-istrateġiji tagħhom, l-Istati 

Membri għandhom jistabbilixxu lista ta’ 

prodotti agrikoli, minbarra l-frott u l-ħaxix, 

il-banana u l-ħalib, li jistgħu xi kultant jiġu 

inklużi mal-miżuri edukattivi ta’ sostenn. 

5. Meta jfasslu l-istrateġiji tagħhom, l-Istati 

Membri għandhom jistabbilixxu lista ta' 

prodotti agrikoli, minbarra l-frott u l-ħaxix, 

il-banana u l-ħalib u l-prodotti tal-ħalib 

imsemmija fil-paragrafu 2, li jistgħu xi 

kultant jiġu inklużi għat-tqassim taħt il-

miżuri edukattivi ta' akkumpanjament. 

Fir-rigward tal-frott u l-ħxejjex 

ipproċessati, m'għandhomx ikunu 

permessi prodotti li fihom iz-zokkor 

miżjud, ix-xaħam miżjud, il-melħ miżjud, 

sustanzi miżjuda li jagħtu l-ħlewwa u/jew 

sustanzi artifiċjali li jsaħħu t-togħma 

(kodiċijiet ta' addittivi tal-ikel artifiċjali 

E620-E650).  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Jekk l-addittivi tal-ikel innumerati E620-E650 jiġu kkunsmati fi kwantitajiet sinifikanti dawn 

ikollhom effetti dannużi fuq is-saħħa tal-konsumaturi. Peress li l-programm huwa maħsub 

għall-promozzjoni ta' ikel tajjeb għas-saħħa, jekk jippermetti l-użu ta' addittivi b'effetti 

dubbjużi fuq is-saħħa dan ikun qed imur kontra l-għanijiet tiegħu. 
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20.5.2015 B8-0362/51 

Emenda  51 

Bronis Ropė 

vef'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mandat ta' negozjati interistituzzjonali, B8-0362/2015 

fil-forma ta' emendi leġiżlattivi 

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 

L-iskema għall-għajnuna għall-provvista ta' frott u ħaxix, banana u ħalib fl-istabbilimenti 

edukattivi (Deċiżjoni dwar il-ftuħ ta' negozjati interistituzzjonali) 

COM2014 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 

Regolament (UE) Nru 1308/2013 

Artikolu 23a – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) għall-frott u l-ħaxix inklużi l-banana: il-

kriterji oġġettivi bbażati fuq: 

(a) għall-frott u l-ħaxix inklużi l-banana: 

kriterji oġġettivi bbażati fuq: 

(i) in-numru ta’ tfal bejn sitta sa għaxar 

snin bħala proporzjon mill-popolazzjoni, 

(i) in-numru ta' tfal bejn sitta sa għaxar 

snin bħala proporzjon mill-popolazzjoni 

tal-Istat Membru kkonċernat, 

(ii) il-grad ta’ żvilupp tar-reġjuni fi ħdan 

Stat Membru sabiex tiġi żgurata għajnuna 

akbar lir-reġjuni li għadhom lura skont it-

tifsira tal-Artikolu 3(5) ta’ dan ir-

Regolament, ir-reġjuni l-aktar imbiegħda 

elenkati fl-Artikolu 349 tat-Trattat jew/u l-

gżejjer minuri tal-Eġew skont it-tifsira tal-

Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) 

Nru 229/2013, u 

(ii) il-grad ta' żvilupp tar-reġjuni fi ħdan 

Stat Membru sabiex jiġi żgurat l-għoti ta' 

għajnuna akbar lir-reġjuni li għadhom lura 

skont it-tifsira tal-Artikolu 3(5) ta' dan ir-

Regolament, lir-reġjuni ultraperiferiċi 

elenkati fl-Artikolu 349 tat-TFUE u/jew 

lill-gżejjer minuri tal-Eġew skont it-tifsira 

tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) 

Nru 229/2013, u 

 (iia) żieda addizzjonali ta' 5 % tal-

għajnuna tal-Unjoni, biex tiġi applikata 

għar-reġjuni ultraperiferiċi b'livell ta' 

PDG inferjuri għall-kriterji ta' koeżjoni 

ta' 75 % tal-medja tal-PDG per capita tal-

UE, b'żieda ulterjuri ta' 5 % jekk dawk ir-

reġjuni jimportaw prodotti minn reġjuni 

ultraperiferiċi oħrajn li huma qrib; 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

