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Mandat għal negozjati interistituzzjonali B8-0362/2015 

taħt il-forma ta’ emendi leġiżlattivi 

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 
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COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Ġiet identifikata xejra ta’ konsum 

dejjem jonqos b’mod partikolari ta’ frott u 

ħaxix frisk, inklużi l-banana u l-ħalib tax-

xorb. Għalhekk, xieraq li d-distribuzzjoni 

skont l-iskemi għall-iskejjel tiġi ffokata fuq 

dawn il-prodotti. Min-naħa tagħha, din 

tgħin biex jonqos il-piż organizzattiv għall-

iskejjel, iżżid l-impatt tad-distribuzzjoni 

b’baġit limitat u tkun konformi mal-

prattika attwali, peress li dawn il-prodotti 

huma distribwiti l-iktar spiss. 

(4) Ġiet identifikata xejra ta’ konsum 

dejjem jonqos b’mod partikolari ta’ frott u 

ħaxix frisk, inklużi l-banana u l-ħalib tax-

xorb. Għalhekk, xieraq li d-distribuzzjoni 

skont l-iskemi għall-iskejjel tiġi ffokata fuq 

dawn il-prodotti. Min-naħa tagħha, din 

tgħin biex jonqos il-piż organizzattiv għall-

iskejjel u żżid l-impatt tad-distribuzzjoni 

b’baġit limitat, u tkun konformi mal-

prattika attwali, peress li dawn il-prodotti 

huma distribwiti l-iktar spiss. Madankollu, 

għandhom ukoll isiru sforzi biex tiġi 

żgurata d-distribuzzjoni ta' prodotti 

mkabbrin b’mod lokali u reġjonali. 
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COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Hemm bżonn miżuri edukattivi li 

jappoġġjaw id-distribuzzjoni, sabiex l-

iskema tkun effettiva fl-ilħuq tal-objettivi 

fuq żmien qasir u twil tagħha li żżid il-

konsum ta’ prodotti agrikoli magħżula u 

ssawwar dieti aktar bnini. Fid-dawl tal-

importanza tagħhom, dawn il-miżuri 

għandhom jappoġġjaw kemm il-frott kif 

ukoll il-ħaxix inkluż id-distribuzzjoni tal-

banana u l-ħalib. Għandhom ikunu 

eliġibbli għall-għajnuna mill-Unjoni. Bħala 

miżuri ta’ appoġġ, dawn jirrappreżentaw 

għodda essenzjali biex jerġgħu jqarrbu lit-

tfal lejn l-agrikoltura u l-prodotti differenti 

tagħha u biex jilħqu l-objettivi li qiegħda 

ssegwi l-iskema, l-Istati Membri għandhom 

ikunu jistgħu jinkludu firxa usa’ ta’ 

prodotti agrikoli fil-miżuri tematiċi 

tagħhom. Madankollu, sabiex jiġu 

promossi drawwiet ta’ dieta bnina, l-

awtoritajiet nazzjonali tas-saħħa għandhom 

ikunu involuti f’dan il-proċess u japprovaw 

il-lista ta’ dawn il-prodotti, kif ukoll iż-

żewġ gruppi ta’ prodotti eliġibbli għad-

distribuzzjoni, u jiddeċiedu dwar l-aspetti 

nutrizzjonali tagħhom. 

(5) Hemm bżonn miżuri edukattivi li 

jappoġġjaw id-distribuzzjoni, sabiex l-

iskema tkun effettiva fl-ilħuq tal-objettivi 

fuq żmien qasir u twil tagħha li żżid il-

konsum ta’ prodotti agrikoli magħżula u 

ssawwar dieti aktar bnini. Fid-dawl tal-

importanza tagħhom, dawn il-miżuri 

għandhom jappoġġjaw kemm il-frott kif 

ukoll il-ħaxix inkluż id-distribuzzjoni tal-

banana u l-ħalib. Għandhom ikunu 

eliġibbli għall-għajnuna mill-Unjoni. Bħala 

miżuri ta’ appoġġ, dawn jirrappreżentaw 

għodda essenzjali biex jerġgħu jqarrbu lit-

tfal lejn l-agrikoltura u l-prodotti differenti 

tagħha u biex jilħqu l-objettivi li qiegħda 

ssegwi l-iskema, l-Istati Membri għandhom 

ikunu jistgħu jinkludu firxa usa’ ta’ 

