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Emenda 48
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE)
Nru 3/200815, l-Unjoni tista’ timplimenta 
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni fis-suq intern u fil-pajjiż terzi 
għall-prodotti agrikoli u l-metodu tal-
produzzjoni tagħhom, kif ukoll għal ċerti 
prodotti alimentari bbażati fuq prodotti 
agrikoli.

(1) Skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE)
Nru 3/200815, l-Unjoni tista’ timplimenta 
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni fis-suq intern u fil-pajjiż terzi 
għall-prodotti agrikoli u l-metodu tal-
produzzjoni tagħhom, kif ukoll għal ċerti 
prodotti alimentari bbażati fuq prodotti 
agrikoli li joriġinaw mill-Komunità.

__________________ __________________

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3/2008 
tas-17 ta’ Diċembru 2007 dwar azzjonijiet 
ta’ informazzjoni u promozzjoni għall-
prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi 
terzi (ĠU L 3, 5.1.2008, p. 1).

15 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 3/2008 tas-17 ta’ Diċembru 2007 dwar 
azzjonijiet ta’ informazzjoni u promozzjoni 
għall-prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-
pajjiżi terzi (ĠU L 3, 5.1.2008, p. 1).

Or. it

Emenda 49
Sandra Kalniete

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE)
Nru°3/20081515, l-Unjoni tista’
timplimenta azzjonijiet ta’ informazzjoni u 
ta’ promozzjoni fis-suq intern u fil-pajjiż 
terzi għall-prodotti agrikoli u l-metodu tal-
produzzjoni tagħhom, kif ukoll għal ċerti
prodotti alimentari bbażati fuq prodotti 
agrikoli.

(1) Skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE)
Nru 3/20081515, l-Unjoni tista’ timplimenta 
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni fis-suq intern u fil-pajjiż terzi 
għall-prodotti agrikoli u l-metodu tal-
produzzjoni tagħhom, kif ukoll għal 
prodotti pproċessati bbażati fuq prodotti 
agrikoli.

__________________ __________________
15 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3/2008 15 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
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tas-17 ta’ Diċembru 2007 dwar azzjonijiet 
ta’ informazzjoni u promozzjoni għall-
prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi 
terzi (ĠU L 3, 5.1.2008, p. 1).

Nru 3/2008 tas-17 ta’ Diċembru 2007 dwar 
azzjonijiet ta’ informazzjoni u promozzjoni 
għall-prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-
pajjiżi terzi (ĠU L 3, 5.1.2008, p. 1).

Or. en

Emenda 50
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru°3/2008, l-Unjoni tista’ timplimenta 
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni fis-suq intern u fil-pajjiż terzi 
għall-prodotti agrikoli u l-metodu tal-
produzzjoni tagħhom, kif ukoll għal ċerti 
prodotti alimentari bbażati fuq prodotti 
agrikoli.

(1) Skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru°3/2008, l-Unjoni tista’ timplimenta 
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni fis-suq intern u fil-pajjiż terzi 
għall-prodotti agrikoli u l-metodu tal-
produzzjoni tagħhom, kif ukoll għal ċerti 
prodotti tal-ikel ibbażati fuq prodotti 
agrikoli.

__________________ __________________
15Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3/2008 
tas-17 ta’ Diċembru 2007 dwar azzjonijiet 
ta’ informazzjoni u promozzjoni għall-
prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi 
terzi (ĠU L 3, 5.1.2008, p. 1).

15Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 3/2008 tas-17 ta’ Diċembru 2007 dwar 
azzjonijiet ta’ informazzjoni u promozzjoni 
għall-prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-
pajjiżi terzi (ĠU L 3, 5.1.2008, p. 1).

Or. es

Emenda 51
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-għan ta’ dawn l-azzjonijiet huwa li 
tissaħħaħ il-kompetittività tal-agrikoltura 
Ewropea, kemm fis-suq intern kif ukoll fil-
pajjiżi terzi, billi jiżdied il-livell tal-

(2) L-għan ta’ dawn l-azzjonijiet huwa li 
tissaħħaħ il-kompetittività tal-agrikoltura 
Ewropea u jgħinu biex jagħmlu l-prodotti 
iżjed profitabbli, iġibu iżjed ekwità 
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għarfien tal-konsumaturi dwar il-merti tal-
prodotti agrikoli u tal-prodotti alimentari 
bbażati fuq il-prodotti agrikoli tal-Unjoni 
kif ukoll billi jinfetħu u jiġu żviluppati 
swieq ġodda. Dawn jikkomplementaw u 
jsaħħu b’mod utli l-azzjonijiet mmexxija
mill-Istati Membri.

kompetittiva, kemm fis-suq intern kif ukoll 
fil-pajjiżi terzi, u jżidu l-livell tal-għarfien 
tal-konsumaturi dwar il-merti tal-prodotti 
agrikoli u tal-prodotti alimentari bbażati 
fuq il-prodotti agrikoli tal-Unjoni kif ukoll 
billi jinfetħu u jiġu żviluppati swieq ġodda. 
Dawn jikkomplementaw u jsaħħu b’mod 
utli l-azzjonijiet immexxija mill-Istati 
Membri, filwaqt li jiggarantixxu dejjem 
aċċess ugwali għall-Istati Membri kollha 
u jippromwovu diskriminazzjoni pożittiva 
favur ir-reġjuni l-aktar imbiegħda skont l-
Artikolu 349 tat-TFUE.

Or. pt

Emenda 52
James Nicholson
Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-għan ta’ dawn l-azzjonijiet huwa li 
tissaħħaħ il-kompetittività tal-agrikoltura 
Ewropea, kemm fis-suq intern kif ukoll fil-
pajjiżi terzi, billi jiżdied il-livell tal-
għarfien tal-konsumaturi dwar il-merti tal-
prodotti agrikoli u tal-prodotti alimentari 
bbażati fuq il-prodotti agrikoli tal-Unjoni 
kif ukoll billi jinfetħu u jiġu żviluppati 
swieq ġodda. Dawn jikkomplementaw u 
jsaħħu b’mod utli l-azzjonijiet mmexxija
mill-Istati Membri.

(2) L-għan ta’ dawn l-azzjonijiet huwa li 
tissaħħaħ il-kompetittività tal-agrikoltura 
Ewropea, kemm fis-suq intern kif ukoll fil-
pajjiżi terzi, billi jiżdied il-livell tal-
għarfien tal-konsumaturi dwar il-merti tal-
prodotti agrikoli u tal-prodotti alimentari 
bbażati fuq il-prodotti agrikoli tal-Unjoni 
kif ukoll billi jinfetħu u jiġu żviluppati 
swieq ġodda. Dawn jikkomplementaw u 
jsaħħu b’mod utli l-azzjonijiet immexxija
mill-Istati Membri. Huma m’għandhomx 
jimpedixxu jew jimminaw l-iskemi 
nazzjonali tal-kwalità fi ħdan l-Istati 
Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-azzjonijiet ta’ promozzjoni Ewropej m’għandhom idgħajfu l-ebda messaġġ pożittiv li jiġi 
kkomunikat permezz ta’ skemi nazzjonali tal-kwalità.   L-iskemi nazzjonali u Ewropej 
għandhom ikunu kompatibbli b’mod reċiproku meta jkunu qed jitwettqu fl-istess ħin.
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Emenda 53
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-għan ta’ dawn l-azzjonijiet huwa li 
tissaħħaħ il-kompetittività tal-agrikoltura 
Ewropea, kemm fis-suq intern kif ukoll fil-
pajjiżi terzi, billi jiżdied il-livell tal-
għarfien tal-konsumaturi dwar il-merti tal-
prodotti agrikoli u tal-prodotti alimentari 
bbażati fuq il-prodotti agrikoli tal-Unjoni 
kif ukoll billi jinfetħu u jiġu żviluppati 
swieq ġodda. Dawn jikkomplementaw u 
jsaħħu b’mod utli l-azzjonijiet mmexxija
mill-Istati Membri.

(2) L-għan ta’ dawn l-azzjonijiet huwa li 
tissaħħaħ il-kompetittività tal-agrikoltura 
Ewropea u s-sehem mis-suq, kemm fis-suq 
intern kif ukoll fil-pajjiżi terzi, billi jiżdied 
il-livell tal-għarfien tal-konsumaturi dwar 
il-merti tal-prodotti agrikoli u tal-prodotti 
alimentari bbażati fuq il-prodotti agrikoli 
tal-Unjoni kif ukoll billi jinfetħu u jiġu 
żviluppati swieq ġodda. Dawn 
jikkomplementaw u jsaħħu b’mod utli l-
azzjonijiet immexxija mill-Istati Membri.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-globalizzazzjoni tas-swieq qed tisforza lill-produtturi agroalimentari Ewropej mhux biss 
biex jindirizzaw il-ħtieġa li jikkompetu fis-swieq barra mill-UE, imma wkoll biex jiġġieldu 
għall-pożizzjoni fis-suq tal-UE. Għalhekk teżisti l-ħtieġa li jiġi estiż il-kamp ta’ applikazzjoni 
tal-azzjonijiet ta’ promozzjoni biex jinkludu s-suq intern tal-UE. 

Emenda 54
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar Ayuso, Carlo Fidanza, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Minbarra informazzjoni dwar il-
karatteristiċi intrinsiċi tal-prodotti 
agrikoli u alimentari tal-Unjoni, l-
azzjonijiet eliġibbli m’għandhomx 
jeskludu l-komunikazzjoni dwar messaġġi 
faċli għall-konsumaturi, bħal dawk li 
jiffukaw fuq in-nutrizzjoni, it-togħma, it-
tradizzjoni u l-kultura, b’mod partikolari 
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fil-pajjżi terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valuri nutrittivi, it-togħma, it-tradizzjoni u l-kultura huma karatteristiċi ewlenin tal-prodotti 
agrikoli u alimentari tal-Unjoni, li ta’ min jenfasizzahom fil-programmi ta’ promozzjoni 
madwar id-dinja kollha.

Emenda 55
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Dawn il-politiki ta’ informazzjoni u 
promozzjoni mhumiex limitati 
sempliċiment biex tiġi restawrata l-
kunfidenza tal-konsumaturi wara l-
kriżijiet iżda għandhom l-għan ukoll li
jagħmlu l-prodotti iżjed profitabbli, jagħtu 
spinta lill-impjiegi, iġibu ekwità 
kompetittiva akbar fis-swieq esterni u 
jipprovdu iżjed informazzjoni u 
informazzjoni aħjar lill-konsumaturi.

Or. pt

Emenda 56
Luís Paulo Alves
Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fir-rigward tar-regoli tal-
kompetizzjoni, l-azzjonijiet immirati għas-
suq intern għandhom ikunu limitati għal 
azzjonijiet ta’ informazzjoni dwar il-
partikolaritajiet tal-metodi tal-produzzjoni 
agrikola tal-Unjoni jew dwar it-temi li 
huma ta’ interess għall-Unjoni bħall-

imħassar
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iskemi Ewropej tal-kwalità stabbiliti bir-
Regolament (UE) Nru°1151/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

__________________

Ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ Novembru 2012 dwar skemi ta’
kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti 
tal-ikel (ĠU L 343, 14.12.12, p. 1).

Or. pt

Emenda 57
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fir-rigward tar-regoli tal-
kompetizzjoni, l-azzjonijiet immirati għas-
suq intern għandhom ikunu limitati għal 
azzjonijiet ta’ informazzjoni dwar il-
partikolaritajiet tal-metodi tal-produzzjoni 
agrikola tal-Unjoni jew dwar it-temi li 
huma ta’ interess għall-Unjoni bħall-
iskemi Ewropej tal-kwalità stabbiliti bir-
Regolament (UE) Nru°1151/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

imħassar

__________________

Ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ Novembru 2012 dwar skemi tal-
kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti 
tal-ikel (ĠU L 343, 14.12.12, p. 1).

