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Emenda 13
Hans-Peter Mayer, Albert Deß

Proposta għal regolament
–

Proposta għal rifjut

Il-Parlament Ewropew jirrifjuta l-
proposta tal-Kummissjoni.

Or. de

Emenda 14
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta għal regolament
Ċitazzjoni 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Evalwazzjoni 
Internazzjonali tal-Għarfien Agrikolu, ix-
Xjenza u t-Teknoloġija għall-Iżvilupp 
(IAASTD),

Or. en

Emenda 15
Esther De Lange

Proposta għal regolament
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5 a) Waqt il laqgħa tal-20 ta’ Ġunju 
2008, il-Kunsill Ewropew afferma 
b'qawwa mill-ġdid l-impenn tiegħu għall-
kisba ta’ mira kollettiva tal-ODA (Miri 
tal-Assistenza Uffiċjali għall-Iżvilupp) –
ta’ 0.56% tal-GNI sal-2010 u ta’ 0,7% tal-
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GNI sal-2015, kif stipulat fil-
Konklużjonijiet tal-Kunsill ta’ Mejju 
2005, fil-konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ewropew ta’ Ġunju 2005 u tal-Kunsens 
Ewropew dwar l-Iżvilupp. L-isforzi 
nazzjonali tal-Istati Membri lejn il-kisba 
ta’ dan l-għan għandhom jitqiesu fi ħdan 
il-qafas tal-istrument tal-faċilità tal-ikel 
tal-UE.

Or. en

Emenda 16
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-ħtiġiet finanzjarji biex jiġu indirizzati 
b’mod sħiħ il-konsegwenzi immedjati tal-
prezzijiet għoljin ta’ l-ikel huma elevati 
ħafna. Ir-rispons għandu jiġi mill-komunità 
internazzjonali fl-intier tagħha u l-
Komunità għamlet ħilitha biex 
tikkontribwixxi s-sehem xieraq tagħha fil-
finanzjament.

(7) Il-ħtiġiet finanzjarji u materjali biex 
jiġu indirizzati b’mod sħiħ il-konsegwenzi 
immedjati tal-prezzijiet għoljin tal-ikel 
huma elevati ħafna. Ir-rispons għandu jiġi 
mill-komunità internazzjonali fl-intier 
tagħha u l-Komunità għamlet ħilitha biex 
tikkontribwixxi s-sehem xieraq tagħha fil-
finanzjament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżjed risposta adegwata u effettiva għall-kriżi tal-ikel li hawn bħalissa hija ż-żieda tal-
għajnuna għall-ikel fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.
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Emenda 17
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-istess kundizzjonijiet li wasslu għall-
ħtieġa tal-Faċilità ta’ finanzjament 
preżenti (il-prezzijiet għolja ta’ l-ikel), 
wasslu wkoll għal infiq iżgħar għas-suq 
agrikolu taħt l-Intestatura 2 tal-Qafas 
Finanzjarju. L-istimi attwali jindikaw 
ukoll marġni sinifikanti mhux allokat taħt 
il-limitu massimu ta’ l-Intestatura 2 fl-
2009.

imħassra

Or. es

Emenda 18
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-istess kundizzjonijiet li wasslu għall-
ħtieġa tal-Faċilità ta’ finanzjament 
preżenti (il-prezzijiet għolja ta’ l-ikel), 
wasslu wkoll għal infiq iżgħar għas-suq 
agrikolu taħt l-Intestatura 2 tal-Qafas 
Finanzjarju. L-istimi attwali jindikaw 
ukoll marġni sinifikanti mhux allokat taħt 
il-limitu massimu ta’ l-Intestatura 2 fl-
2009.

(8) Il-fondi li jifdal, taħt l-intestatur 2, 
għandhom jintużaw għall-għanijiet tal-
Politika Agrikola Komuni, u b’mod 
partikolari biex jitnaqqsu d-differenzi 
bejn il-livell tal-pagamenti diretti lill-
bdiewa fl-Istati Membri ġodda u qodma.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fondi mhux użati li jaqgħu taħt l-Intestatura 2 ma jistgħux jintużaw għall-skopijiet oħra 
minn dawk tal-Politika Agrikola Komuni. Il-bdiewa fl-Istati Membri l-ġodda ġarrbu 
diskriminazzjoni minħabba li l-fondi eżistenti mhumiex suffiċjenti.
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Emenda 19
Esther De Lange

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-istess kundizzjonijiet li wasslu għall-
ħtieġa tal-Faċilità ta’ finanzjament preżenti 
(il-prezzijiet għolja ta’ l-ikel), wasslu wkoll 
għal infiq iżgħar għas-suq agrikolu taħt l-
Intestatura 2 tal-Qafas Finanzjarju. L-istimi 
attwali jindikaw ukoll marġni sinifikanti 
mhux allokat taħt il-limitu massimu ta’ l-
Intestatura 2 fl-2009.

(8) L-istess kundizzjonijiet li wasslu għall-
ħtieġa tal-Faċilità ta’ finanzjament preżenti 
(il-prezzijiet għolja tal-ikel), wasslu wkoll 
għal infiq iżgħar għas-suq agrikolu taħt l-
Intestatura 2 tal-Qafas Finanzjarju. L-istimi 
attwali jindikaw ukoll marġni sinifikanti 
mhux allokat taħt il-limitu massimu tal-
Intestatura 2 fl-2009. Madankollu, l-
azzjonijiet maħsuba f’dan ir-regolament 
għandhom ikunu ffinanzjati taħt l-
Intestatura 4 tal-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali (MFF). Dan ifisser li l-
Ftehima Interistituzzjonali għandha tiġi 
adattata.

Or. en

Emenda 20
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-istess kundizzjonijiet li wasslu għall-
ħtieġa tal-Faċilità ta’ finanzjament preżenti 
(il-prezzijiet għolja ta’ l-ikel), wasslu wkoll 
għal infiq iżgħar għas-suq agrikolu taħt l-
Intestatura 2 tal-Qafas Finanzjarju. L-istimi 
attwali jindikaw ukoll marġni sinifikanti 
mhux allokat taħt il-limitu massimu ta’ l-
Intestatura 2 fl-2009.

(8) L-istess kundizzjonijiet li wasslu għall-
ħtieġa tal-Faċilità ta’ finanzjament preżenti 
(il-prezzijiet għolja tal-ikel), wasslu wkoll 
għal infiq iżgħar għas-suq agrikolu taħt l-
Intestatura 2 tal-Qafas Finanzjarju.

Or. de



AM\744047MT.doc 7/34 PE412.245v02-00

MT

Ġustifikazzjoni

Għadu kmieni wisq biex wieħed jiġġudika l-marġinijiet taħt l-Intestatura 2 għall-2009.