L-istabbiliment ta' limitu għall-għoti ta' sostenn addizzjonali ta' 75 % tal-medja tal-PDG per 

capita tal-UE jippermetti konċentrazzjoni tal-għajnuna fuq dawk ir-reġjuni ultraperiferiċi li 

tabilħaqq jeħtieġu sostenn u ma jipprovdix finanzjament addizzjonali lil reġjuni diġà 

żviluppati. 
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20.5.2015 B8-0362/52 

Emenda  52 

Bronis Ropė 

vef'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mandat ta' negozjati interistituzzjonali, B8-0362/2015 

fil-forma ta' emendi leġiżlattivi 

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 

L-iskema għall-għajnuna għall-provvista ta' frott u ħaxix, banana u ħalib fl-istabbilimenti 

edukattivi (Deċiżjoni dwar il-ftuħ ta' negozjati interistituzzjonali) 

COM2014 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 

Regolament (UE) Nru 1308/2013 

Artikolu 23a – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) għall-ħalib: l-użu storiku tal-fondi taħt 

l-iskemi preċedenti għall-provvista tal-

ħalib u l-prodotti tal-ħalib lit-tfal u l-

kriterji oġġettivi fuq il-bażi tal-proporzjon 

tagħhom ta’ tfal ta’ bejn sitta sa għaxar 

snin. 

(b) għall-ħalib u l-prodotti tal-ħalib, 

kombinazzjoni tal-kriterji li ġejjin, li 

għandhom jiġu applikati tul perjodu 

tranżitorju ta' sitt snin li jibda mit-

tħaddim tal-programm il-ġdid: 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/53 

Emenda  53 

Bronis Ropė 

vf'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mandat ta' negozjati interistituzzjonali, B8-0362/2015 

fil-forma ta' emendi leġiżlattivi 

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 

L-iskema għall-għajnuna għall-provvista ta' frott u ħaxix, banana u ħalib fl-istabbilimenti 

edukattivi (Deċiżjoni dwar il-ftuħ ta' negozjati interistituzzjonali) 

COM2014 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 

Regolament (UE) Nru 1308/2013 

Artikolu 23a – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b – punti i sa iv (ġodda) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (i) in-numru ta' tfal li għandhom bejn 

sitta u għaxar snin bħala proporzjon tal-

popolazzjoni tal-Istat Membru 

kkonċernat; 

 (ii) il-grad ta' żvilupp tar-reġjuni fi ħdan 

Stat Membru sabiex jiġi żgurat l-għoti ta' 

għajnuna akbar lir-reġjuni li għadhom 

lura skont it-tifsira tal-Artikolu 3(5) ta' 

dan ir-Regolament, lir-reġjuni 

ultraperiferiċi elenkati fl-Artikolu 349 tat-

TFUE u/jew lill-gżejjer minuri tal-Eġew 

skont it-tifsira tal-Artikolu 1(2) tar-

Regolament (UE) Nru 229/2013, 

 (iii) l-użu storiku tal-fondi taħt l-iskemi 

preċedenti għall-provvista tal-ħalib u l-

prodotti tal-ħalib lit-tfal, ħlief għall-

Kroazja, li għaliha għandha tiġi 

introdotta sistema ta' ħlas b'rata fissa; bil-

għan li jiġi żgurat tqassim ekwu tal-fondi 

bejn l-Istati Membri, dan il-kriterju 

għandu jiġi bbilanċjat bl-introduzzjoni ta' 

ammont annwali minimu ta' għajnuna 

mill-Unjoni għal kull tifel u tifla fil-grupp 

ta' età msemmi fil-punt (i) u għandu jkun 

definit abbażi tal-użu medju tal-fondi għal 

kull tifel u tifla għal kull Stat Membru; 
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 (iv) żieda addizzjonali ta' 5 % tal-

għajnuna tal-Unjoni, biex tiġi applikata 

għar-reġjuni ultraperiferiċi b'livell ta' 