Or. it

Ġustifikazzjoni

Skont ir-Regolament attwali ma għandha ssir l-ebda distinzjoni bejn l-azzjonijiet fis-suq 
intern u dak estern minħabba li ċerti SM għadhom azzjonijiet ta’ promozzjoni meħtieġa. L-
azzjonijiet ta’ promozzjoni u ta’ informazzjoni ma jaffettwawx il-kompetizzjoni libera bejn l-
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intrapriżi Ewropej f’livell ogħla mill-forom l-oħra ta’ appoġġ stabbiliti fir-regoli tal-UE favur 
l-intrapriżi agrikoli. Il-promozzjoni għandha tkun ammissibbli fis-suq intern.

Emenda 58
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fir-rigward tar-regoli tal-
kompetizzjoni, l-azzjonijiet immirati għas-
suq intern għandhom ikunu limitati għal 
azzjonijiet ta’ informazzjoni dwar il-
partikolaritajiet tal-metodi tal-produzzjoni 
agrikola tal-Unjoni jew dwar it-temi li 
huma ta’ interess għall-Unjoni bħall-
iskemi Ewropej tal-kwalità stabbiliti bir-
Regolament (UE) Nru°1151/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

imħassar

__________________

Ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ Novembru 2012 dwar skemi ta’
kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti 
tal-ikel (ĠU L 343, 14.12.12, p. 1).

Or. pt

Emenda 59
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fir-rigward tar-regoli tal-
kompetizzjoni, l-azzjonijiet immirati għas-
suq intern għandhom ikunu limitati għal
azzjonijiet ta’ informazzjoni dwar il-
partikolaritajiet tal-metodi tal-produzzjoni 
agrikola tal-Unjoni jew dwar it-temi li 
huma ta’ interess għall-Unjoni bħall-iskemi 
Ewropej tal-kwalità stabbiliti bir-

(4) Fir-rigward tar-regoli tal-
kompetizzjoni, l-azzjonijiet immirati għas-
suq intern għandhom jinkludu azzjonijiet li 
jipprovdu informazzjoni promozzjoni dwar
il-partikolaritajiet tal-metodi tal-
produzzjoni agrikola tal-Unjoni jew dwar 
it-temi li huma ta’ interess għall-Unjoni 
bħall-iskemi Ewropej tal-kwalità stabbiliti 
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Regolament (UE) Nru°1151/201216 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill16.

bir-Regolament (UE) Nru 1151/201216 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill16.

__________________ __________________

Ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’
Novembru 2012 dwar skemi ta’ kwalità 
għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU 
L 343, 14.12.12, p. 1).

Ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’
Novembru 2012 dwar skemi ta’ kwalità 
għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU 
L 343, 14.12.12, p. 1).

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-globalizzazzjoni tas-swieq agrikoli, inkluż is-suq tal-UE, hija proċess kontinwu, u għandna 
nistennew li tiżdied, b’mod speċjali bin-negozjati antiċipati tas-Sħubija Transatlantika fil-
Kummerċ u l-Investiment. Huwa għalhekk li rridu niżguraw li l-produtturi agroalimentari 
Ewropej jingħataw ir-riżorsi li jeħtieġu biex jippromwovu l-prodotti tagħhom fis-suq intern 
tal-UE.

Emenda 60
George Lyon, Riikka Pakarinen, James Nicholson

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fir-rigward tar-regoli tal-
kompetizzjoni, l-azzjonijiet immirati għas-
suq intern għandhom ikunu limitati għal 
azzjonijiet ta’ informazzjoni dwar il-
partikolaritajiet tal-metodi tal-produzzjoni 
agrikola tal-Unjoni jew dwar it-temi li 
huma ta’ interess għall-Unjoni bħall-iskemi 
Ewropej tal-kwalità stabbiliti bir-
Regolament (UE) Nru°1151/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill16.

(4) Fir-rigward tar-regoli tal-
kompetizzjoni, l-azzjonijiet immirati għas-
suq intern għandhom ikunu limitati għal 
azzjonijiet ta’ informazzjoni dwar il-
partikolaritajiet tal-metodi tal-produzzjoni 
agrikola tal-Unjoni jew dwar it-temi li 
huma ta’ interess għall-Unjoni bħall-iskemi 
Ewropej tal-kwalità stabbiliti bir-
Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill16 u l-
iskemi nazzjonali tal-kwalità għall-
prodotti agrikoli u l-oġġeti tal-ikel.

__________________ __________________
16 Ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’
Novembru 2012 dwar skemi ta’ kwalità 
għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU 

16 Ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’
Novembru 2012 dwar skemi ta’ kwalità 
għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU 
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L 343, 14.12.12, p. 1). L 343, 14.12.12, p. 1).

Or. en

Emenda 61
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Wieħed mill-aspetti tal-produzzjoni 
tal-ikel fejn l-Unjoni hi b’saħħitha jinsab 
fid-diversità u l-ispeċifiċità tal-prodotti 
tagħha, li huma marbuta ma’ żoni 
ġeografiċi differenti u metodi tradizzjonali 
differenti u li jipprovdu togħmiet uniċi 
bil-varjetà u l-awtentiċità li l-konsumaturi 
qed ifittxu dejjem aktar, kemm fl-UE kif 
ukoll barra minnha.

Or. pt

Emenda 62
Francesca Barracciu

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Huwa xieraq li tiġi pprovduta 
għajnuna addizzjonali lil dawk il-
protetturi tal-agrobijodiversità Ewropea li 
llum il-ġurnata huma fir-riskju ta’
għajbien, peress li l-mod l-aktar effikaċi 
biex jiġi protett dan it-tip ta’ beni jidher li 
huwa ż-żieda tad-domanda għalihom.

Or. it

Emenda 63
James Nicholson
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Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Unjoni prinċipalment tesporta 
prodotti agrikoli finali, inklużi prodotti 
agrikoli mhux elenkati fl-Anness I tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (“it-Trattatt”). Għalhekk l-iskema 
ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni 
għandha tinfetaħ għal ċerti prodotti 
alimentari bbażati fuq prodotti agrikoli, 
b’koerenza mal-iskemi l-oħra tal-politika 
agrikola komuni (“PAK”) bħall-iskemi 
Ewropej tal-kwalità, li diġà jipprovdu 
mekkaniżmi li huma miftuħa għal dawn il-
prodotti.

(6) L-Unjoni prinċipalment tesporta 
prodotti agrikoli finali, inklużi prodotti 
agrikoli mhux elenkati fl-Anness I tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (“it-Trattat”). Għalhekk l-iskema 
ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni 
għandha tapplika għall-Anness I u tinfetaħ 
għal prodotti alimentari pproċessati ġodda 
li jaqgħu lil hinn mill-ambitu tal-Anness I 
tat-Trattat. Dawn il-prodotti alimentari 
għandhom ikunu konformi mal-iskemi l-
oħra tal-politika agrikola komuni (“PAK”) 
bħall-iskemi Ewropej tal-kwalità, jew l-
iskemi nazzjonali tal-kwalità, li diġà 
jipprovdu mekkaniżmi li huma miftuħa 
għal dawn il-prodotti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-objettivi tal-proposta huwa li l-azzjonijiet ta’ informazzjoni dwar is-suq intern 
għandhom iżidu l-għarfien dwar l-istandards għoljin, is-sigurtà, u l-aspetti dwar is-saħħa u l-
benesseri tal-annimali tal-produzzjoni agrikola Ewropea tal-ikel.  Sabiex jintlaħaq dan l-
objettiv u jiżdied il-valur u tiġi enfasizzata d-diversità tal-prodotti agrikoli Ewropej, it-temi fl-
Artikolu 2(b) u l-Artikolu (3) għandhom jinkludu wkoll l-azzjonijiet għal skemi nazzjonali tal-
kwalità, bħal fil-każ skont il-leġiżlazzjoni eżistenti.

Emenda 64
Vasilica Viorica Dăncilă
Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Unjoni prinċipalment tesporta 
prodotti agrikoli finali, inklużi prodotti 
agrikoli mhux elenkati fl-Anness I tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

(6) L-Unjoni prinċipalment tesporta 
prodotti agrikoli finali, inklużi prodotti 
agrikoli mhux elenkati fl-Anness I tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
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Ewropea (“it-Trattatt”). Għalhekk l-iskema 
ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni 
għandha tinfetaħ għal ċerti prodotti 
alimentari bbażati fuq prodotti agrikoli, 
b’koerenza mal-iskemi l-oħra tal-politika 
agrikola komuni (“PAK”) bħall-iskemi 
Ewropej tal-kwalità, li diġà jipprovdu 
mekkaniżmi li huma miftuħa għal dawn il-
prodotti.

Ewropea (“it-Trattat”). Għalhekk l-iskema 
ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni 
għandha tinfetaħ għal ċerti prodotti 
alimentari bbażati fuq prodotti agrikoli, 
b’koerenza mal-iskemi l-oħra tal-politika 
agrikola komuni (“PAK”) bħall-iskemi 
Ewropej tal-kwalità, li diġà jipprovdu 
mekkaniżmi li huma miftuħa għal dawn il-
prodotti, l-iskemi tal-Politika Agrikola 
Komuni (PAK) li jagħmluha possibbli li 
jitwettaq u jiġi rrealizzat il-potenzjal tas-
settur agrikolu u agroalimentari 
Ewropew.

Or. ro

Emenda 65
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Unjoni prinċipalment tesporta 
prodotti agrikoli finali, inklużi prodotti 
agrikoli mhux elenkati fl-Anness I tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (“it-Trattatt”). Għalhekk l-iskema 
ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni 
għandha tinfetaħ għal ċerti prodotti
alimentari bbażati fuq prodotti agrikoli, 
b’koerenza mal-iskemi l-oħra tal-politika 
agrikola komuni (“PAK”) bħall-iskemi 
Ewropej tal-kwalità, li diġà jipprovdu 
mekkaniżmi li huma miftuħa għal dawn il-
prodotti.

(6) L-Unjoni prinċipalment tesporta 
prodotti agrikoli finali, inklużi prodotti 
agrikoli mhux elenkati fl-Anness I tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (“it-Trattat”). Għalhekk l-iskema 
ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni 
għandha tinfetaħ għal ċerti prodotti agrikoli
u  tal-ikel, b’koerenza mal-iskemi l-oħra 
tal-politika agrikola komuni (“PAK”) 
bħall-iskemi Ewropej tal-kwalità, li diġà 
jipprovdu mekkaniżmi li huma miftuħa 
għal dawn il-prodotti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jiġi kopert il-kamp ta’ applikazzjoni tal-prodotti DPO IĠP STG u organiċi elenkati fir-
Regolamenti (UE) Nru 1151/2012 u (KE) Nru 834/2007



PE529.733v01-00 14/151 AM\1019268MT.doc

MT

Emenda 66
Sari Essayah
Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-informazzjoni u l-promozzjoni tal-
inbejjed tal-Unjoni hija waħda mill-
miżuri ewlenin tal-programmi ta’
għajnuna fis-settur tal-inbid previsti fil-
PAK. Konsegwentement, l-eliġibbiltà ta’
nbid għal azzjonijiet ta’ informazzjoni u 
promozzjoni previsti skont din l-iskema 
għandha tkun limitata biss għal inbid li 
huwa assoċjat ma’ ieħor agrikolu jew 
prodott tal-ikel.

imħassar

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-impatt serju tax-xorb alkoħoliku fuq is-saħħa pubblika, l-UE m’għandhiex 
tappoġġja l-kummerċjalizzazzjoni tiegħu.