Emenda 21
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-istrateġija tal-Komunità għar-
rispons għandha timmira biex tħeġġeġ 
bil-qawwa lis-settur agrikolu fil-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw iwettqu rispons ta’ 
forniment fuq medda qasira għal medda 
medja ta’ żmien filwaqt li fl-istess ħin 
jitnaqqsu wkoll b’mod sinifikanti l-effetti 
negattivi ta’ l-għoli fil-prezzijiet ta’ l-ikel 
fuq l-ifqar nies f’dawn il-pajjiżi. Rispons 
ta’ forniment huwa wkoll fl-interess tal-
Komunità sabiex tittaffa l-pressjoni 
attwali fuq il-prezzijiet agrikoli.

(9) L-iżjed risposta adegwata u effettiva 
għall-kriżi tal-ikel hija ż-żieda tal-
għajnuna għall-ikel fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw.

Or. en

Emenda 22
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Madankollu, dawn l-istrumenti diġà 
ġew immobilizzati jew ipprogrammati 
mill-ġdid fl-2008 sa l-ibgħad limitu 
possibbli biex jiġu indirizzati l-effetti 
negattivi tas-sitwazzjoni ta’ l-għoli fil-
prezzijiet ta’ l-ikel fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw. Sa limitu ristrett ħafna, l-istess 
jista’ jsir fl-2009; madankollu, dan ikun 
ferm 'il bogħod mil-livell ta’ rispons 

(11) Madankollu, dawn l-istrumenti diġà 
ġew immobilizzati jew ipprogrammati 
mill-ġdid fl-2008 sa l-ibgħad limitu 
possibbli biex jiġu indirizzati l-effetti 
negattivi tas-sitwazzjoni ta’ għoli fil-
prezzijiet tal-ikel fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw. Sa limitu ristrett ħafna, l-istess 
jista’ jsir fl-2009; madankollu, dan ikun 
ferm 'il bogħod mil-livell ta’ rispons 
meħtieġ biex jissodisfa l-ħtiġiet. Quddiem 
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meħtieġ biex jissodisfa l-ħtiġiet. dan in-nuqqas kurrenti fil-provvista tal-
ikel fid-dinja u ż-żieda qawwija fil-
prezzijiet, li jistgħu jkomplu għaddejin fis-
snin li ġejjin, għandu jsir tisħiħ fl-
istrumenti tal-għajnuna għall-iżvilupp li 
huma ffinanzjati taħt l-intestatura 4 tal-
baġit tal-Komunità, bla ma jitpoġġew 
f’periklu l-interessi agrikoli tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. es

Emenda 23
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fis-sitwazzjoni attwali fejn il-
prezzijiet għolja ta’ l-ikel qed iwasslu għal 
nefqa tal-CAP iżgħar, il-Kummissjoni 
tipproponi li partijiet minn dan l-iffrankar 
jiġu ddevjati lejn il-produzzjoni agrikola 
fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

imħassra

Or. en

Emenda 24
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fis-sitwazzjoni attwali fejn il-
prezzijiet għolja ta’ l-ikel qed iwasslu għal 
nefqa tal-CAP iżgħar, il-Kummissjoni 
tipproponi li partijiet minn dan l-iffrankar 
jiġu ddevjati lejn il-produzzjoni agrikola 
fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

(12) Fis-sitwazzjoni attwali fejn il-
prezzijiet għolja tal-ikel qed iwasslu għal 
nefqa tal-CAP iżgħar, il-Kummissjoni 
tipproponi li partijiet minn dan l-iffrankar 
jiġu ddevjati lejn il-produzzjoni agrikola 
fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, filwaqt li 
jitqies li hemm obbligu vinkolanti - fil-każ 
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ta’ ħtieġa ġdida u mhux mistennija - li 
qabelxejn jiġu eżaminati l-possibilitajiet 
tat-trasferiment ta' riżorsi mhux użati u 
mbagħad li jiġu applikati l-proċeduri 
baġitarji tas-soltu b’mod konsistenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtorità baġitarja għandha obbligu vinkolanti, skont l-Artikoli 21-23, li teżamina l-
possibiltajiet tat-trasferiment.

Emenda 25
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fis-sitwazzjoni attwali fejn il-
prezzijiet għolja ta’ l-ikel qed iwasslu għal 
nefqa tal-CAP iżgħar, il-Kummissjoni 
tipproponi li partijiet minn dan l-iffrankar 
jiġu ddevjati lejn il-produzzjoni agrikola 
fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

(12) Fis-sitwazzjoni attwali tal-prezzijiet 
għolja tal-ikel, il-Kummissjoni tipproponi 
biex jiżdiedu l-miżuri sabiex tiġi promossa
l-produzzjoni agrikola fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw.

Or. es

Emenda 26
Catherine Neris

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fis-sitwazzjoni attwali fejn il-
prezzijiet għolja ta’ l-ikel qed iwasslu għal 
nefqa tal-CAP iżgħar, il-Kummissjoni 
tipproponi li partijiet minn dan l-iffrankar 
jiġu ddevjati lejn il-produzzjoni agrikola 

(12) Fis-sitwazzjoni attwali fejn il-
prezzijiet għolja tal-ikel qed iwasslu għal 
nefqa tal-CAP iżgħar, il-Kummissjoni 
tipproponi li partijiet minn dan l-iffrankar, 
li għandhom jintużaw bħala fattur ta’ 
stabilizzazzjoni, jiġu ddevjati lejn il-
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fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. produzzjoni agrikola fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw.

Or. fr

Emenda 27
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Huwa meħtieġ, madankollu, li jitħares 
l-interess tal-bdiewa Ewropej u li tingħata 
garanzija li din il-proposta taħt l-ebda 
ċirkustanza m’għandha tattiva l-
mekkaniżmu tad-dixxiplina finanzjarja 
prevista fir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) 
Nru 1782/2003 u (KE) Nru 1290/2005.

(13) Huwa meħtieġ, madankollu, li jitħares 
l-interess tal-bdiewa Ewropej, li qegħdin 
ibatu wkoll b'mod kunsiderevoli minn 
spejjeż miżjuda ta' produzzjoni fis-settur 
tal-produzzjoni agrikola fis-settur tas-
sajd, u li tingħata garanzija li din il-
proposta taħt l-ebda ċirkustanza 
m’għandha tattiva l-mekkaniżmu tad-
dixxiplina finanzjarja prevista fir-
Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 
1782/2003 u (KE) Nru 1290/2005. Barra 
minn dan, għandu jkun enfasizzat li 
matul il-proċess tar-riformi fil-kuntest tal-
Health Check, l-approprjazzjonijiet huma 
meħtieġa sabiex jakkumpanjaw miżuri 
għar-ristrutturar u miżuri ta’ appoġġ, 
b’mod partikolari fis-settur tal-ħalib u fis-
settur tan-nagħaġ u tal-mogħoż, u għall-
ħtiġijiet ta’ reġjuni li huma 
partikularment sensittivi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

‘Soft landing’, li jakkumpanjaw miżuri għar-ristritturar u sfidi ġodda oħrajn bħal spejjeż 
ogħla ta' produzzjoni li jirriżultaw minn żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija jeħtieġu attenzjoni 
daqsinsew.
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Emenda 28
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-għajnuna għall-iżvilupp il-ġdida 
għandha tkun ġestita b’mod li 
tiggarantixxi l-provvista tal-prodotti tal-
ikel lill-popolazzjonijiet lokali u li tevita l-
inkuraġġiment tal-iżvilupp ta’ agrikoltura 
li tkun maħsuba biss għall-esportazzjoni 
ta’ materji primi lejn pajjiżi żviluppati, li 
bħala prattika tmur kontra l-objettivi 
segwiti minn din il-miżura billi tonqos li 
tieħu ħsieb il-bżonnijiet lokali u żżid ir-
riskju ta' kompetizzjoni mhux ġusta mal-
prodotti Ewropej.