prodotti agrikoli fil-miżuri tematiċi 

tagħhom, prefiribilment skont dak li jkun 

prodott fir-reġjun. Madankollu, sabiex jiġu 

promossi drawwiet ta’ dieta bnina, l-

awtoritajiet nazzjonali tas-saħħa għandhom 

ikunu involuti f’dan il-proċess u japprovaw 

il-lista ta’ dawn il-prodotti, kif ukoll iż-

żewġ gruppi ta’ prodotti eliġibbli għad-

distribuzzjoni, u jiddeċiedu dwar l-aspetti 

nutrizzjonali tagħhom. 
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Mandat għal negozjati interistituzzjonali, B8-0362/2015 
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Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Sabiex tiġi żgurata ġestjoni baġitarja 

tajba, għandu jkun previst limitu fiss tal-

għajnuna mill-Unjoni lejn id-distribuzzjoni 

tal-frott u l-ħaxix inklużi l-banana u l-ħalib, 

li jappoġġja l-miżuri edukattivi u l-ispejjeż 

relatati. Dan il-limitu għandu jirrifletti s-

sitwazzjoni attwali. Fid-dawl tal-esperjenza 

miksuba u bil-għan li tiġi ssimplifikata l-

ġestjoni, il-mudelli ta’ finanzjament 

għandhom jiġu approssimati u bbażati fuq 

approċċ uniku fir-rigward tal-livell ta’ 

kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni. 

Għalhekk, xieraq li jiġi limitat il-livell ta’ 

għajnuna mill-Unjoni lejn il-prezz tal-

prodotti permezz ta’ għajnuna massima tal-

Unjoni għal kull porzjon għall-frott u l-

ħaxix inklużi l-banana u l-ħalib u jiġi 

abolit il-prinċipju ta’ kofinanzjament 

obbligatorju għall-frott u l-ħaxix inkluża l-

banana. Minħabba l-volatilità tal-prezz tal-

prodotti inkwistjoni, il-Kummissjoni 

għandha tingħata s-setgħa li tadotta ċerti 

atti fir-rigward tal-miżuri li jfasslu l-livell 

ta’ għajnuna mill-Unjoni fir-rigward tal-

prezz ta’ porzjon mill-prodotti u li 

tistabbilixxi d-definizzjoni ta’ porzjon. 

(6) Sabiex tiġi żgurata ġestjoni baġitarja 

tajba, għandu jkun previst limitu fiss tal-

għajnuna mill-Unjoni lejn id-distribuzzjoni 

tal-frott u l-ħaxix inklużi l-banana u l-ħalib, 

li jappoġġja l-miżuri edukattivi u l-ispejjeż 

relatati. Dan il-limitu għandu jirrifletti s-

sitwazzjoni attwali. Fid-dawl tal-esperjenza 

miksuba u bil-għan li tiġi ssimplifikata l-

ġestjoni, il-mudelli ta’ finanzjament 

għandhom jiġu approssimati u bbażati fuq 

approċċ uniku fir-rigward tal-livell ta’ 

kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni. 

Għalhekk, xieraq li jiġi limitat il-livell ta’ 

għajnuna mill-Unjoni lejn il-prezz tal-

prodotti permezz ta’ għajnuna massima tal-

Unjoni għal kull tifel/tifla għall-frott u l-

ħaxix inklużi l-banana u għall-ħalib biex 

jiġi abolit il-prinċipju ta’ kofinanzjament 

obbligatorju għall-frott u l-ħaxix inkluża l-

banana. 
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Mandat għal negozjati interistituzzjonali, B8-0362/2015 

taħt il-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 

Premessa 7 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Sabiex jiġi żgurat l-użu effiċjenti u 