Emenda 67
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-informazzjoni u l-promozzjoni tal-
inbejjed tal-Unjoni hija waħda mill-
miżuri ewlenin tal-programmi ta’
għajnuna fis-settur tal-inbid previsti fil-
PAK. Konsegwentement, l-eliġibbiltà ta’
nbid għal azzjonijiet ta’ informazzjoni u 
promozzjoni previsti skont din l-iskema 
għandha tkun limitata biss għal inbid li 
huwa assoċjat ma’ ieħor agrikolu jew 
prodott tal-ikel.

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE m’għandhiex tiffinanzja l-promozzjoni tal-alkoħol. Dan jista’ jikkostitwixxi nuqqas ta’
koerenza mal-attivitajiet tal-UE fil-qasam tal-prevenzjoni tal-alkoħol u jista jikkontraduxxi 
għadd ta’ azzjonijiet oħrajn tal-politika imwettqa mill-UE, jiġifieri l-Politika tal-UE dwar is-
Saħħa Pubblika, l-Istrateġija tal-UE dwar l-Alkoħol u l-impenji tal-UE għall-attivitajiet tad-
WHO (l-Istrateġija Globali tad-WHO dwar l-Alkoħol).

Emenda 68
Luís Paulo Alves
Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għall-perjodu 2001-2011, bilkemm 
30 % tal-baġit allokat għall-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni skont ir-
Regolament (KE) Nru 3/2008 intefaq fuq
misuri għall-pajjiżi terzi, meta dawn is-
swieq joffru potenzjal kbir għat-tkabbir. 
Għalhekk huma meħtieġa arranġamenti 
speċifiċi sabiex jitħeġġu, bil-għan li 
jintlaħaq 75 % tan-nefqa stmata, għadd 
akbar ta’ azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni favur il-prodotti agrikoli tal-
Unjoni fil-pajjiżi terzi, l-aktar permezz ta’
aktar appoġġ finanzjarju.

(8) Għall-perjodu 2001-2011, bilkemm 
30 % tal-baġit allokat għall-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni skont ir-
Regolament (KE) Nru 3/2008 intefaq fuq
miżuri għall-pajjiżi terzi, meta dawn is-
swieq joffru potenzjal kbir għat-tkabbir. 
Għalhekk huma meħtieġa arranġamenti 
speċifiċi sabiex jitħeġġu għadd akbar ta’
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni favur il-prodotti agrikoli tal-
Unjoni fil-pajjiżi terzi, l-aktar permezz ta’
aktar appoġġ finanzjarju.

Or. pt

Emenda 69
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għall-perjodu 2001-2011, bilkemm 
30 % tal-baġit allokat għall-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni skont ir-
Regolament (KE) Nru 3/2008 intefaq fuq
misuri għall-pajjiżi terzi, meta dawn is-

(8) Għall-perjodu 2001-2011, bilkemm 
30 % tal-baġit allokat għall-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni skont ir-
Regolament (KE) Nru 3/2008 intefaq fuq
miżuri għall-pajjiżi terzi, meta dawn is-
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swieq joffru potenzjal kbir għat-tkabbir. 
Għalhekk huma meħtieġa arranġamenti 
speċifiċi sabiex jitħeġġu, bil-għan li 
jintlaħaq 75 % tan-nefqa stmata, għadd 
akbar ta’ azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni favur il-prodotti agrikoli tal-
Unjoni fil-pajjiżi terzi, l-aktar permezz ta’
aktar appoġġ finanzjarju.

swieq joffru potenzjal kbir għat-tkabbir. 
Għalhekk huma meħtieġa arranġamenti 
speċifiċi sabiex jitħeġġu għadd akbar ta’
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni favur il-prodotti agrikoli tal-
Unjoni fil-pajjiżi terzi, l-aktar permezz ta’
aktar appoġġ finanzjarju.

Or. pt

Emenda 70
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għall-perjodu 2001-2011, bilkemm 
30 % tal-baġit allokat għall-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni skont ir-
Regolament (KE) Nru 3/2008 intefaq fuq
misuri għall-pajjiżi terzi, meta dawn is-
swieq joffru potenzjal kbir għat-tkabbir. 
Għalhekk huma meħtieġa arranġamenti 
speċifiċi sabiex jitħeġġu, bil-għan li 
jintlaħaq 75 % tan-nefqa stmata, għadd 
akbar ta’ azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni favur il-prodotti agrikoli tal-
Unjoni fil-pajjiżi terzi, l-aktar permezz ta’
aktar appoġġ finanzjarju.

(8) Għall-perjodu 2001-2011, bilkemm 
30 % tal-baġit allokat għall-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni skont ir-
Regolament (KE) Nru 3/2008 intefaq fuq
miżuri għall-pajjiżi terzi, meta dawn is-
swieq joffru potenzjal kbir għat-tkabbir. 
Għalhekk huma meħtieġa arranġamenti 
speċifiċi sabiex jitħeġġu għadd akbar ta’
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni favur il-prodotti agrikoli tal-
Unjoni fil-pajjiżi terzi, l-aktar permezz ta’
aktar appoġġ finanzjarju.

Or. it

Emenda 71
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għall-perjodu 2001-2011, bilkemm 
30 % tal-baġit allokat għall-azzjonijiet ta’

(8) Għall-perjodu 2001-2011, bilkemm 
30 % tal-baġit allokat għall-azzjonijiet ta’
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informazzjoni u ta’ promozzjoni skont ir-
Regolament (KE) Nru 3/2008 intefaq fuq
misuri għall-pajjiżi terzi, meta dawn is-
swieq joffru potenzjal kbir għat-tkabbir. 
Għalhekk huma meħtieġa arranġamenti
speċifiċi sabiex jitħeġġu, bil-għan li 
jintlaħaq 75 % tan-nefqa stmata, għadd 
akbar ta’ azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni favur il-prodotti agrikoli tal-
Unjoni fil-pajjiżi terzi, l-aktar permezz ta’
aktar appoġġ finanzjarju.

informazzjoni u ta’ promozzjoni skont ir-
Regolament (KE) Nru 3/2008 intefaq fuq
miżuri għall-pajjiżi terzi, meta dawn is-
swieq joffru potenzjal kbir għat-tkabbir. 
Għalhekk huma meħtieġa arranġamenti 
sabiex jitħeġġu għadd akbar ta’ azzjonijiet 
ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni favur 
il-prodotti agrikoli tal-Unjoni fil-pajjiżi 
terzi, l-aktar permezz ta’ aktar appoġġ 
finanzjarju.

Or. it

Emenda 72
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għall-perjodu 2001-2011, bilkemm 
30 % tal-baġit allokat għall-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni skont ir-
Regolament (KE) Nru 3/2008 intefaq fuq
misuri għall-pajjiżi terzi, meta dawn is-
swieq joffru potenzjal kbir għat-tkabbir. 
Għalhekk huma meħtieġa arranġamenti 
speċifiċi sabiex jitħeġġu, bil-għan li 
jintlaħaq 75 % tan-nefqa stmata, għadd 
akbar ta’ azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni favur il-prodotti agrikoli tal-
Unjoni fil-pajjiżi terzi, l-aktar permezz ta’
aktar appoġġ finanzjarju.

(8) Għall-perjodu 2001-2011, bilkemm 
30 % tal-baġit allokat għall-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni skont ir-
Regolament (KE) Nru 3/2008 intefaq fuq
miżuri għall-pajjiżi terzi, meta dawn is-
swieq joffru potenzjal kbir għat-tkabbir. 
Għalhekk huma meħtieġa arranġamenti 
speċifiċi sabiex jitħeġġu għadd akbar ta’
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni favur il-prodotti agrikoli tal-
Unjoni fil-pajjiżi terzi, l-aktar permezz ta’
aktar appoġġ finanzjarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jinżamm bilanċ bejn l-operazzjonijiet. Sabiex jintlaħaq suq Ewropew effiċjenti u li 
jiffunzjona huma meħtieġa l-azzjonijiet ta’ informazzjoni biex jiġi appoġġjat l-iżvilupp, u 
għaldaqstant il-programmi tal-pajjiżi terzi m’għandux ikollhom pożizzjoni prijoritarja vis à 
vis s-swieq interni.



PE529.733v01-00 18/151 AM\1019268MT.doc

MT

Emenda 73
George Lyon, James Nicholson

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għall-perjodu 2001-2011, bilkemm 
30 % tal-baġit allokat għall-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni skont ir-
Regolament (KE) Nru 3/2008 intefaq fuq
misuri għall-pajjiżi terzi, meta dawn is-
swieq joffru potenzjal kbir għat-tkabbir. 
Għalhekk huma meħtieġa arranġamenti 
speċifiċi sabiex jitħeġġu, bil-għan li 
jintlaħaq 75 % tan-nefqa stmata, għadd 
akbar ta’ azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni favur il-prodotti agrikoli tal-
Unjoni fil-pajjiżi terzi, l-aktar permezz ta’
aktar appoġġ finanzjarju.

(8) Għall-perjodu 2001-2011, bilkemm 
30 % tal-baġit allokat għall-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni skont ir-
Regolament (KE) Nru 3/2008 intefaq fuq
miżuri għall-pajjiżi terzi, meta dawn is-
swieq joffru potenzjal kbir għat-tkabbir. 
Għalhekk, sabiex jitħeġġu għadd akbar ta’
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni favur il-prodotti agrikoli tal-
Unjoni fil-pajjiżi terzi, tal-inqas 75 % tal-
baġit allokat għal azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni jiġi 
allokat għal miżuri li jitwettqu f’pajjiżi 
terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bl-għadd kbir ta’ arranġamenti kummerċjali tal-UE, jeżisti potenzjal enormi għall-
esportazzjonijiet agrikoli tal-UE offruti mis-swieq fil-fażi ta’ żvilupp u l-ekonomiji tal-pajjżi 
terzi. L-għan għandu jkun li jinkiseb dħul addizzjonali fl-UE aktar milli jitqassam mill-ġdid 
id-dħul fi ħdan l-Unjoni. Billi nimmiraw b’mod speċifiku lejn il-pajjiżi terzi b’azzjonijiet ta’
promozzjoni, nistgħu nħeġġu l-esportazzjonijiet, it-tkabbir ekonomiku u l-imjieg. 
Għaldaqstant se nżidu d-dħul lejn l-Unjoni.

Emenda 74
James Nicholson

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għall-perjodu 2001-2011, bilkemm (8) Għall-perjodu 2001-2011, bilkemm 
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30 % tal-baġit allokat għall-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni skont ir-
Regolament (KE) Nru 3/2008 intefaq fuq
misuri għall-pajjiżi terzi, meta dawn is-
swieq joffru potenzjal kbir għat-tkabbir. 
Għalhekk huma meħtieġa arranġamenti 
speċifiċi sabiex jitħeġġu, bil-għan li 
jintlaħaq 75 % tan-nefqa stmata, għadd 
akbar ta’ azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni favur il-prodotti agrikoli tal-
Unjoni fil-pajjiżi terzi, l-aktar permezz ta’
aktar appoġġ finanzjarju.

30 % tal-baġit allokat għall-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni skont ir-
Regolament (KE) Nru 3/2008 intefaq fuq
miżuri għall-pajjiżi terzi, meta dawn is-
swieq joffru potenzjal kbir għat-tkabbir. 
Għalhekk huma meħtieġa arranġamenti 
speċifiċi sabiex jitħeġġu, bil-għan li 
jintlaħaq 85 % tan-nefqa stmata, għadd 
akbar ta’ azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni favur il-prodotti agrikoli tal-
Unjoni fil-pajjiżi terzi, l-aktar permezz ta’
aktar appoġġ finanzjarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa evidenti li l-ogħla potenzjal ta’ tkabbir jeżisti fis-swieq esterni. B’baġit hekk sostanzjali 
ta’ EUR 200 miljun nistgħu nżommu l-livelli aċċettabbli attwali ta’ informazzjoni u 
promozzjoni interna u nżidu n-nefqa esterna tagħna għal tal-inqas 85 %.