Or. es

Emenda 29
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Konsegwentement, huwa meħtieġ li 
tiġi adottata faċilità ta’ finanzjament 
speċifika, kumplimentari għall-istrumenti 
ta’ l-iżvilupp eżistenti u l-Istrument ta’ l-
Għajnuna Umanitarja, biex jiġu adottati 
miżuri urġenti u supplimentari li 
jindirizzaw b’mod rapidu l-konsegwenzi 
tas-sitwazzjoni tal-prezzijiet ta’ l-ikel li qed 
jogħlew fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

(14) Konsegwentement, huwa possibbli li 
tiġi adottata faċilità ta’ finanzjament 
speċifika, kumplimentari għall-istrumenti 
tal-iżvilupp eżistenti u l-Istrument ta’ 
Għajnuna Umanitarja, biex jiġu adottati 
miżuri urġenti u supplimentari li 
jindirizzaw b’mod rapidu l-konsegwenzi 
tas-sitwazzjoni tal-prezzijiet tal-ikel li qed 
jogħlew fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Il-
verifiki fuq il-finanzjament mogħti 
għandhom isiru skont l-istandards li 
hemm fis-seħħ fl-Unjoni Ewropea.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Dan m’għandux jitħalla jsir mekkaniżmu awtokratiku. Il-verifiki fuq l-eżekuzzjoni huma 
meħtieġa.

Emenda 30
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Konsegwentement, huwa meħtieġ li 
tiġi adottata faċilità ta’ finanzjament 
speċifika, kumplimentari għall-istrumenti 
ta’ l-iżvilupp eżistenti u l-Istrument ta’ l-
Għajnuna Umanitarja, biex jiġu adottati 
miżuri urġenti u supplimentari li 
jindirizzaw b’mod rapidu l-konsegwenzi 
tas-sitwazzjoni tal-prezzijiet ta’ l-ikel li qed 
jogħlew fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

(14) Konsegwentement, huwa meħtieġ li 
tiġi adottata faċilità ta’ finanzjament 
speċifika, kumplimentari għall-istrumenti 
tal-iżvilupp eżistenti u l-Istrument ta’ 
Għajnuna Umanitarja, biex jiġu adottati 
miżuri urġenti u supplimentari li 
jindirizzaw b’mod rapidu l-konsegwenzi 
tas-sitwazzjoni tal-prezzijiet tal-ikel li qed 
jogħlew fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, billi 
jitqiesu r-rakkomandazzjonijiet riċenti tal-
istudju IAASTD li kien mibdi min-NU, 
b’mod speċjali dawk rigward il-
parteċipazzjoni tal-NGOs lokali u tal-
organizzazzjonijiet tal-bdiewa fl-ippjanar 
ta’ miżuri u fit-taħriġ tal-bdiewa kif ukoll 
rigward il-valur tal-bijodiversità u taż-
żrieragħ adattati għal-lokal sabiex jiġi 
missielet il-faqar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Evalwazzjoni Internazzjonali tal-Għarfien Agrikolu, ix-Xjenza u t-Teknoloġija għall-
Iżvilupp (IAASTD) hija inizjattiva globali ewlenija, żviluppata minn proċess konsultattiv li 
jinvolvi 900 parteċipant u 110 pajjiżi mir-reġjuni kollha tad-dinja; din inbdiet mill-FAO, mill-
UNDP, mill-Bank Dinji u minn organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn. Ir-rapport inħareġ 
fl-2008 u diġà ffirmawh 58 pajjiż. Dan huwa l-iżjed dokument wiesa’ u riċenti li fih 
rakkomandazzjonijiet biex jitnaqqas il-faqar u biex jiġi missielet il-ġuħ.
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Emenda 31
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Konsegwentement, huwa meħtieġ li 
tiġi adottata faċilità ta’ finanzjament 
speċifika, kumplimentari għall-istrumenti 
ta’ l-iżvilupp eżistenti u l-Istrument ta’ l-
Għajnuna Umanitarja, biex jiġu adottati 
miżuri urġenti u supplimentari li 
jindirizzaw b’mod rapidu l-konsegwenzi 
tas-sitwazzjoni tal-prezzijiet ta’ l-ikel li qed 
jogħlew fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

(14) Konsegwentement, huwa meħtieġ li 
tiġi adottata faċilità ta’ finanzjament 
speċifika, taħt l-intestatura 4 tal-baġit tal-
Komunità, kumplimentari għall-istrumenti 
tal-iżvilupp eżistenti u l-Istrument tal-
Għajnuna Umanitarja, biex jiġu adottati 
miżuri urġenti u supplimentari li 
jindirizzaw b’mod rapidu l-konsegwenzi 
tas-sitwazzjoni tal-prezzijiet tal-ikel li qed 
jogħlew fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Or. es

Emenda 32
Catherine Neris

Proposta għal regolament
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Ir-riżultati tal-użu konġunt tal-
faċilità ta’ finanzjament u tal-programmi 
eżistenti skont dawn l-objettivi għandhom 
ikunu evalwati b'mod regolari sabiex issir 
sorveljanza fuq l-istrutturar tal-apparati 
ta' produzzjoni agrikola fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw għal perjodu ta’ żmien twil.

Or. fr
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Emenda 33
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-miżuri adottati b’din il-faċilità 
għandhom jgħinu lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw jagħtu spinta lill-produttività 
agrikola fl-istaġuni li ġejjin, bħala rispons 
rapidu għall-ħtiġiet immedjati ta’ dawn il-
pajjiżi u l-popolazzjonijiet tagħhom u 
jgħinuhom ukoll imiddu l-ewwel passi 
meħtieġa biex kemm jista’ jkun iħarsu 
kontra aktar sitwazzjonijiet ta’ nuqqas ta’ 
sigurtà marbuta ma’ l-ikel li jistgħu 
jinqalgħu, u kif ukoll biex jagħtu 
kontribut ħalli jittaffew l-effetti tal-
prezzijiet għoljin ta’ l-ikel fuq livell 
globali, għall-

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-faċilità proposta mill-Kummissjoni mhix risposta immedjata u urġenti. Ma tistax tagħti 
spinta lill-produzzjoni qabel l-istaġun li ġej.