PDG inferjuri għall-kriterji ta' koeżjoni 

ta' 75 % tal-medja tal-PDG per capita tal-

UE, b'żieda ulterjuri ta' 5 % jekk dawk ir-

reġjuni jimportaw prodotti minn reġjuni 

ultraperiferiċi oħrajn li huma qrib; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-istabbiliment ta' limitu għall-għoti ta' sostenn addizzjonali ta' 75 % tal-medja tal-PDG per 

capita tal-UE jippermetti konċentrazzjoni tal-għajnuna fuq dawk ir-reġjuni ultraperiferiċi li 

tabilħaqq jeħtieġu sostenn u ma jipprovdix finanzjament addizzjonali lil reġjuni diġà 

żviluppati. 
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20.5.2015 B8-0362/54 

Emenda  54 

Bronis Ropė 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mandat ta' negozjati interistituzzjonali, B8-0362/2015 

fil-forma ta' emendi leġiżlattivi 

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 

L-iskema għall-għajnuna għall-provvista ta' frott u ħaxix, banana u ħalib fl-istabbilimenti 

edukattivi (Deċiżjoni dwar il-ftuħ ta' negozjati interistituzzjonali) 

COM2014 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 

Regolament (UE) Nru 1308/2013 

Artikolu 23a – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 

daqs 20 % tal-finanzjament allokat lilhom 

kull sena taħt l-iskema għall-iskejjel jiġi 

ddedikat għall-miżuri edukattivi ta' 

akkumpanjament. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/55 

Emenda  55 

Bronis Ropė 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mandat ta' negozjati interistituzzjonali, B8-0362/2015 

fil-forma ta' emendi leġiżlattivi 

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 

L-iskema għall-għajnuna għall-provvista ta' frott u ħaxix, banana u ħalib fl-istabbilimenti 

edukattivi (Deċiżjoni dwar il-ftuħ ta' negozjati interistituzzjonali) 

COM2014 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 

Regolament (UE) Nru 1308/2013 

Artikolu 23a – paragrafu 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. L-Istati Membri li jieħdu sehem fl-

iskema għall-iskejjel għandhom 

jippubbliċizzaw, fil-postijiet fejn jitqassam 

l-ikel, l-involviment tagħhom fl-iskema u l-

fatt li din hija ssussidjata mill-Unjoni. L-

Istati Membri għandhom jiżguraw il-valur 

miżjud u l-viżibbiltà tal-iskema għall-

iskejjel tal-Unjoni fir-rigward tal-provvista 

ta’ ikliet oħra fl-istabbilimenti edukattivi. 

8. L-Istati Membri li jieħdu sehem fl-

iskema għall-iskejjel jingħataw ir-

rakkomandazzjoni li jippubbliċizzaw, fil-

postijiet fejn jitqassam l-ikel, l-involviment 

tagħhom fl-iskema u l-fatt li din hija 

ssussidjata mill-Unjoni. L-Istati Membri 

għandhom jiżguraw il-valur miżjud u l-

viżibbiltà tal-iskema għall-iskejjel tal-

Unjoni fir-rigward tal-provvista ta’ ikliet 

oħra fl-istabbilimenti edukattivi. 

Or. en 



 

AM\1062200MT.doc  PE555.136 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

20.5.2015 B8-0362/56 

Emenda  56 

Bronis Ropė 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mandat ta' negozjati interistituzzjonali, B8-0362/2015 

fil-forma ta' emendi leġiżlattivi 

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 

L-iskema għall-għajnuna għall-provvista ta' frott u ħaxix, banana u ħalib fl-istabbilimenti 

edukattivi (Deċiżjoni dwar il-ftuħ ta' negozjati interistituzzjonali) 

COM2014 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 

Regolament (UE) Nru 1308/2013 

Artikolu 24 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Sabiex jiġi promoss l-għarfien tal-

iskema għall-iskejjel, il-Kummissjoni 

għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 

ddelegati skont l-Artikolu 227, li jitolbu 

lill-Istati Membri bi skema għall-iskejjel 

sabiex jippubbliċizzaw ir-rwol tas-

sussidjar tal-għajnuna mill-Unjoni. 

3. Sabiex jiġi promoss l-għarfien tal-

iskema għall-iskejjel, il-Kummissjoni 

għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 

ddelegati skont l-Artikolu 227; 

f'sitwazzjoni fejn l-Istati Membri jagħżlu 

li jippubbliċizzaw l-għajnuna tal-Unjoni, 

dawn l-atti delegati għandhom 

jistabbilixxu d-dettalji ta' tali pubbliċità. 

Or. en 

 

 