Emenda 75
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għall-perjodu 2001-2011, bilkemm 
30 % tal-baġit allokat għall-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni skont ir-
Regolament (KE) Nru 3/2008 intefaq fuq
misuri għall-pajjiżi terzi, meta dawn is-
swieq joffru potenzjal kbir għat-tkabbir. 
Għalhekk huma meħtieġa arranġamenti 
speċifiċi sabiex jitħeġġu, bil-għan li 
jintlaħaq 75 % tan-nefqa stmata, għadd 
akbar ta’ azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni favur il-prodotti agrikoli tal-
Unjoni fil-pajjiżi terzi, l-aktar permezz ta’
aktar appoġġ finanzjarju.

(8) Għall-perjodu 2001-2011, bilkemm 
30 % tal-baġit allokat għall-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni skont ir-
Regolament (KE) Nru 3/2008 intefaq fuq
miżuri għall-pajjiżi terzi, meta dawn is-
swieq joffru potenzjal kbir għat-tkabbir. 
Għalhekk huma meħtieġa arranġamenti 
speċifiċi sabiex jitħeġġu, bil-għan li 
jintlaħaq gradwalment sal-2020, 70 % tan-
nefqa stmata, għadd akbar ta’ azzjonijiet 
ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni favur 
il-prodotti agrikoli tal-Unjoni fil-pajjiżi 
terzi, l-aktar permezz ta’ aktar appoġġ 
finanzjarju.

Or. es
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Emenda 76
Wojciech Michał Olejniczak
Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għall-perjodu 2001-2011, bilkemm 
30 % tal-baġit allokat għall-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni skont ir-
Regolament (KE) Nru 3/2008 intefaq fuq
misuri għall-pajjiżi terzi, meta dawn is-
swieq joffru potenzjal kbir għat-tkabbir. 
Għalhekk huma meħtieġa arranġamenti 
speċifiċi sabiex jitħeġġu, bil-għan li 
jintlaħaq 75 % tan-nefqa stmata, għadd 
akbar ta’ azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni favur il-prodotti agrikoli tal-
Unjoni fil-pajjiżi terzi, l-aktar permezz ta’
aktar appoġġ finanzjarju.

(8) Għall-perjodu 2001-2011, bilkemm 
30 % tal-baġit allokat għall-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni skont ir-
Regolament (KE) Nru 3/2008 intefaq fuq
miżuri għall-pajjiżi terzi, meta dawn is-
swieq joffru potenzjal kbir għat-tkabbir. 
Għalhekk huma meħtieġa arranġamenti 
speċifiċi sabiex jitħeġġu, bil-għan li 
jintlaħaq 50 % tan-nefqa stmata, għadd 
akbar ta’ azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni favur il-prodotti agrikoli tal-
Unjoni fil-pajjiżi terzi, l-aktar permezz ta’
aktar appoġġ finanzjarju.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni tal-prodotti Ewropej hija vitali ugwalment kemm fis-suq tal-UE kif ukoll 
f’pajjiżi terzi. L-istatistika turi li minoranza żgħira biss ta’ Ewropej jirrikonoxxu l-logos tal-
prodotti li jibbenefikaw mid-denominazzjoni protetta tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika 
protetta. Irridu nżommu f’moħħna li d-ditti li jużaw dawn il-logos spiss huma negozji żgħar 
jew anke mikrointrapriżi b’riżorsi limitati ħafna meta jiġu biex jipprovdu informazzjoni dwar, 
u jippromwovu, il-prodotti tagħhom.

Emenda 77
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-Kummissjoni għandha tfittex li 
tiffinanzja programmi promozzjonali mill-
Istati Membri fir-rigward tas-sehem tal-
produzzjoni agrikola tal-Istat Membru 
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partikolari għall-produzzjoni agrikola 
sħiħa tal-UE.

Or. en

Emenda 78
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Biex jiġi ggarantit l-impatt tal-
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni implimentati, dawn 
għandhom jiġu żviluppati fil-kuntest ta’
programmi ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni. Programmi bħal dawn s’issa 
ġew sottomessi minn organizzazzjonijiet 
professjonali jew interprofessjonali. Sabiex 
jiżdied in-numru u sabiex tittejjeb il-
kwalità tal-azzjonijiet proposti, il-firxa ta’
benefiċjarji għandha titwessa’ biex tinkludi 
organizzazzjonijiet tal-produtturi. Barra 
minn hekk, il-Kummissjoni għandha tkun 
tista’ tissupplimenta l-programmi billi 
timplimenta l-azzjonijiet fuq l-inizjattiva 
tagħha stess, partikolarment biex dan 
jikkontribwixxi għall-ftuħ ta’ swieq ġodda.

(9) Biex jiġi ggarantit l-impatt tal-
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni implimentati, dawn 
għandhom jiġu żviluppati fil-kuntest ta’
programmi ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni. Programmi bħal dawn s’issa 
ġew sottomessi minn organizzazzjonijiet 
professjonali jew interprofessjonali. Sabiex 
jiżdied in-numru u sabiex tittejjeb il-
kwalità tal-azzjonijiet proposti, il-firxa ta’
benefiċjarji għandha titwessa’ biex tinkludi 
organizzazzjonijiet tal-produtturi, u 
għandha ssir ukoll dispożizzjoni għall-
konsultazzjoni mal-Istati Membri. Barra 
minn hekk, il-Kummissjoni għandha tkun 
tista’ tissupplimenta l-programmi billi 
timplimenta l-azzjonijiet fuq l-inizjattiva 
tagħha stess, partikolarment biex dan 
jikkontribwixxi għall-ftuħ ta’ swieq ġodda.

Or. pt

Emenda 79
Luís Paulo Alves
Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Biex jiġi ggarantit l-impatt tal-
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni implimentati, dawn 
għandhom jiġu żviluppati fil-kuntest ta’

(9) Biex jiġi ggarantit l-impatt tal-
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni implimentati, dawn 
għandhom jiġu żviluppati fil-kuntest ta’
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programmi ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni. Programmi bħal dawn s’issa 
ġew sottomessi minn organizzazzjonijiet 
professjonali jew interprofessjonali. Sabiex 
jiżdied in-numru u sabiex tittejjeb il-
kwalità tal-azzjonijiet proposti, il-firxa ta’
benefiċjarji għandha titwessa’ biex tinkludi 
organizzazzjonijiet tal-produtturi. Barra 
minn hekk, il-Kummissjoni għandha tkun 
tista’ tissupplimenta l-programmi billi 
timplimenta l-azzjonijiet fuq l-inizjattiva 
tagħha stess, partikolarment biex dan 
jikkontribwixxi għall-ftuħ ta’ swieq ġodda.

programmi ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni. Programmi bħal dawn s’issa 
ġew sottomessi minn organizzazzjonijiet 
professjonali jew interprofessjonali. Sabiex 
jiżdied in-numru u sabiex tittejjeb il-
kwalità tal-azzjonijiet proposti, il-firxa ta’
benefiċjarji għandha titwessa’ biex tinkludi 
organizzazzjonijiet tal-produtturi, inkluż il-
kooperattivi u l-intrapriżi żgħar u medji. 
Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha 
tkun tista’ tissupplimenta l-programmi billi 
timplimenta l-azzjonijiet fuq l-inizjattiva 
tagħha stess, partikolarment biex dan 
jikkontribwixxi għall-ftuħ ta’ swieq ġodda.

Or. pt

Emenda 80
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Biex jiġi ggarantit l-impatt tal-
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni implimentati, dawn 
għandhom jiġu żviluppati fil-kuntest ta’
programmi ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni. Programmi bħal dawn s’issa 
ġew sottomessi minn organizzazzjonijiet 
professjonali jew interprofessjonali. Sabiex 
jiżdied in-numru u sabiex tittejjeb il-
kwalità tal-azzjonijiet proposti, il-firxa ta’
benefiċjarji għandha titwessa’ biex tinkludi 
organizzazzjonijiet tal-produtturi. Barra 
minn hekk, il-Kummissjoni għandha tkun 
tista’ tissupplimenta l-programmi billi 
timplimenta l-azzjonijiet fuq l-inizjattiva 
tagħha stess, partikolarment biex dan 
jikkontribwixxi għall-ftuħ ta’ swieq ġodda.

(9) Biex jiġi ggarantit l-impatt tal-
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni implimentati, dawn 
għandhom jiġu żviluppati fil-kuntest ta’
programmi ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni. Programmi bħal dawn s’issa 
ġew sottomessi minn organizzazzjonijiet 
professjonali jew interprofessjonali li 
jirrappreżentaw is-settur jew is-setturi 
interessati. Sabiex jiżdied in-numru u 
sabiex tittejjeb il-kwalità tal-azzjonijiet 
proposti, il-firxa ta’ benefiċjarji għandha 
titwessa’ biex tinkludi organizzazzjonijiet 
tal-produtturi. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni għandha tkun tista’
tissupplimenta l-programmi billi 
timplimenta l-azzjonijiet fuq l-inizjattiva 
tagħha stess, partikolarment biex dan 
jikkontribwixxi għall-ftuħ ta’ swieq ġodda.

Or. it
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Emenda 81
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni kkofinanzjati mill-Unjoni 
għandhom jagħtu dimensjoni Ewropea 
speċifika. Għal dan il-għan, u sabiex ikun 
evitat sparpaljar ta’ riżorsi u sabiex tiżdied 
il-viżibbiltà tal-Ewropa permezz ta’ dawn 
l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni għal prodotti agrikoli, jeħtieġ 
li jiġi stabbilit programm ta’ ħidma li 
jiddefinixxi l-prijoritajiet strateġiċi għal 
dawn l-azzjonijiet f’termini ta’
popolazzjonijiet, ta’ prodotti, ta’ temi jew 
ta’ swieq fil-mira kif ukoll il-karatteristiċi 
tal-messaġġi ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni. B’mod partikolari l-
Kummissjoni se tqis il-pożizzjoni 
predominanti tal-intrapriżi żgħar u medji 
fis-settur agroalimentari, tas-setturi li 
jibbenefikaw minn miżuri eċċezzjonali 
previsti fl-Artikoli 154, 155 u 156 tar-
Regolament (UE) XXX/20… [tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-… li 
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-
swieq fi prodotti agrikoli (ir-Regolament 
dwar l-OKS Unika) (COM(2011)626)] u 
tal-ftehimiet tal-kummerċ ħieles fil-qafas 
tal-politika kummerċjali tal-Unjoni 
Ewropea għall-azzjonijiet immirati għall-
pajjiżi terzi.

(10) L-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni kkofinanzjati mill-Unjoni 
għandhom jagħtu dimensjoni Ewropea 
speċifika u jagħtu l-istess attenzjoni kemm 
lis-suq intern kif ukoll lis-suq estern, billi 
jirrikonoxxu bl-importanza tal-livelli 
lokali u reġjonali f’termini interni u tal-
espansjoni tas-swieq dinjija f’termini 
esterni. Għal dan il-għan, u sabiex ikun 
evitat sparpaljar ta’ riżorsi u sabiex tiżdied 
il-viżibbiltà tal-Ewropa permezz ta’ dawn 
l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni għal prodotti agrikoli, jeħtieġ 
li jiġi stabbilit programm ta’ ħidma li 
jiddefinixxi l-prijoritajiet strateġiċi għal 
dawn l-azzjonijiet f’termini ta’
popolazzjonijiet, ta’ prodotti, ta’ temi jew 
ta’ swieq fil-mira kif ukoll il-karatteristiċi 
tal-messaġġi ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni. B’mod partikolari l-
Kummissjoni se tqis l-interessi strateġiċi 
nazzjonali, il-pożizzjoni predominanti tal-
intrapriżi żgħar u medji fis-settur 
agroalimentari, tas-setturi li jibbenefikaw
minn miżuri eċċezzjonali previsti fl-
Artikoli 154, 155 u 156 tar-Regolament
(UE) XXX/20… [tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-… li jistabbilixxi 
organizzazzjoni komuni tas-swieq fi 
prodotti agrikoli (ir-Regolament dwar l-
OKS Unika) (COM(2011)626)] u tal-
ftehimiet tal-kummerċ ħieles fil-qafas tal-
politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea 
għall-azzjonijiet immirati għall-pajjiżi 
terzi, u l-impatt prevedibbli tagħhom fuq 
l-ekonomiji lokali u reġjonali.