Emenda 34
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-miżuri adottati b’din il-faċilità 
għandhom jgħinu lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw jagħtu spinta lill-produttività 
agrikola fl-istaġuni li ġejjin, bħala rispons 
rapidu għall-ħtiġiet immedjati ta’ dawn il-
pajjiżi u l-popolazzjonijiet tagħhom u 
jgħinuhom ukoll imiddu l-ewwel passi 
meħtieġa biex kemm jista’ jkun iħarsu 

(15) Il-miżuri adottati b’din il-faċilità 
għandhom jgħinu lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw jagħtu spinta lill-produttività 
agrikola fl-istaġuni li ġejjin, bħala rispons 
rapidu għall-ħtiġiet immedjati ta’ dawn il-
pajjiżi u l-popolazzjonijiet tagħhom u 
jgħinuhom ukoll imiddu l-ewwel passi 
meħtieġa biex kemm jista’ jkun iħarsu 
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kontra aktar sitwazzjonijiet ta’ nuqqas ta’ 
sigurtà marbuta ma’ l-ikel li jistgħu 
jinqalgħu, u kif ukoll biex jagħtu kontribut 
ħalli jittaffew l-effetti tal-prezzijiet għoljin 
ta’ l-ikel fuq livell globali, għall-

kontra aktar sitwazzjonijiet ta’ nuqqas ta’ 
sigurtà marbuta ma’ikel li jistgħu 
jinqalgħu, u kif ukoll biex jagħtu kontribut 
ħalli jittaffew l-effetti tal-prezzijiet għoljin 
tal-ikel fuq livell globali, għall- L-
għajnuna Komunitarja għandha ssir 
dipendenti fuq l-issodisfar ta’ ċerti 
kundizzjonijiet ambjentali minimi u fuq il-
konformità mal-konvenzjonijiet bażiċi tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO). 

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-Unjoni Ewropea għandha tinkuraġġixxi lill-pajjiżi foqra biex jikkonformaw ma’ ċerti 
standards tal-ambjent u tax-xogħol rilevanti. Il-proposta Kummissjoni tinjora għalkollox 
dawn l-aspetti, li llum huma parti tassew vitali minn diversi politiki Ewropej.

Emenda 35
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-miżuri adottati b’din il-faċilità 
għandhom jgħinu lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw jagħtu spinta lill-produttività 
agrikola fl-istaġuni li ġejjin, bħala rispons 
rapidu għall-ħtiġiet immedjati ta’ dawn il-
pajjiżi u l-popolazzjonijiet tagħhom u 
jgħinuhom ukoll imiddu l-ewwel passi 
meħtieġa biex kemm jista’ jkun iħarsu 
kontra aktar sitwazzjonijiet ta’ nuqqas ta’ 
sigurtà marbuta ma’ l-ikel li jistgħu 
jinqalgħu, u kif ukoll biex jagħtu kontribut 
ħalli jittaffew l-effetti tal-prezzijiet għoljin 
ta’ l-ikel fuq livell globali, għall-benefiċċju 
tal-iżjed nies foqra kif ukoll għall-
konsumaturi u l-bdiewa Ewropej.

(15) Il-miżuri adottati b’din il-faċilità 
għandhom jgħinu lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw jagħtu spinta lill-produttività 
agrikola fl-istaġuni li ġejjin, bħala rispons 
rapidu għall-ħtiġiet immedjati ta’ dawn il-
pajjiżi u l-popolazzjonijiet tagħhom u 
jgħinuhom ukoll imiddu l-ewwel passi 
meħtieġa biex kemm jista’ jkun iħarsu 
kontra aktar sitwazzjonijiet ta’ nuqqas ta’ 
sigurtà marbuta ma’ikel li jistgħu 
jinqalgħu, u kif ukoll biex jagħtu kontribut 
ħalli jittaffew l-effetti tal-prezzijiet għoljin 
tal-ikel fuq livell globali, għall-benefiċċju 
tal-iżjed nies foqra kif ukoll għall-
konsumaturi Ewropej.

Or. en
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Emenda 36
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-istess natura tal-miżuri previsti 
skond dan ir-Regolament teżiġi l-ħolqien 
ta’ proċeduri għal teħid ta' deċiżjonijiet 
effiċjenti, flessibbli, trasparenti u rapidi 
għall-finanzjament tagħhom, 
b’kooperazzjoni b’saħħitha bejn l-
Istituzzjonijiet kollha kkonċernati. Dan ir-
Regolament għandu b’mod partikolari 
jipprevedi l-finanzjament tal-miżuri diġà 
mnedija li l-Organizzazzjonijiet 
Internazzjonali qed isostnu jew huma lesti 
li jsostnu qabel l-adozzjoni ta’ dan ir-
Regolament, mill-20 ta’ Ġunju 2008 ’l 
quddiem, data li tikkorrispondi mal-
Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew.

(16) L-istess natura tal-miżuri previsti 
skond dan ir-Regolament teżiġi l-ħolqien 
ta’ proċeduri għal teħid ta' deċiżjonijiet 
effiċjenti, flessibbli, trasparenti u rapidi 
għall-finanzjament tagħhom, 
b’koperazzjoni b’saħħitha bejn l-
Istituzzjonijiet kollha kkonċernati. Dan ir-
Regolament għandu b’mod partikolari 
jipprevedi l-finanzjament tal-miżuri diġà 
mnedija qabel l-adozzjoni ta’ dan ir-
Regolament, mill-20 ta’ Ġunju 2008 ’l 
quddiem, data li tikkorrispondi mal-
Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew.

Or. en

Emenda 37
Esther De Lange

Proposta għal regolament
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) L-implimentazzjoni ta’ dan ir-
regolament għandha tkun issorveljata 
mill-qrib ħafna u għandha tkun soġġetta 
għall-proċedura annwali ta’ kwittanza. Il-
finanzjament ta’ dan ir-regolament 
permezz ta’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali ma tistax ixxekkel il-
kontrol, l-effettività u l-viżibilità baġitarja 
tal-infiq tal-UE.
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Or. en

Emenda 38
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Komunità għandha tiffinanzja miżuri 
li l-mira tagħhom hi s-sostenn għal rispons 
rapidu u dirett kontra ż-żieda fl-għoli tal-
prezzijiet ta’ l-ikel fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, filwaqt li jiġi indirizzat il-
perjodu bejn l-għajnuna ta’ emerġenza u l-
kooperazzjoni għall-iżvilupp fuq medda 
medja sa medda twila ta’ żmien.

1. Il-Komunità għandha tiffinanzja miżuri 
li l-mira tagħhom hi s-sostenn ta’ rimbors 
speċjali biex il-fatturi  agrikoli Ewropej 
jitħallew jiġu trasferiti bħala rispons 
rapidu u dirett kontra ż-żieda fl-għoli tal-
prezzijiet tal-ikel fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, filwaqt li jiġi indirizzat il-
perjodu bejn l-għajnuna ta’ emerġenza u l-
koperazzjoni għall-iżvilupp fuq medda 
medja sa medda twila ta’ żmien.