mmirat tal-fondi tal-Unjoni, il-

Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 

li tadotta ċerti atti fir-rigward tal-miżuri li 

jistabbilixxu l-allokazzjonijiet indikattivi 

tal-għajnuna mill-Unjoni lil kull Stat 

Membru u l-metodi għar-riallokazzjoni tal-

għajnuna bejn l-Istati Membri fuq il-bażi 

tat-talbiet għall-għajnuna rċevuti. L-

allokazzjonijiet indikattivi għandhom jiġu 

stabbiliti b’mod separat għall-frott u l-

ħaxix inklużi l-banana u l-ħalib 

b’konformità mal-approċċ volontarju 

għad-distribuzzjoni. L-iskema ta’ 

allokazzjoni għall-frott u l-ħaxix inkluża 

l-banana għandha tirrifletti l-

allokazzjonijiet attwali mill-Istati Membri, 

fuq il-bażi tal-kriterji oġġettivi tan-numru 

ta’ tfal fil-grupp ta’ età ta’ bejn sitta sa 

għaxar snin bħala sehem mill-popolazzjoni, 

filwaqt li jitqies ukoll l-istat ta’ żvilupp 

tar-reġjuni kkonċernati. Sabiex l-Istati 

Membri jkunu jistgħu jżommu l-iskala 

tal-programmi attwali tagħhom u bil-

għan li jitħeġġu oħrajn sabiex jieħdu 

sehem fid-distribuzzjoni tal-ħalib, xieraq 

li tintuża t-taħlita ta’ żewġ skemi għall-

allokazzjoni tal-fondi għall-ħalib, jiġifieri 

(7) Sabiex jiġi żgurat l-użu effiċjenti u 

mmirat ta’ fondi tal-Unjoni l-

allokazzjonijiet tal-għajnuna mill-Unjoni lil 

kull Stat Membru u l-metodi għar-

riallokazzjoni tal-għajnuna bejn l-Istati 

Membri fuq il-bażi tat-talbiet għall-

għajnuna rċevuti għandhom ikunu bbażati 

fuq il-kriterji oġġettivi tan-numru ta’ tfal 

fil-grupp ta’ età ta’ bejn sitta sa għaxar snin 

bħala sehem mill-popolazzjoni użata għaż-

żewġ skemi. 
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l-użu storiku tal-fondi mill-Istati Membri 

taħt l-Iskema tal-Ħalib għall-Iskejjel u l-

kriterji oġġettivi tan-numru ta’ tfal fil-

grupp ta’ età ta’ bejn sitta sa għaxar snin 

bħala sehem mill-popolazzjoni użata 

għall-frott u l-ħaxix inkluża l-banana. 

Sabiex jinstab is-sehem it-tajjeb għal 

dawn iż-żewġ skemi, il-Kummissjoni 

għandha tingħata s-setgħa li tadotta ċerti 

atti fir-rigward tal-adozzjoni tar-regoli 

addizzjonali li jikkonċernaw il-bilanċ bejn 

iż-żewġ kriterji. Barra minn hekk, 

minħabba l-bidliet rikorrenti fis-

sitwazzjoni demografika jew tal-iżvilupp 

tar-reġjuni fl-Istati Membri, il-

Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 

li tadotta ċerti atti fir-rigward tal-

valutazzjoni kull tliet snin dwar jekk l-

allokazzjonijiet tal-Istati Membri, fuq il-

bażi ta’ dawn il-kriterji, għadhomx 

aġġornati. 

Or. en 



 

AM\1062271MT.doc  PE555.136v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

20.5.2015 B8-0362/62 

Emenda  62 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mandat għal negozjati interistituzzjonali, B8-0362/2015 

taħt il-forma ta’ emendi leġiżlattivi 

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 
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Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Sabiex tiġi żgurata l-viżibbiltà tal-