Or. pt
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Emenda 82
Luís Paulo Alves
Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni kkofinanzjati mill-Unjoni 
għandhom jagħtu dimensjoni Ewropea 
speċifika. Għal dan il-għan, u sabiex ikun 
evitat sparpaljar ta’ riżorsi u sabiex tiżdied 
il-viżibbiltà tal-Ewropa permezz ta’ dawn 
l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni għal prodotti agrikoli, jeħtieġ 
li jiġi stabbilit programm ta’ ħidma li 
jiddefinixxi l-prijoritajiet strateġiċi għal 
dawn l-azzjonijiet f’termini ta’
popolazzjonijiet, ta’ prodotti, ta’ temi jew 
ta’ swieq fil-mira kif ukoll il-karatteristiċi 
tal-messaġġi ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni. B’mod partikolari l-
Kummissjoni se tqis il-pożizzjoni 
predominanti tal-intrapriżi żgħar u medji 
fis-settur agroalimentari, tas-setturi li 
jibbenefikaw minn miżuri eċċezzjonali 
previsti fl-Artikoli 154, 155 u 156 tar-
Regolament (UE) XXX/20… [tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-… li 
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-
swieq fi prodotti agrikoli (ir-Regolament 
dwar l-OKS Unika) (COM(2011)626)] u 
tal-ftehimiet tal-kummerċ ħieles fil-qafas 
tal-politika kummerċjali tal-Unjoni 
Ewropea għall-azzjonijiet immirati għall-
pajjiżi terzi.

(10) L-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni kkofinanzjati mill-Unjoni 
għandhom jagħtu dimensjoni Ewropea 
speċifika. Għal dan il-għan, u sabiex ikun 
evitat sparpaljar ta’ riżorsi u sabiex tiżdied 
il-viżibbiltà tal-Ewropa permezz ta’ dawn 
l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni għal prodotti agrikoli, jeħtieġ 
li jiġi stabbilit programm ta’ ħidma li 
jiddefinixxi l-prijoritajiet strateġiċi għal 
dawn l-azzjonijiet f’termini ta’
popolazzjonijiet, ta’ prodotti, ta’ temi jew 
ta’ swieq fil-mira kif ukoll il-karatteristiċi 
tal-messaġġi ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni. B’mod partikolari l-
Kummissjoni se tqis il-pożizzjoni 
predominanti tal-intrapriżi żgħar u medji 
fis-settur agroalimentari, tas-setturi li 
jibbenefikaw minn miżuri eċċezzjonali 
previsti fl-Artikoli 154, 155 u 156 tar-
Regolament (UE) XXX/20… [tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-… li 
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-
swieq fi prodotti agrikoli (ir-Regolament 
dwar l-OKS Unika) (COM(2011)626)] u 
tal-ftehimiet tal-kummerċ ħieles fil-qafas 
tal-politika kummerċjali tal-Unjoni 
Ewropea għall-azzjonijiet immirati għall-
pajjiżi terzi. Dak il-programm għandu 
jissupplimenta u jkun koerenti mal-
azzjonijiet l-oħra mwettqa fuq l-inizjattiva 
tal-Istati Membri jew l-operaturi. L-
intrapriżi żgħar u medji fis-settur 
agroalimentari, kif ukoll il-kooperattivi, 
għandhom jingħataw trattament ta’
prijorità u rata ogħla ta’ kofinanzjament 
mill-Kummissjoni.

Or. pt
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Emenda 83
James Nicholson

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni kkofinanzjati mill-Unjoni 
għandhom jagħtu dimensjoni Ewropea 
speċifika. Għal dan il-għan, u sabiex ikun 
evitat sparpaljar ta’ riżorsi u sabiex tiżdied 
il-viżibbiltà tal-Ewropa permezz ta’ dawn 
l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni għal prodotti agrikoli, jeħtieġ 
li jiġi stabbilit programm ta’ ħidma li 
jiddefinixxi l-prijoritajiet strateġiċi għal 
dawn l-azzjonijiet f’termini ta’
popolazzjonijiet, ta’ prodotti, ta’ temi jew 
ta’ swieq fil-mira kif ukoll il-karatteristiċi 
tal-messaġġi ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni. B’mod partikolari l-
Kummissjoni se tqis il-pożizzjoni 
predominanti tal-intrapriżi żgħar u medji 
fis-settur agroalimentari, tas-setturi li 
jibbenefikaw minn miżuri eċċezzjonali 
previsti fl-Artikoli 154, 155 u 156 tar-
Regolament (UE) XXX/20… [tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-… li 
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-
swieq fi prodotti agrikoli (ir-Regolament 
dwar l-OKS Unika) (COM(2011)626)] u 
tal-ftehimiet tal-kummerċ ħieles fil-qafas 
tal-politika kummerċjali tal-Unjoni 
Ewropea għall-azzjonijiet immirati għall-
pajjiżi terzi.

(10) L-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni kkofinanzjati mill-Unjoni 
għandhom jagħtu dimensjoni Ewropea 
speċifika. Għal dan il-għan, u sabiex ikun 
evitat sparpaljar ta’ riżorsi u sabiex tiżdied 
il-viżibbiltà tal-prodotti agrikoli Ewropej
permezz ta’ dawn l-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni, jeħtieġ li 
jiġi stabbilit programm ta’ ħidma li 
jiddefinixxi l-prijoritajiet strateġiċi għal 
dawn l-azzjonijiet f’termini ta’
popolazzjonijiet, ta’ prodotti, ta’ temi jew 
ta’ swieq fil-mira kif ukoll il-karatteristiċi 
tal-messaġġi ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni. B’mod partikolari l-
Kummissjoni se tqis il-pożizzjoni 
predominanti tal-intrapriżi mikro u tal-
intrapriżi żgħar u medji fis-settur 
agroalimentari, tas-setturi li jibbenefikaw
minn miżuri eċċezzjonali previsti fl-
Artikoli 154, 155 u 156 tar-Regolament
(UE) XXX/20… [tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-… li jistabbilixxi 
organizzazzjoni komuni tas-swieq fi 
prodotti agrikoli (ir-Regolament dwar l-
OKS Unika) (COM(2011)626)] u tal-
ftehimiet tal-kummerċ ħieles fil-qafas tal-
politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea 
għall-azzjonijiet immirati għall-pajjiżi 
terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-intrapriżi mikro jikkostitwixxu proporzjon sostanzjali tas-settur agroalimentari u għandha 
tingħata prijorità lill-organizzazzjonijiet proponenti li jagħmlu sforzi biex jintegraw l-
intrapriżi mikro li għandhom inqas riżorsi għal azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni.
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Emenda 84
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni kkofinanzjati mill-Unjoni 
għandhom jagħtu dimensjoni Ewropea 
speċifika. Għal dan il-għan, u sabiex ikun 
evitat sparpaljar ta’ riżorsi u sabiex tiżdied 
il-viżibbiltà tal-Ewropa permezz ta’ dawn 
l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni għal prodotti agrikoli, jeħtieġ 
li jiġi stabbilit programm ta’ ħidma li 
jiddefinixxi l-prijoritajiet strateġiċi għal 
dawn l-azzjonijiet f’termini ta’
popolazzjonijiet, ta’ prodotti, ta’ temi jew 
ta’ swieq fil-mira kif ukoll il-karatteristiċi 
tal-messaġġi ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni. B’mod partikolari l-
Kummissjoni se tqis il-pożizzjoni 
predominanti tal-intrapriżi żgħar u medji 
fis-settur agroalimentari, tas-setturi li 
jibbenefikaw minn miżuri eċċezzjonali 
previsti fl-Artikoli 154, 155 u 156 tar-
Regolament (UE) XXX/20… [tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-… li 
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-
swieq fi prodotti agrikoli (ir-Regolament 
dwar l-OKS Unika) (COM(2011)626)] u 
tal-ftehimiet tal-kummerċ ħieles fil-qafas 
tal-politika kummerċjali tal-Unjoni 
Ewropea għall-azzjonijiet immirati għall-
pajjiżi terzi.

(10) L-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni kkofinanzjati mill-Unjoni 
għandhom jagħtu dimensjoni Ewropea 
speċifika. Għal dan il-għan, u sabiex ikun 
evitat sparpaljar ta’ riżorsi u sabiex tiżdied 
il-viżibbiltà tal-Ewropa permezz ta’ dawn 
l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni għal prodotti agroalimentari, 
jeħtieġ li jiġi stabbilit programm ta’ ħidma 
li jiddefinixxi l-prijoritajiet strateġiċi għal 
dawn l-azzjonijiet f’termini ta’
popolazzjonijiet, ta’ prodotti, ta’ temi jew 
ta’ swieq fil-mira kif ukoll il-karatteristiċi 
tal-messaġġi ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni. B’mod partikolari l-
Kummissjoni se tqis il-pożizzjoni 
predominanti tal-intrapriżi żgħar u medji
fis-settur agroalimentari, tas-setturi li 
jibbenefikaw minn miżuri eċċezzjonali 
previsti fl-Artikoli 154, 155 u 156 tar-
Regolament (UE) XXX/20… [tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-… li 
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-
swieq fi prodotti agrikoli (ir-Regolament 
dwar l-OKS Unika) (COM(2011)626)] u 
tal-ftehimiet tal-kummerċ ħieles fil-qafas 
tal-politika kummerċjali tal-Unjoni 
Ewropea għall-azzjonijiet immirati għall-
pajjiżi terzi.

Or. es

Emenda 85
Sylvie Goulard, Marian Harkin
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Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Il-programm ta’ ħidma mfassal 
mill-Kummissjoni għandu jkun ibbażat 
fuq l-objettivi stabbiliti f’dan ir-
Regolament, li jikkonsistu fiż-żieda tas-
sehem tas-suq tal-prodotti Ewropej, fiż-
żieda tal-kompetittività tagħhom u fil-ftuħ 
ta’ swieq ġodda, b’mod speċjali f’dawk is-
setturi li huma affettwati l-aktar minn 
ftehimiet kummerċjali, kif ukoll fl-għoti 
ta’ informazzjoni lill-konsumaturi dwar l-
istandards għoljin li l-leġiżlazzjoni tal-UE 
teħtieġ mill-prodotti tal-UE u ż-żieda tar-
rikonoxximent u l-għarfien tal-iskemi 
Ewropej tal-kwalità (l-IĠP, il-PDO, l-
STG, organiċi). 

Or. en

Emenda 86
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Din il-politika ta’ għoti ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni għandha 
tkun ibbażata fuq erba’ objettivi ewlenin: 
li toħloq iżjed valur miżjud Ewropew fis-
settur alimentari; li tkun tappella iżjed u 
tkun iżjed assertiva; li tiggarantixxi 
ġestjoni iżjed sempliċi; li tfittex sinerġija 
akbar bejn l-istrumenti differenti ta’
promozzjoni.