Or. en

Emenda 39
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Komunità għandha tiffinanzja miżuri
li l-mira tagħhom hi s-sostenn għal rispons 
rapidu u dirett kontra ż-żieda fl-għoli tal-
prezzijiet ta’ l-ikel fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, filwaqt li jiġi indirizzat il-
perjodu bejn l-għajnuna ta’ emerġenza u l-
kooperazzjoni għall-iżvilupp fuq medda 
medja sa medda twila ta’ żmien.

1. Il-Komunità għandha tiffinanzja, 
flimkien ma’ self żgħir, apparati kapitali,
li għandhom jinkisbu mill-Unjoni 
Ewropea, li l-mira tagħhom hi s-sostenn 
għal rispons rapidu u dirett kontra ż-żieda 
fl-għoli tal-prezzijiet tal-ikel fil-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw, filwaqt li jiġi indirizzat il-
perjodu bejn l-għajnuna ta’ emerġenza u l-
koperazzjoni għall-iżvilupp fuq medda 
medja sa medda twila ta’ żmien.

Or. de
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Emenda 40
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Komunità għandha tiffinanzja miżuri 
li l-mira tagħhom hi s-sostenn għal rispons 
rapidu u dirett kontra ż-żieda fl-għoli tal-
prezzijiet ta’ l-ikel fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, filwaqt li jiġi indirizzat il-
perjodu bejn l-għajnuna ta’ emerġenza u l-
kooperazzjoni għall-iżvilupp fuq medda 
medja sa medda twila ta’ żmien.

1. Il-Komunità għandha tiffinanzja miżuri 
li l-mira tagħhom hi s-sostenn ta’ rimbors 
speċjali biex il-fornimenti agrikoli 
Ewropej jitħallew jiġu trasferiti bħala
rispons rapidu u dirett kontra ż-żieda fl-
għoli tal-prezzijiet tal-ikel fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, filwaqt li jiġi indirizzat il-
perjodu bejn l-għajnuna ta’ emerġenza u l-
koperazzjoni għall-iżvilupp fuq medda 
medja sa medda twila ta’ żmien.

Or. en

Emenda 41
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri għandhom ikunu ta’ benefiċċju 
għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw, kif definit 
mill-OECD/DAC, u għall-popolazzjonijiet 
tagħhom, skond id-dispożizzjonijiet li 
ġejjin.

2. Il-miżuri għandhom ikunu ta’ benefiċċju 
għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw, kif definit 
mill-OECD/DAC, u għall-popolazzjonijiet 
tagħhom u għall-produtturi Ewropej, 
skont id-dispożizzjonijiet li ġejjin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-produtturi Ewropej għandhom jingħataw livell ta’ protezzjoni ugwali.



AM\744047MT.doc 19/34 PE412.245v02-00

MT

Emenda 42
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri għandhom ikunu ta’ benefiċċju 
għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw, kif definit 
mill-OECD/DAC, u għall-popolazzjonijiet 
tagħhom, skond id-dispożizzjonijiet li 
ġejjin.

2. Il-miżuri għandhom ikunu ta’ benefiċċju 
għall-bdiewa Ewropej u għall-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, kif definit mill-OECD/DAC, 
u għall-popolazzjonijiet tagħhom, skond 
id-dispożizzjonijiet li ġejjin.

Or. en

Emenda 43
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri 
msemmija fil-paragrafu 1. Dawn il-miżuri 
għandhom jiffinanzjaw inizjattivi 
internazzjonali li jsostnu l-iskop u l-
għanijiet ta’ dan ir-Regolament u li huma 
implimentati permezz ta' 
Organizzazzjonijiet Internazzjonali globali 
u reġjonali. Il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar dan.

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri 
msemmija fil-paragrafu 1.  Dawn il-miżuri 
għandhom jiffinanzjaw inizjattivi 
internazzjonali li jsostnu l-iskop u l-
għanijiet ta’ dan ir-Regolament u li huma 
implimentati permezz ta' 
Organizzazzjonijiet Internazzjonali globali 
u reġjonali. Il-Parlament Ewropew 
għandu jkun sieħeb sħiħ fl-operazzjoni 
tal-miżuri proposti: għandu jiskrutinizza 
n-nefqa u l-amministrazzjoni tal-Faċilità, 
u l-Kummissjoni għandha tgħaddi rapport 
lill-Parlament kull erba’ snin dwar il-
progress tal-Faċilità fil-kisba tal-objettivi 
mistqarra tagħha.

Or. en
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Emenda 44
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri 
msemmija fil-paragrafu 1. Dawn il-miżuri 
għandhom jiffinanzjaw inizjattivi 
internazzjonali li jsostnu l-iskop u l-
għanijiet ta’ dan ir-Regolament u li huma 
implimentati permezz ta' 
Organizzazzjonijiet Internazzjonali globali 
u reġjonali. Il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar dan.

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri 
msemmija fil-paragrafu 1. Dawn il-miżuri 
għandhom jiffinanzjaw inizjattivi 
internazzjonali li jsostnu l-iskop u l-
għanijiet ta’ dan ir-Regolament u li huma 
implimentati permezz ta' 
Organizzazzjonijiet Internazzjonali globali 
u reġjonali flimkien mal-
organizzazzjonijiet tal-bdiewa lokali. Il-
Kummissjoni għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
dan.

Or. en

Emenda 45
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Pajjiż ma jkunx eleġibbli għall-
għajuna – anke jekk ikun jissodisfa l-
kriterji ddefiniti mill-Anness – jekk:
- iz-zona forestali naturali tkun qed 
tiċkien,
- tkun esportatur net ta’ prodotti agrikoli,
- fih ikun hemm deforestazzjoni, mergħat 
eċċessivi jew użu irrazzjonali ta’ l-ilma.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-għajnuna Komunitarja għandha tkun kompatibli mal-objettivi tal-iżvilupp sostenibbli u 
mal-politika ambjentali.

Il-kriżi tal-ikel għandha tkun indirizzata fil-pajjiżi li mhumiex importaturi net tal-ikel.

Emenda 46
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Biex tiżgura l-koerenza u l-effikaċja ta’ 
l-għajnuna Komunitarja, meta l-
programm jew il-proġett għall-
implimentazzjoni jkunu ta’ natura 
reġjonali jew transkonfinali, il-
Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li l-
popolazzjonijiet ta’ pajjiżi oħra li qed 
jiżviluppaw li ma jkunux jappartjenu għal 
dak ir-reġjun ikunu jistgħu jibbenefikaw 
mill-programm ikkonċernat.

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu appoġġjati biss il-pajjiżi magħżula.