iskema, l-Istati Membri għandhom 

jispjegaw fl-istrateġija tagħhom kif ser 

jiggarantixxu l-valur miżjud tal-iskemi 

tagħhom, speċjalment fejn il-prodotti 

ffinanzjati taħt l-iskema tal-Unjoni jiġu 

kkunsmati fl-istess ħin bħal ikliet oħrajn 

li jingħataw lit-tfal f’istituzzjoni 

edukattiva. Sabiex jiġi żgurat li jinkiseb l-

iskop edukattiv tal-iskema tal-Unjoni u li 

dan ikun effettiv, il-Kummissjoni 

għandha tingħata s-setgħa li tadotta ċerti 

atti fir-rigward tar-regoli li jikkonċernaw 

id-distribuzzjoni tal-prodotti ffinanzjati 

taħt l-iskema tal-Unjoni fir-rigward tal-

provvista ta’ ikliet oħra fl-istabbilimenti 

edukattivi u l-preparazzjoni tagħhom. 

(11) Sabiex tiġi żgurata l-viżibilità tal-

iskema, l-Istati Membri għandhom 

jingħataw is-setgħa li jiddeċiedu kif l-

aħjar jippromwovu l-iskema kemm fil-

livell nazzjonali kif ukoll f’dak lokali, 

peress li approċċ imfassal apposta biex 

jippromwovi l-prodott lokali x’aktarx 

ikollu l-akbar assorbiment. 

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

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Sabiex jiġi żgurat li l-prezz tal-prodott 

mogħti lit-tfal taħt l-iskema jirrifletti 

b’mod sħiħ l-ammont tal-għajnuna 

pprovduta u li l-prodotti sussidjati ma 

jiżvijawx mill-użu maħsub tagħhom, il-

Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 

tadotta ċerti atti fir-rigward tal-

istabbiliment tal-monitoraġġ tal-prezzijiet 

fl-iskema. 

(12) Sabiex jiġi żgurat li l-prezz tal-prodott 

mogħti lit-tfal taħt l-iskema jirrifletti 

b’mod sħiħ l-ammont tal-għajnuna 

pprovduta u li l-prodotti sussidjati ma 

jiżvijawx mill-użu maħsub tagħhom, il-

Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 

tadotta ċerti atti fir-rigward tal-

istabbiliment tal-monitoraġġ tal-prezzijiet 

fl-iskema. Dawk l-atti ma għandhomx 

jaġixxu bħala deterrent għal Stati Membri 

li jħeġġu l-forniment ta’ prodotti lokali. 

Or. en 
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Mandat għal negozjati interistituzzjonali, B8-0362/2015 

taħt il-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 4 

Regolament (UE) Nru. 1308/2013 

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

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-għajnuna msemmija fil-paragrafu 1 

għandha tiġi allokata lil kull Stat Membru, 

filwaqt li jitqies dan li ġej: 

L-għajnuna msemmija fil-paragrafu 1 għal 

frott u ħaxix inklużi l-banana u l-ħalib 
għandha tiġi allokata lil kull Stat Membru, 

filwaqt li jitqiesu kriterji oġġettivi ibbażati 

fuq in-numru ta’ tfal ta’ bejn sitta sa 

għaxar snin bħala proporzjon tal-

popolazzjoni. 
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Mandat għal negozjati interistituzzjonali, B8-0362/2015 

taħt il-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 4 

Regolament (UE) Nru. 1308/2013 

Artikolu 23 a – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

il-kriterji oġġettivi bbażati fuq: 

imħassar 

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

snin bħala proporzjon mill-popolazzjoni, 

 

(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 

 

Or. en 
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Mandat għal negozjati interistituzzjonali, B8-0362/2015 

taħt il-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 4 

Regolament (UE) Nru. 1308/2013 

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

 

 

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. 

imħassar 

Or. en 
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Mandat għal negozjati interistituzzjonali, B8-0362/2015 
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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 5 

Regolament (UE) Nru. 1308/2013 

Artikolu 24 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Sabiex jiġi żgurat il-valur miżjud u l-

viżibbiltà tal-iskema tal-Unjoni, il-

Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 

li tadotta atti ddelegati skont l-

Artikolu 227 fir-rigward tar-regoli li 

jikkonċernaw id-distribuzzjoni ta’ prodotti 

fir-rigward tal-provvista ta’ ikliet oħra fl-

istabbilimenti edukattivi. 

imħassar 

Or. en 

 

 