Or. pt

Emenda 87
Marian-Jean Marinescu



PE529.733v01-00 28/151 AM\1019268MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Lil hinn mil-limiti tal-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni, jeħtieġ li 
l-Kummissjoni tiżviluppa u tikkoordina 
servizzi ta’ appoġġ tekniku fil-livell 
Ewropew bil-għan li tgħin lill-operaturi 
jieħdu sehem fi programmi kofinanzjati, 
biex iwettqu kampanji effiċjenti jew biex 
jiżviluppaw l-attivitajiet tal-esportazzjoni 
tagħhom.

(12) Lil hinn mil-limiti tal-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni, jeħtieġ li 
l-Kummissjoni tiżviluppa u tikkoordina 
servizzi ta’ appoġġ tekniku fil-livell 
Ewropew bil-għan li tinforma lill-operaturi
dwar liema tipi ta’ programmi jistgħu 
jkollhom aċċess u tgħinhom jieħdu sehem 
fi programmi kofinanzjati, biex iwettqu 
kampanji effiċjenti jew biex jiżviluppaw l-
attivitajiet tal-esportazzjoni tagħhom.

Or. fr

Emenda 88
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Lil hinn mil-limiti tal-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni, jeħtieġ li 
l-Kummissjoni tiżviluppa u tikkoordina 
servizzi ta’ appoġġ tekniku fil-livell 
Ewropew bil-għan li tgħin lill-operaturi 
jieħdu sehem fi programmi kofinanzjati, 
biex iwettqu kampanji effiċjenti jew biex 
jiżviluppaw l-attivitajiet tal-esportazzjoni 
tagħhom.

(12) Lil hinn mil-limiti tal-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni, jeħtieġ li 
l-Kummissjoni tiżviluppa u tikkoordina 
servizzi ta’ appoġġ tekniku fil-livell 
Ewropew, billi tqis il-karatteristiċi 
speċifiċi ta’ kull pajjiż, bil-għan li tgħin 
lill-operaturi jieħdu sehem fi programmi 
kofinanzjati, biex iwettqu kampanji 
effiċjenti jew biex jiżviluppaw l-attivitajiet 
tal-esportazzjoni tagħhom. Tkun ħaġa 
tajba wkoll li l-Kummissjoni tipproduċi 
manwal sempliċi u komprensiv li jgħin lil 
dawk li jistgħu jkunu benefiċjarji 
jikkonformaw mar-regoli u l-proċeduri 
marbuta ma’ din il-politika.

Or. pt

Emenda 89
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Tinġibed l-attenzjoni wkoll għall-
ħtieġa li jiġi allokat baġit akbar għal 
dawn il-politiki u li l-programmi jsiru 
iżjed flessibbli, sabiex ikunu jistgħu jiġu 
aġġustati għall-kundizzjonijiet varjabbli 
tas-suq matul il-fażi tal-implimentazzjoni. 
Il-livell ta’ dettall meħtieġ meta jiġu 
ppreżentati l-programmi għandu jitnaqqas 
ukoll.

Or. pt

Emenda 90
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni għal prodotti agrikoli li huma 
kkofinanzjati mill-Unjoni ma għandhomx 
ikunu orjentati lejn marki kummerċjali u 
lanqas lejn l-oriġini speċifika tagħhom. 
Madankollu, ir-referenza għal marki jew 
għall-oriġini jista’ jkollha effett ta’
ingranaġġ fil-kuntest ta’ azzjonijiet ta’
promozzjoni, b’mod partikulari fil-pajjiżi 
terzi. Filwaqt li jiġu rispettati 
kundizzjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu 
stabbiliti, b’mod partikolari d-drittijiet mal-
protezzjoni tal-proprjetà intellettwali, 
għandu għalhekk ikun possibbli li jagħti 
viżibilità akbar lill-marki u l-oriġini u, fl-
istess ħin, iżżomm bilanċ tajjeb mal-
prominenza ta’ messaġġi ġeneriċi iffokati 
fuq is-sistema tal-karatteristiċi intrinsiċi 
tal-Unjoni dwar prodotti agrikoli u prodotti 
tal-ikel ibbażati fuq prodotti agrikoli.

(13) L-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni għal prodotti agroalimentari
li huma kkofinanzjati mill-Unjoni ma 
għandhomx ikunu orjentati lejn marki 
kummerċjali u lanqas lejn l-oriġini 
speċifika tagħhom. Madankollu, ir-
referenza għal marki jew għall-oriġini jista’
jkollha effett ta’ ingranaġġ fil-kuntest ta’
azzjonijiet ta’ promozzjoni, b’mod 
partikulari fil-pajjiżi terzi. Filwaqt li jiġu 
rispettati kundizzjonijiet speċifiċi li 
għandhom jiġu stabbiliti, b’mod partikolari 
d-drittijiet mal-protezzjoni tal-proprjetà 
intellettwali, għandu għalhekk ikun 
possibbli li jagħti viżibilità akbar lill-marki 
u l-oriġini u, fl-istess ħin, iżżomm bilanċ 
tajjeb mal-prominenza ta’ messaġġi 
ġeneriċi iffokati fuq is-sistema tal-
karatteristiċi intrinsiċi tal-Unjoni dwar 
prodotti agrikoli u prodotti tal-ikel ibbażati 
fuq prodotti agrikoli.
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Or. es

Emenda 91
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-Unjoni hija ħerqana li tissemplifika 
l-ambjent regolatorju tal-PAK. Dan l-
approċċ għandu jiġi applikat ukoll għar-
Regolament dwar għoti ta’ informazzjoni u 
miżuri ta’ promozzjoni għal prodotti 
agrikoli. B’mod partikolari, il-prinċipji ta’
tmexxija amministrattiva tal-programmi ta’
informazzjoni u promozzjoni għandhom 
jiġu riveduti bil-għan li jiġu semplifikati u 
li jippermettu lill-Kummissjoni 
tistabbilixxi r-regoli u l-proċeduri li 
japplikaw il-preżentazzjoni u l-għażla ta’
proposti għal programmi.

(14) L-Unjoni hija ħerqana li tissemplifika 
l-ambjent regolatorju tal-PAK. Dan l-
approċċ għandu jiġi applikat ukoll għar-
Regolament dwar għoti ta’ informazzjoni u 
miżuri ta’ promozzjoni għal prodotti 
agrikoli. B’mod partikolari, il-prinċipji ta’
tmexxija amministrattiva tal-programmi ta’
informazzjoni u promozzjoni għandhom 
jiġu riveduti bil-għan li jiġu semplifikati u 
li jippermettu lill-Kummissjoni 
tistabbilixxi r-regoli u l-proċeduri li 
japplikaw il-preżentazzjoni u l-għażla ta’
proposti għal programmi, wara li tqis l-
interessi speċifiċi tal-Istati Membri.

Or. pt

Emenda 92
Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Jeħtieġ li jiġu ddefiniti l-kriterji tal-
finanzjament ta-azzjonijiet. Bħala regola 
ġenerali, l-Unjoni għandha tkopri biss
parti mill-ispejjeż tal-programmi, bil-għan 
li l-organizzazzjonijiet proponenti 
interessati jieħdu f’idejhom ir-
responsabbiltà. Ċerti spejjeż 
amministrattivi u tal-persunal li mhumiex 
marbuta mal-implimentazzjoni tal-PAK 
jiffurmaw parti integrali ta’ azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni u jistgħu 

(16) Jeħtieġ li jiġu ddefiniti l-kriterji tal-
finanzjament tal-azzjonijiet. Bħala regola 
ġenerali, l-Unjoni u l-Istat Membru 
għandhom jikkofinanzjaw parti mill-
ispejjeż tal-programmi iżda ma jkoprux l-
ispejjeż totali, bil-għan li l-
organizzazzjonijiet proponenti interessati 
jieħdu f’idejhom ir-responsabbiltà.
Madankollu, f’każ ta’ kriżijiet fis-settur 
agrikolu r-rata ta’ kofinanzjament tal-
Unjoni għandha tiżdied għal 100 %. 
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jkunu eliġibbli għal finanzjament mill-
Unjoni.

F’dak il-każ, b’mod rapidu għandhom 
ikunu jistgħu jiġu adottati miżuri ta’ kriżi 
lil hinn mill-proċedura normali. Ċerti 
spejjeż amministrattivi u tal-persunal li 
mhumiex marbuta mal-implimentazzjoni 
tal-PAK jiffurmaw parti integrali ta’
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni u jistgħu jkunu eliġibbli għal 
finanzjament mill-Unjoni.

Or. de

Emenda 93
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Jeħtieġ li jiġu ddefiniti l-kriterji tal-
finanzjament ta-azzjonijiet. Bħala regola 
ġenerali, l-Unjoni għandha tkopri biss parti 
mill-ispejjeż tal-programmi, bil-għan li l-
organizzazzjonijiet proponenti interessati 
jieħdu f’idejhom ir-responsabbiltà. Ċerti 
spejjeż amministrattivi u tal-persunal li 
mhumiex marbuta mal-implimentazzjoni 
tal-PAK jiffurmaw parti integrali ta’
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni u jistgħu jkunu eliġibbli għal 
finanzjament mill-Unjoni.

(16) Jeħtieġ li jiġu ddefiniti l-kriterji tal-
finanzjament tal-azzjonijiet. Bħala regola 
ġenerali, l-Unjoni għandha tkopri biss parti 
mill-ispejjeż tal-programmi, bil-għan li l-
organizzazzjonijiet proponenti interessati 
jieħdu f’idejhom ir-responsabbiltà. L-Istati 
Membri jistgħu jkopru parti mill-ispejjeż 
tal-programmi. Ċerti spejjeż 
amministrattivi u tal-persunal li mhumiex 
marbuta mal-implimentazzjoni tal-PAK 
jiffurmaw parti integrali ta’ azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni u jistgħu 
jkunu eliġibbli għal finanzjament mill-
Unjoni.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Bil-ħsieb li jingħata appoġġ sħiħ lis-settur agrikolu Ewropew, huwa meħtieġ finanzjament 
addizzjonali mill-Istati Membri.

Emenda 94
Sylvie Goulard, Marian Harkin
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Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Jeħtieġ li jiġu ddefiniti l-kriterji tal-
finanzjament ta-azzjonijiet. Bħala regola 
ġenerali, l-Unjoni għandha tkopri biss parti 
mill-ispejjeż tal-programmi, bil-għan li l-
organizzazzjonijiet proponenti interessati 
jieħdu f’idejhom ir-responsabbiltà. Ċerti 
spejjeż amministrattivi u tal-persunal li 
mhumiex marbuta mal-implimentazzjoni 
tal-PAK jiffurmaw parti integrali ta’
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni u jistgħu jkunu eliġibbli għal 
finanzjament mill-Unjoni.

(16) Jeħtieġ li jiġu ddefiniti l-kriterji tal-
finanzjament tal-azzjonijiet. Bħala regola 
ġenerali, l-Unjoni għandha tkopri biss parti 
mill-ispejjeż tal-programmi, bil-għan li l-
organizzazzjonijiet proponenti interessati 
jieħdu f’idejhom ir-responsabbiltà. Ċerti 
spejjeż amministrattivi u tal-persunal li 
mhumiex marbuta mal-implimentazzjoni 
tal-PAK jiffurmaw parti integrali ta’
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni u jistgħu jkunu eliġibbli għal 
finanzjament mill-Unjoni.

Or. en

Emenda 95
Esther de Lange
Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Jeħtieġ li jiġu ddefiniti l-kriterji tal-
finanzjament ta-azzjonijiet. Bħala regola 
ġenerali, l-Unjoni għandha tkopri biss parti 
mill-ispejjeż tal-programmi, bil-għan li l-
organizzazzjonijiet proponenti interessati 
jieħdu f’idejhom ir-responsabbiltà. Ċerti 
spejjeż amministrattivi u tal-persunal li 
mhumiex marbuta mal-implimentazzjoni 
tal-PAK jiffurmaw parti integrali ta’
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni u jistgħu jkunu eliġibbli għal 
finanzjament mill-Unjoni.