Emenda 47
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Organizzazzjonijiet Internazzjonali, 
inklużi l-Organizzazzjonijiet Reġjonali, 
(minn hawn ’il quddiem 
“Organizzazzjonijiet Internazzjonali”) ser 

5. L-Organizzazzjonijiet Internazzjonali, 
inklużi l-Organizzazzjonijiet Reġjonali, 
(minn hawn ’il quddiem 
“Organizzazzjonijiet Internazzjonali”) ser 
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jintgħażlu fuq il-bażi tal-kapaċità tagħhom 
biex ifornu rispons rapidu u ta’ kwalità 
għolja għall-ħtiġiet speċifiċi tal-Pajjiżi li 
qed Jiżviluppaw immirati b’rabta ma’ l-
għanijiet ta’ dan ir-Regolament.

jintgħażlu fuq il-bażi tal-kapaċità tagħhom 
biex ifornu rispons rapidu u ta’ kwalità 
għolja għall-ħtiġiet speċifiċi tal-Pajjiżi li 
qed Jiżviluppaw immirati b’rabta 
ma’għanijiet ta’ dan ir-Regolament. Barra 
minn dan, organizzazzjonijiet distributtivi 
bħal dawn għandhom jintgħażlu abbażi 
tal-kapaċità tagħhom li jqassmu l-fondi 
b’mod effettiv u effiċjenti bl-inqas 
burokrazija amministrattiva possibbli.

Or. en

Emenda 48
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Organizzazzjonijiet Internazzjonali, 
inklużi l-Organizzazzjonijiet Reġjonali, 
(minn hawn ’il quddiem 
“Organizzazzjonijiet Internazzjonali”) ser 
jintgħażlu fuq il-bażi tal-kapaċità tagħhom 
biex ifornu rispons rapidu u ta’ kwalità 
għolja għall-ħtiġiet speċifiċi tal-Pajjiżi li 
qed Jiżviluppaw immirati b’rabta ma’ l-
għanijiet ta’ dan ir-Regolament.

5. Il-banek lokali li jkunu attivi fis-settur 
agrikolu ser jintgħażlu fuq il-bażi tal-
kapaċità tagħhom biex ifornu rispons 
rapidu u ta’ kwalità għolja għall-ħtiġiet 
speċifiċi tal-Pajjiżi li qed Jiżviluppaw 
immirati b’rabta ma’għanijiet ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minflok l-Organizzazzjonijiet Internazzjonali, il-banek lokali attivi fis-settur tal-agrikoltura u, 
jekk ikun possibbli, il-Bank għall-Investiment Ewropew u l-organizzazzjonijiet affiljati, 
għandhom ikunu eleġibbli għall-finanzjament.
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Emenda 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għanijiet primarji ta’ l-għajnuna u l-
kooperazzjoni taħt dan ir-Regolament 
għandhom ikunu li jitħeġġeġ rispons 
pożittiv ta’ forniment mis-settur agrikolu 
f’pajjiżi u reġjuni mmirati fil-kuntest ta’ l-
iżvilupp sostenibbli tagħhom u li jiġu 
appoġġjati attivitajiet ta’ rispons rapidu u 
dirett biex jittaffew l-effetti negattivi tal-
prezzijiet għoljin ta' l-ikel b’konformità 
ma’ l-għanijiet tas-sigurtà ta’ l-ikel.

1. L-għanijiet primarji tal-għajnuna u l-
koperazzjoni taħt dan ir-Regolament 
għandhom ikunu li jitħeġġeġ l-iżvilupp 
sostenibbli tal-produzzjoni tal-farm u tal-
iswieq lokali sabiex jingħata spazju għal 
rispons pożittiv ta’ forniment mis-settur 
agrikolu f’pajjiżi u reġjuni mmirati fil-
kuntest tal-iżvilupp sostenibbli tagħhom u 
li jiġu appoġġjati attivitajiet ta’ rispons 
rapidu u dirett biex jittaffew l-effetti 
negattivi tal-prezzijiet għoljin tal-ikel 
b’konformità ma’għanijiet tas-sigurtà tal-
ikel.

Or. en

Emenda 50
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għanijiet primarji ta’ l-għajnuna u l-
kooperazzjoni taħt dan ir-Regolament 
għandhom ikunu li jitħeġġeġ rispons 
pożittiv ta’ forniment mis-settur agrikolu 
f’pajjiżi u reġjuni mmirati fil-kuntest ta’ l-
iżvilupp sostenibbli tagħhom u li jiġu 
appoġġjati attivitajiet ta’ rispons rapidu u 
dirett biex jittaffew l-effetti negattivi tal-
prezzijiet għoljin ta' l-ikel b’konformità 
ma’ l-għanijiet tas-sigurtà ta’ l-ikel.

1. L-għanijiet primarji tal-għajnuna u l-
koperazzjoni taħt dan ir-Regolament 
għandhom ikunu li jitħeġġeġ rispons 
pożittiv ta’ forniment mis-settur agrikolu 
f’pajjiżi u reġjuni mmirati fil-kuntest tal-
iżvilupp sostenibbli tagħhom u li jiġu 
appoġġjati attivitajiet ta’ rispons rapidu u 
dirett għall-bżonnijiet tal-ikel tal-
popolazzjonijiet lokali biex jittaffew l-
effetti negattivi tal-prezzijiet għoljin tal-
ikel b’konformità mal-għanijiet tas-sigurtà 
tal-ikel.

Or. es
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Emenda 51
Elisabeth Jeggle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għajnuna u l-kooperazzjoni Komunitarji 
għandhom jiġu implimentati permezz ta’ 
ġabra ta’ deċiżjonijiet biex jiġu ffinanzjati 
l-miżuri ta’ sostenn kif imfisser fl-Artikolu 
1, il-paragrafi (1), (2) u (3) ta’ dan ir-
Regolament, li għandhom jiġu adottati 
mill-Kummissjoni.

1. L-għajnuna u l-koperazzjoni Komunitarji 
għandhom jiġu implimentati permezz ta’ 
ġabra ta’ deċiżjonijiet biex jiġi ffinanzjat
rimbors speċjali għall-bdiewa Ewropej
għall-miżuri ta’ sostenn kif imfisser fl-
Artikolu 1, il-paragrafi (1), (2) u (3) ta’ dan 
ir-Regolament, li għandhom jiġu adottati 
mill-Kummissjoni.

Or. de

Emenda 52
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) miżuri li jtejbu l-aċċess għall-fatturi 
produttivi u s-serviżżi agrikoli, inklużi l-
fertilizzanti u ż-żrieragħ;

(a) miżuri li jtejbu l-kapaċità produttiva, 
inkluż l-aċċess għall-kreditu mill-bdiewa u 
l-aċċess għall-fatturi produttivi u s-servizzi 
agrikoli, inklużi l-fertilizzanti u ż-żrieragħ 
f’każi xierqa bbażati fuq il-ħtiġijiet tal-
bdiewa rispettivi u bl-użu ta’ soluzzjonijiet 
ibbażati fuq is-suq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titjib tal-aċċess għall-kreditu għall-bdiewa għandu jkun l-għan ewlieni ta' din il-faċilità, 
għax dan għandu jippermetti lill-bdiewa nfushom li jiddeċiedu liema miżuri li jsaħħu l-
produzzjoni tagħhom huma l-iżjed xierqa għas-sitwazzjoni partikolari tagħhom. Madankollu, 
qabel jitfasslu skemi bħal dawn għandha ssir analiżi sħiħa dwar x’inhuma l-ħtiġijiet speċifiċi 
tal-bdiewa rispettivi u liema huma l-akbar ristrezzjonijiet fuq it-titjib tal-għaixien tagħhom 
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skont ix-xewqat tagħhom.