(16) Jeħtieġ li jiġu ddefiniti l-kriterji tal-
finanzjament tal-azzjonijiet. Bħala regola 
ġenerali, l-Unjoni għandha tkopri biss parti 
mill-ispejjeż tal-programmi, bil-għan li l-
organizzazzjonijiet proponenti interessati 
jieħdu f’idejhom ir-responsabbiltà. Ċerti 
spejjeż amministrattivi u tal-persunal li 
mhumiex marbuta mal-implimentazzjoni 
tal-PAK jiffurmaw parti integrali ta’
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni u jistgħu jkunu eliġibbli għal 
finanzjament mill-Unjoni. Il-
kofinanzjament tal-Unjoni ma jistax taħt 
l-ebda ċirkostanza jitla’ sa 100 %.

Or. nl
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Emenda 96
Luís Paulo Alves
Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Jeħtieġ li jiġu ddefiniti l-kriterji tal-
finanzjament ta-azzjonijiet. Bħala regola 
ġenerali, l-Unjoni għandha tkopri biss parti 
mill-ispejjeż tal-programmi, bil-għan li l-
organizzazzjonijiet proponenti interessati 
jieħdu f’idejhom ir-responsabbiltà. Ċerti 
spejjeż amministrattivi u tal-persunal li 
mhumiex marbuta mal-implimentazzjoni 
tal-PAK jiffurmaw parti integrali ta’
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni u jistgħu jkunu eliġibbli għal 
finanzjament mill-Unjoni.

(16) Jeħtieġ li jiġu ddefiniti l-kriterji tal-
finanzjament tal-azzjonijiet. Bħala regola 
ġenerali, l-Unjoni għandha tkopri biss parti 
mill-ispejjeż tal-programmi, bil-għan li l-
organizzazzjonijiet proponenti interessati 
jieħdu f’idejhom ir-responsabbiltà. Ċerti 
spejjeż amministrattivi u tal-persunal li 
mhumiex marbuta mal-implimentazzjoni 
tal-PAK jiffurmaw parti integrali ta’
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni u jistgħu jkunu eliġibbli għal 
finanzjament mill-Unjoni. L-Istati Membri 
jkunu jistgħu jiffinanzjaw ukoll parti mill-
ispejjeż.

Or. pt

Emenda 97
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Għandha titqies il-possibbiltà tal-
promozzjoni tal-oriġini tal-prodotti li 
mhumiex koperti bid-denominazzjonijiet 
tal-kwalità, filwaqt li jiġu enfasizzati l-
karatteristiċi u l-kwalitajiet tagħhom.

Or. pt

Emenda 98
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Premessa 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex ikunu żgurati l-koerenza, l-
effettività u l-ġestjoni soda tal-miżuri 
previsti f’dan ir-Regolament, kif ukoll l-
użu effiċjenti tal-fondi tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ta’ delega skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat, fir-rigward tal-kundizzjonijiet 
speċifiċi ta’ viżibilità tal-marki u l-
indikazzjoni tal-oriġini tal-prodotti, il-
kriterja biex tkun iddeterminata l-
eliġibilità tal-organizzazzjonijiet 
proponenti, il-kondizzjonijiet li jirregolaw 
offerti kompetittivi bejn l-
organizzazzjonijiet implimentattivi u l-
kundizzjonijiet skont liema l-
organizzazzzjoni proponenti tista’ tkun 
awtorizzata timplimenta hija stess ċerti 
partijiet tal-programm, u fl-aħħar nett, il-
kundizzjonijiet speċifiċi li jiddeterminaw 
l-eliġibbiltà tal-ispejjeż ta’ azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni għal 
programmi sempliċi. Huwa partikolarment
importanti li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż l-użu ta’ esperti 
esterni. Il-Kummissjoni, hija u tipprepara u 
tfassal atti ta’ delega, għandha tiżgura illi 
d-dokumenti rilevanti jintbagħtu 
simultanjament, fil-ħin u kif suppost lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(18) Sabiex ikunu żgurati l-koerenza, l-
effettività u l-ġestjoni soda tal-miżuri 
previsti f’dan ir-Regolament, kif ukoll l-
użu effiċjenti tal-fondi tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ta’ delega skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat, fir-rigward tal-kundizzjonijiet 
speċifiċi ta’ viżibilità tal-marki u l-
kundizzjonijiet skont liema l-
organizzazzzjoni proponenti tista’ tkun 
awtorizzata timplimenta hija stess ċerti
partijiet tal-programm. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż l-użu ta’
esperti esterni. Il-Kummissjoni, hija u 
tipprepara u tfassal atti ta’ delega, għandha 
tiżgura illi d-dokumenti rilevanti jintbagħtu 
simultanjament, fil-ħin u kif suppost lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 99
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex ikunu żgurati l-koerenza, l-
effettività u l-ġestjoni soda tal-miżuri 

(18) Sabiex ikunu żgurati l-koerenza, l-
effettività u l-ġestjoni soda tal-miżuri 
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previsti f’dan ir-Regolament, kif ukoll l-
użu effiċjenti tal-fondi tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ta’ delega skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat, fir-rigward tal-kundizzjonijiet 
speċifiċi ta’ viżibilità tal-marki u l-
indikazzjoni tal-oriġini tal-prodotti, il-
kriterja biex tkun iddeterminata l-eliġibilità 
tal-organizzazzjonijiet proponenti, il-
kondizzjonijiet li jirregolaw offerti 
kompetittivi bejn l-organizzazzjonijiet 
implimentattivi u l-kundizzjonijiet skont 
liema l-organizzazzzjoni proponenti tista’
tkun awtorizzata timplimenta hija stess 
ċerti partijiet tal-programm, u fl-aħħar nett, 
il-kundizzjonijiet speċifiċi li jiddeterminaw 
l-eliġibbiltà tal-ispejjeż ta’ azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni għal 
programmi sempliċi. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż l-użu ta’ esperti 
esterni. Il-Kummissjoni, hija u tipprepara u 
tfassal atti ta’ delega, għandha tiżgura illi 
d-dokumenti rilevanti jintbagħtu 
simultanjament, fil-ħin u kif suppost lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

previsti f’dan ir-Regolament, kif ukoll l-
użu effiċjenti tal-fondi tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ta’ delega skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat, fir-rigward tal-kundizzjonijiet 
speċifiċi ta’ viżibilità tal-marki u l-
indikazzjoni tal-oriġini tal-prodotti, il-
kriterja biex tkun iddeterminata l-eliġibilità 
tal-organizzazzjonijiet proponenti, il-
kondizzjonijiet li jirregolaw offerti 
kompetittivi bejn l-organizzazzjonijiet 
implimentattivi u l-kundizzjonijiet skont 
liema l-organizzazzzjoni proponenti tista’
tkun awtorizzata timplimenta hija stess 
ċerti partijiet tal-programm, il-programmi 
ta’ ħidma li jistabbilixxu prijoritajiet 
strateġiċi, u fl-aħħar nett, il-kundizzjonijiet 
speċifiċi li jiddeterminaw l-eliġibbiltà tal-
ispejjeż ta’ azzjonijiet ta’ informazzjoni u 
ta’ promozzjoni għal programmi sempliċi. 
Huwa partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
inkluż l-użu ta’ esperti esterni. Il-
Kummissjoni, hija u tipprepara u tfassal 
atti ta’ delega, għandha tiżgura illi d-
dokumenti rilevanti jintbagħtu 
simultanjament, fil-ħin u kif suppost lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 100
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex ikunu żgurati l-koerenza, l-
effettività u l-ġestjoni soda tal-miżuri 
previsti f’dan ir-Regolament, kif ukoll l-
użu effiċjenti tal-fondi tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ta’ delega skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat, fir-rigward tal-kundizzjonijiet 

(18) Sabiex ikunu żgurati l-koerenza, l-
effettività u l-ġestjoni soda tal-miżuri 
previsti f’dan ir-Regolament, kif ukoll l-
użu effiċjenti tal-fondi tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ta’ delega skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat, fir-rigward tal-kundizzjonijiet 
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speċifiċi ta’ viżibilità tal-marki u l-
indikazzjoni tal-oriġini tal-prodotti, il-
kriterja biex tkun iddeterminata l-
eliġibilità tal-organizzazzjonijiet 
proponenti, il-kondizzjonijiet li jirregolaw 
offerti kompetittivi bejn l-
organizzazzjonijiet implimentattivi u l-
kundizzjonijiet skont liema l-
organizzazzzjoni proponenti tista’ tkun 
awtorizzata timplimenta hija stess ċerti 
partijiet tal-programm, u fl-aħħar nett, il-
kundizzjonijiet speċifiċi li jiddeterminaw l-
eliġibbiltà tal-ispejjeż ta’ azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni għal 
programmi sempliċi. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż l-użu ta’ esperti 
esterni. Il-Kummissjoni, hija u tipprepara u 
tfassal atti ta’ delega, għandha tiżgura illi 
d-dokumenti rilevanti jintbagħtu 
simultanjament, fil-ħin u kif suppost lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

speċifiċi ta’ viżibilità tal-marki u l-
indikazzjoni tal-oriġini tal-prodotti, il-
kriterji biex tkun iddeterminata l-
eliġibbiltà tal-organizzazzjonijiet 
proponenti, il-kundizzjonijiet li jirregolaw 
offerti kompetittivi bejn l-
organizzazzjonijiet implimentattivi u l-
kundizzjonijiet skont liema l-
organizzazzjoni proponenti tista’ tkun 
awtorizzata timplimenta hija stess ċerti 
partijiet tal-programm, u fl-aħħar nett, il-
kundizzjonijiet speċifiċi li jiddeterminaw l-
eliġibbiltà tal-ispejjeż ta’ azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni għal 
programmi sempliċi. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż, fost l-oħrajn, 
mal-Istati Membri, u anke l-użu ta’ esperti 
esterni. Il-Kummissjoni, hija u tipprepara u 
tfassal atti ta’ delega, għandha tiżgura illi 
d-dokumenti rilevanti jintbagħtu 
simultanjament, fil-ħin u kif suppost lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. pt

Emenda 101
James Nicholson

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex ikunu żgurati l-koerenza, l-
effettività u l-ġestjoni soda tal-miżuri 
previsti f’dan ir-Regolament, kif ukoll l-
użu effiċjenti tal-fondi tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ta’ delega skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat, fir-rigward tal-kundizzjonijiet 
speċifiċi ta’ viżibilità tal-marki u l-
indikazzjoni tal-oriġini tal-prodotti, il-
kriterja biex tkun iddeterminata l-eliġibilità 
tal-organizzazzjonijiet proponenti, il-
kondizzjonijiet li jirregolaw offerti 

(18) Sabiex ikunu żgurati l-koerenza, l-
effettività u l-ġestjoni soda tal-miżuri 
previsti f’dan ir-Regolament, kif ukoll l-
użu effiċjenti tal-fondi tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ta’ delega skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat, fir-rigward tal-kundizzjonijiet 
speċifiċi ta’ viżibilità tal-marki u l-
indikazzjoni tal-oriġini tal-prodotti, il-
kriterja biex tkun iddeterminata l-eliġibilità 
tal-organizzazzjonijiet proponenti, il-
kondizzjonijiet li jirregolaw offerti 
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kompetittivi bejn l-organizzazzjonijiet 
implimentattivi u l-kundizzjonijiet skont 
liema l-organizzazzzjoni proponenti tista’
tkun awtorizzata timplimenta hija stess 
ċerti partijiet tal-programm, u fl-aħħar nett, 
il-kundizzjonijiet speċifiċi li jiddeterminaw 
l-eliġibbiltà tal-ispejjeż ta’ azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni għal 
programmi sempliċi. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż l-użu ta’ esperti 
esterni. Il-Kummissjoni, hija u tipprepara u 
tfassal atti ta’ delega, għandha tiżgura illi 
d-dokumenti rilevanti jintbagħtu 
simultanjament, fil-ħin u kif suppost lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

kompetittivi bejn l-organizzazzjonijiet 
implimentattivi u l-kundizzjonijiet skont 
liema l-organizzazzzjoni proponenti tista’
tkun awtorizzata timplimenta hija stess 
ċerti partijiet tal-programm, u fl-aħħar nett, 
il-kundizzjonijiet speċifiċi li jiddeterminaw 
l-eliġibbiltà tal-ispejjeż ta’ azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni għal
programmi sempliċi. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż l-użu ta’ esperti 
esterni u ta’ esperti tal-Istati Membri. Il-
Kummissjoni, hija u tipprepara u tfassal 
atti ta’ delega, għandha tiżgura illi d-
dokumenti rilevanti jintbagħtu 
simultanjament, fil-ħin u kif suppost lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 102
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 
mis-sistema stabbilita mir-Regolament
(KE) Nru 3/2008 għas-sistema stabbilita 
minn dan ir-Regolament, xieraq li s-setgħa 
li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat tiġi ddelegata lill-Kummissjoni, 
fir-rigward tal-istabbiliment ta’
dispożizzjonijiet tranżitorji bejn id-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE)
Nru°3/2008 u dawk ta’ dan ir-Regolament.