Emenda 53
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) miżuri li jtejbu l-aċċess għall-fatturi 
produttivi u s-serviżżi agrikoli, inklużi l-
fertilizzanti u ż-żrieragħ;

(a) miżuri li jtejbu l-aċċess, b’mod 
partikolari għall-bdiewa ż-żgħar,  għall-
fatturi produttivi u s-serviżżi agrikoli, 
inklużi l-fertilizzanti u ż-żrieragħ adattati 
lokalment kif ukoll għal riżorsi bħall-ilma 
u l-ħamrija;

Or. en

Emenda 54
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) miżuri li jtejbu l-aċċess għall-fatturi 
produttivi u s-serviżżi agrikoli, inklużi
l-fertilizzanti u ż-żrieragħ

(a) miżuri li jtejbu l-aċċess għall-fatturi 
produttivi u s-serviżżi agrikoli, inklużi
ż-żrieragħ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE mhix importatur net tal-fertilizzanti. Barra minn dan, il-manifattura tal-fertilizzanti 
teħtieġ il-gass naturali, u l-UE f'dan il-qasam hija dipendenti ħafna mill-importazzjoni.
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Emenda 55
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) miżuri li jtejbu l-aċċess għall-fatturi
produttivi u s-serviżżi agrikoli, inklużi l-
fertilizzanti u ż-żrieragħ;

(a) miżuri li jtejbu l-aċċess apparati 
kapitali produttivi, inklużi l-fertilizzanti u 
ż-żrieragħ;

Or. de

Emenda 56
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a) a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) it-twaqqif ta’ infrastrutturi li 
jippermettu l-iżvilupp ta’ produzzjoni ta’ 
ikel lokali u l-promozzjoni, bħal self 
b'interessi baxxi, faċilitajiet ta' ħżin, 
banek ta' żrieragħ lokali kif ukoll taħriġ 
vokazzjonali u konsultazzjoni f’prattiki 
agrikoli;

Or. en

Emenda 57
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) miżuri għal sistema ta’ sigurezza li 
jimmiraw għaż-żamma jew it-titjib tal-
kapaċità produttiva agrikola, u għall-

(b) miżuri għal sistema ta’ sigurezza li 
jimmiraw għaż-żamma jew it-titjib tal-
kapaċità produttiva agrikola, u għall-
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indirizzar tal-ħtiġiet bażiċi ta’ l-ikel fil-każ 
tal-popolazzjonijiet l-aktar vulnerabbli.

indirizzar tal-ħtiġiet bażiċi tal-ikel fil-każ 
tal-popolazzjonijiet l-aktar vulnerabbli, 
kull każ ta’ radam kif ukoll ta’ distorsjoni 
tal-produzzjoni lokali u tas-swieq għandu 
jiġi evitat.

Or. en

Emenda 58
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b) a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) miżuri li jappoġġjaw lill-gvernijiet 
imsieħba fid-definizzjoni u fl-
implimentazzjoni ta' politiki nazzjonali 
għas-siikurezza tal-ikel b'koperazzjoni 
mill-qrib mal-organizzazzjonijiet tal-
bdiewa lokali u mal-konsumaturi.

Or. en

Emenda 59
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt (b a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) konsulenza teknika u miżuri ta’ 
taħriġ dwar l-issodisfar tal-istandards 
ambjentali mitluba mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni Ewropea.

Or. es
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Emenda 60
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-għajnuna m’għandhiex tingħata 
għall-produzzjoni tal-materja prima ta’:
- prodotti eżotiċi jew lussużi (kawkaw, te, 
tabbakk, kafè) jew
- bijofjuwils.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din il-proposta huwa li tiġi ttrattata l-kriżi tal-ikel fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. 
Għalhekk l-għajnuna għandha tingħata għall-produzzjoni ta' ikel bażiku.

Emenda 61
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-miżuri ta’ sostenn li jissodisfaw l-
għanijiet ta’ dan ir-Regolament kif 
stabbiliti fl-Artikolu 2(1) u 2(4) jistgħu 
jiġu ffinanzjati sa massimu ta’ 1 % ta’ l-
ammont imsemmi fl-Artikolu 10(1).

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ladarba r-riżorsi huma maħsuba għal attivitajiet li diġà qegħdin isiru, mhemmx ħtieġa ta' 
spejjeż amministrattivi addizzjonali.
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Emenda 62
Alyn Smith

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Kemm il-Kummissjoni u kemm il-
Parlament Ewropew għandhom 
jiskrutinizzaw b’mod rigoruż it-tqassim 
tal-fondi lill-Organizzazzjonijiet 
Internazzjonali, u n-nefqat finanzjarji ta' 
dawn l-Organizzazzjonijiet fil-pajjiżi mira, 
sabiex jiġi żgurat l-użu effiċjenti u effettiv 
tal-flus tal-Unjoni Ewropea sabiex 
jintlaħqu l-għanijiet imsemmija fuq.

Or. en

Emenda 63
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet eliġibbli għall-finanzjament 
għandhom ikunu Organizzazzjonijiet 
Internazzjonali li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 43 
tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE, 
Euratom) Nru 2342/2002.

L-entitajiet eliġibbli għall-finanzjament 
għandhom ikunu banek lokali attivi fis-
settur agrikolu. Jekk ikun possibbli, il-
Bank għall-Investiment Ewropew u l-
organizzazzjonijiet affiljati għandhom 
ikunu eleġibbli għall-finanzjament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minflok l-Organizzazzjonijiet Internazzjonali, il-banek lokali attivi fis-settur tal-agrikoltura u, 
jekk ikun possibbli, il-Bank għall-Investiment Ewropew u l-organizzazzjonijiet affiljati, 
għandhom ikunu eleġibbli għall-finanzjament.
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Emenda 64
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-għajnuna Komunitarja għandha 
tkun soġġetta għall-konformità ma’ ċerti 
rekwiżiti ambjentali minimi u mal-
konvenzjonijiet bażiċi tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol.

Or. es

Emenda 65
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-parteċipazzjoni fil-proċeduri 
kuntrattwali xierqa għandha tkun miftuħa 
għall-persuni fiżiċi u ġuridiċi li huma 
eliġibbli skond l-istrument ta’ żvilupp 
ġeografiku applikabbli għall-pajjiż li fih l-
azzjoni tkun ser titwettaq u kif ukoll għall-
persuni fiżiċi u ġuridiċi kollha li huma
eliġibbli skond ir-regoli ta’ l-
organizzazzjoni internazzjonali 
implimentattiva, filwaqt li jittieħed ħsieb li 
jiġi żgurat trattament ugwali għad-donaturi 
kollha. L-istess regoli għandhom 
japplikaw fir-rigward tal-provvisti u l-
materjali. L-esperti jistgħu jkunu minn 
kwalunkwe nazzjonalità.

3. Il-parteċipazzjoni fil-proċeduri 
kuntrattwali xierqa għandha tkun miftuħa 
għall-persuni fiżiċi u ġuridiċi li huma 
eliġibbli skond l-istrument ta’ żvilupp 
ġeografiku applikabbli għall-pajjiż li fih l-
azzjoni tkun ser titwettaq u kif ukoll għall-
persuni fiżiċi u ġuridiċi kollha li huma 
eliġibbli skond ir-regoli tal-organizzazzjoni 
internazzjonali implimentattiva, filwaqt li 
jittieħed ħsieb li jiġi żgurat trattament 
ugwali għad-donaturi kollha. Esperti ta' 
kwalunkwe nazzjonalità jistgħu jiġu 
mħaddma, iżda l-apparati kapitali, il-
prodotti u l-materjal għandu jinkiseb mill-
UE.

Or. de
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Emenda 66
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-miżuri ffinanzjati taħt dan ir-
Regolament għandhom ikunu konformi 
mad-dikjarazzjoni ta’ Pariġi dwar l-
effettività tal-għajnuna. Ir-rapporti 
deskritti fl-Artikolu 9 għandhom jagħtu 
attenzjoni partikolari għal dan ir-rekwiżit. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri kollha li jkunu ffinanzjati minn dan ir-Regolament għandhom ikunu konformi mad-
dikjarazzjoni ta’ Pariġi dwar l-effettività tal-għajnuna, b’mod speċjali għax dan għandu 
x’jaqsam ma’ faċilità temporanja. Għandna nkunu żguri li din il-faċilità qiegħda tassew 
tagħti kontribut b’mod effettiv għat-titjib sostenibbli tas-sitwazzjoni.

Emenda 67
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-impenji baġitarji għandhom isiru fuq 
il-bażi tad-deċiżjonijiet meħuda mill-
Kummissjoni.

1. L-impenji baġitarji għandhom isiru fuq 
il-bażi tad-deċiżjonijiet meħuda mill-
Kummissjoni u mill-Parlament, fuq bażi 
ugwali.

Or. en
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Emenda 68
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mill-20 ta’ Ġunju 2008, il-miżuri 
adottati taħt dan ir-Regolament jistgħu 
jiffinanzjaw l-attivitajiet li bħalissa jinsabu 
fi proċess ta’ twettiq, imnedija fil-pajjiżi 
mmirati jew mill-organizzazzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 4, qabel id-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2. Wara deċiżjoni fil-Parlament Ewropew, 
il-miżuri adottati taħt dan ir-Regolament 
jistgħu jiffinanzjaw l-attivitajiet li bħalissa 
jinsabu fi proċess ta’ twettiq, imnedija fil-
pajjiżi mmirati jew mill-organizzazzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 4, qabel id-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament. F’dan il-każ, 
l-għajnuna mogħtija fil-qafas tar-
Regolament preżenti għandu jintuża 
bħala riżorsi addizzjonali.

Or. de

Amendment 69
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammont finanzjarju totali ta’ 
referenza għall-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament għal matul il-perjodu 
2008-2009 għandu jkun ta’ EUR 1.0 
biljun.

imħassar

2. Għall-2008, l-ammont ta’ referenza 
għandu jkun EUR 750 miljun.
3. Għall-2009, l-ammont ta’ referenza 
massimu għandu jkun EUR 250 miljun.
4. Għal kull sena, l-ammont allokat 
għandu jħalli marġni taħt l-Intestatura 2 
tal-Qafas Finanzjarju ta’ mill-inqas EUR 
600 miljun, ibbażat fuq it-tbassir tar-
rapport l-iżjed riċenti mis-sistema ta’ 
twissija bikrija kif stabbilit fir-Regolament 
(KE) Nru 1290/2005. Jekk dan ma jkunx 
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il-każ għal sena partikolari, l-ammont 
massimu li jista’ jiġi allokat għal dik is-
sena b’konformità ma’ dan ir-Regolament 
għandu jitnaqqas sabiex tali marġni taħt 
l-Intestatura 2 jerġa’ jiġi stabbilit.

Or. en

Emenda 70
Esther De Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammont finanzjarju totali ta’ referenza 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għal matul il-perjodu 2008-
2009 għandu jkun ta’ EUR 1.0 biljun.

1. L-ammont finanzjarju totali ta’ referenza 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għal matul il-perjodu 2008-
2009 għandu jkun ta’ EUR 1.0 biljun. Dan 
l-ammont ta' riferenza għandu jkun 
iffinanzjat taħt l-Intestatura 4
tal-Qafas Finanzjarju.

Or. en

Emenda 71
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għal kull sena, l-ammont allokat 
għandu jħalli marġni taħt l-Intestatura 2 
tal-Qafas Finanzjarju ta’ mill-inqas EUR 
600 miljun, ibbażat fuq it-tbassir tar-
rapport l-iżjed riċenti mis-sistema ta’ 
twissija bikrija kif stabbilit fir-Regolament 
(KE) Nru 1290/2005. Jekk dan ma jkunx 
il-każ għal sena partikolari, l-ammont 
massimu li jista’ jiġi allokat għal dik is-
sena b’konformità ma’ dan ir-Regolament 

4. L-ammont allokat għandu jkun 
iffinanzjat taħt l-intestatura 4 tal-baġit 
Komunitarju b’mod li ma jkunx jinvolvi
reviżjoni tad-deċiżjoni dwar il-prospettivi 
finanzjarji għall-perjodu tal-
ipprogrammar kurrenti.
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għandu jitnaqqas sabiex tali marġni taħt 
l-intestatura.

Or. es

Emenda 72
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fi ħdan il-qafas tar-reviżjoni tal-baġit 
Komunitarju li ġejja, il-Kummissjoni 
Ewropea għandha tressaq rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill li 
jevalwa l-ħtieġa li tissaħħaħ l-għajnuna 
għall-iżvilupp permezz ta’ żieda fir-riżorsi 
taħt l-intestatura 4, sabiex tkun tista' 
tlaħħaq maż-żieda fil-prezzijiet tal-ikel 
f’pajjiżi foqra u man-nuqqas ta’ ikel li qed 
ibatu minnu l-popolazzjonijiet lokali. Dik 
iż-żieda m’għandhiex tkun ta’ detriment 
għall-bżonnijiet baġitarji tal-bdiewa 
Ewropej.

Or. es
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