(19) Sabiex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 
mis-sistema stabbilita mir-Regolament
(KE) Nru 3/2008 għas-sistema stabbilita 
minn dan ir-Regolament, għandhom 
jingħataw setgħat ta’ implimentazzjoni 
lill-Kummissjoni sabiex tistabbilixxi
dispożizzjonijiet tranżitorji bejn id-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE)
Nru 3/2008 u dawk ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 103
Béla Glattfelder
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Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi tal-kundizzjonijiet ta’
implimentazzjoni skont dan ir-Regolament, 
il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat 
ta’ implimentazzjoni għall-finijiet tal-
adozzjoni ta’ atti ta’ implimentazzjoni 
dwar il-programmi ta’ ħidma li 
jistabbilixxu l-prijoritajiet strateġiċi, l-
għażla ta’ programmi sempliċi, il-
monitoraġġ u l-kontroll ta’ programmi 
sempliċi, ir-regoli dwar il-konklużjoni ta’
kuntratti għall-implimentazzjoni ta’
programmi sempliċi magħżula skont dan 
ir-Regolament, kif ukoll qafas komuni 
għall-valutazzjoni tal-impatt tal-
programmi. Dawn is-setgħat għandhom 
jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill.17.

(20) Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi tal-kundizzjonijiet ta’
implimentazzjoni skont dan ir-Regolament, 
il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat 
ta’ implimentazzjoni għall-finijiet tal-
adozzjoni ta’ atti ta’ implimentazzjoni 
dwar il-programmi ta’ ħidma li 
jistabbilixxu l-prijoritajiet strateġiċi, l-
għażla ta’ programmi sempliċi, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
kontroll ta’ programmi sempliċi, ir-regoli 
dwar il-konklużjoni ta’ kuntratti għall-
implimentazzjoni ta’ programmi sempliċi 
magħżula skont dan ir-Regolament, il-
kundizzjonijiet speċifiċi tal-indikazzjoni 
tal-oriġini tal-prodotti, il-kriterji għad-
determinazzjoni tal-eliġibbiltà tal-
organizzazzjonijiet proponenti, il-
kundizzjonijiet li jirregolaw is-sejħiet għal 
offerti kompetittivi bejn l-
organizzazzjonijiet tal-implimentazzjoni, 
il-kundizzjonijiet speċifiċi li 
jiddeterminaw l-eliġibbiltà tal-ispejjeż tal-
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni għall-programmi kif ukoll 
qafas komuni għall-valutazzjoni tal-impatt 
tal-programmi. Dawn is-setgħat għandhom 
jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill17.

__________________ __________________
17 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 
p. 13).

17 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en
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Emenda 104
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi tal-kundizzjonijiet ta’
implimentazzjoni skont dan ir-Regolament, 
il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat 
ta’ implimentazzjoni għall-finijiet tal-
adozzjoni ta’ atti ta’ implimentazzjoni 
dwar il-programmi ta’ ħidma li 
jistabbilixxu l-prijoritajiet strateġiċi, l-
għażla ta’ programmi sempliċi, il-
monitoraġġ u l-kontroll ta’ programmi 
sempliċi, ir-regoli dwar il-konklużjoni ta’
kuntratti għall-implimentazzjoni ta’
programmi sempliċi magħżula skont dan 
ir-Regolament, kif ukoll qafas komuni 
għall-valutazzjoni tal-impatt tal-
programmi. Dawn is-setgħat għandhom 
jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill.17.

(20) Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi tal-kundizzjonijiet ta’
implimentazzjoni skont dan ir-Regolament, 
il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat 
ta’ implimentazzjoni għall-finijiet tal-
adozzjoni ta’ atti ta’ implimentazzjoni 
dwar l-għażla ta’ programmi sempliċi, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
kontroll ta’ programmi sempliċi, ir-regoli 
dwar il-konklużjoni ta’ kuntratti għall-
implimentazzjoni ta’ programmi sempliċi 
magħżula skont dan ir-Regolament, kif 
ukoll qafas komuni għall-valutazzjoni tal-
impatt tal-programmi. Dawn is-setgħat 
għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill17.

__________________ __________________
17 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 
p. 13).

17 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Emenda 105
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Premessa 20
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi tal-kundizzjonijiet ta’
implimentazzjoni skont dan ir-Regolament, 
il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat 
ta’ implimentazzjoni għall-finijiet tal-
adozzjoni ta’ atti ta’ implimentazzjoni 
dwar il-programmi ta’ ħidma li 
jistabbilixxu l-prijoritajiet strateġiċi, l-
għażla ta’ programmi sempliċi, il-
monitoraġġ u l-kontroll ta’ programmi 
sempliċi, ir-regoli dwar il-konklużjoni ta’
kuntratti għall-implimentazzjoni ta’
programmi sempliċi magħżula skont dan 
ir-Regolament, kif ukoll qafas komuni 
għall-valutazzjoni tal-impatt tal-
programmi. Dawn is-setgħat għandhom 
jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill.17.

(20) Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi tal-kundizzjonijiet ta’
implimentazzjoni skont dan ir-Regolament, 
il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat 
ta’ implimentazzjoni għall-finijiet tal-
adozzjoni ta’ atti ta’ implimentazzjoni 
dwar il-programmi ta’ ħidma li 
jistabbilixxu l-prijoritajiet strateġiċi, abbażi 
tal-informazzjoni pprovduta mill-Istati 
Membri, l-għażla ta’ programmi sempliċi,
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
kontroll ta’ programmi sempliċi, ir-regoli 
dwar il-konklużjoni ta’ kuntratti għall-
implimentazzjoni ta’ programmi sempliċi 
magħżula skont dan ir-Regolament, kif 
ukoll qafas komuni għall-valutazzjoni tal-
impatt tal-programmi. Dawn is-setgħat 
għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill17.

__________________ __________________
17Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 
p. 13).

17Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 
p. 13).

Or. pt

Emenda 106
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni tal-prodotti agrikoli u ta’ ċerti 
prodotti alimentari bbażati fuq prodotti 
agrikoli (minn hawn ’l quddiem imsejħa

L-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni tal-prodotti agrikoli u ta’ ċerti 
prodotti alimentari bbażati fuq prodotti 
agrikoli (minn hawn ’il quddiem imsejħa
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“azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni’), implimentati fis-suq intern 
jew fil-pajjiżi terzi jistgħu jiġu ffinanzjati 
mill-baġit tal-Unjoni, kollha kemm huma 
jew parzjalment, bil-kundizzjonijiet 
previsti b’dan ir-Regolament.

“azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni’) għandhom jingħataw l-
istess attenzjoni kemm jekk huma
implimentati fis-suq intern kif ukoll jekk 
fil-livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali
jew lokali, jew fil-pajjiżi terzi, inkluż is-
swieq dinjin li qed jespandu, u jistgħu jiġu 
ffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni, kollha 
kemm huma jew parzjalment, bil-
kundizzjonijiet previsti b’dan ir-
Regolament.

Or. pt

Emenda 107
Sandra Kalniete

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni tal-prodotti agrikoli u ta’ ċerti
prodotti alimentari bbażati fuq prodotti 
agrikoli (minn hawn ’l quddiem imsejħa
“azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni’), implimentati fis-suq intern 
jew fil-pajjiżi terzi jistgħu jiġu ffinanzjati 
mill-baġit tal-Unjoni, kollha kemm huma 
jew parzjalment, bil-kundizzjonijiet 
previsti b’dan ir-Regolament.

L-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni tal-prodotti agrikoli u ta’
prodotti pproċessati bbażati fuq prodotti 
agrikoli (minn hawn ’il quddiem imsejħa
“azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni’), implimentati fis-suq intern 
jew fil-pajjiżi terzi jistgħu jiġu ffinanzjati 
mill-baġit tal-Unjoni, kollha kemm huma 
jew parzjalment, bil-kundizzjonijiet 
previsti b’dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 108
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
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L-objettivi

Il-programm ta’ ħidma previst fl-
Artikolu 8 għandu jikkunsidra l-objettivi 
li ġejjin:

a) Iż-żieda tas-sehem tas-suq tal-prodotti 
tal-UE u l-ftuħ ta’ swieq ġodda, b’iffukar 
speċifiku fuq is-swieq bl-ogħla potenzjal 
ta’ tkabbir;

b) Iż-żieda tal-kompetittività u l-viżibbiltà 
tal-prodotti tal-Unjoni Ewropea kemm 
ġewwa kif ukoll barra mill-Unjoni 
Ewropea, speċjalment dawk l-aktar 
vulnerabbli fil-konfront tal-
globalizzazzjoni tal-kummerċ 
internazzjonali;

c) L-għoti ta’ informazzjoni lill-
konsumaturi dwar l-istandards għoljin li 
l-prodotti tal-UE għandhom jilħqu li 
jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-Politika 
Agrikola Komuni (PAK), b’iffukar 
partikolari fuq is-sigurtà tal-ikel, l-
awtentiċità, l-aspetti nutrittivi u s-saħħa, 
il-benesseri tal-annimali u r-rispett għall-
ambjent;

d) Iż-żieda tal-għarfien u r-rikonoxximent 
tal-iskemi Ewropej tal-kwalità (l-IĠP, il-
PGO, l-STG, organiċi);

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettivi tal-politika ta’ promozzjoni għandhom jiġu deskritti fil-qosor b’mod ċar u jiġu 
inklużi fl-att bażiku.

Emenda 109
Wojciech Michał Olejniczak
Proposta għal regolament
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
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Għanijiet

Il-programm ta’ ħidma msemmi fl-
Artikolu 8 jikkunsidra l-objettivi li ġejjin:

(a) iż-żieda tas-sehem mis-suq tal-prodotti 
agrikoli tal-UE, b’enfasi partikolari fuq 
is-swieq bl-akbar potenzjal ta’ tkabbir;

(b) l-istabbiliment mill-ġdid tal-
kundizzjonijiet normali tas-suq f’każ ta’
taqlib serju, telf tal-kunfidenza tal-
konsumatur jew problemi speċifiċi oħra;

(c) iż-żieda fil-kompetittività u l-viżibbiltà 
tal-prodotti agrikoli tal-UE kemm ġewwa 
kif ukoll barra mill-Unjoni, b’enfasi 
partikolari fuq il-prodotti l-aktar 
vulnerabbli fil-konfront tal-
globalizzazzjoni tal-kummerċ 
internazzjonali;

(d) l-għoti ta’ informazzjoni lill-
konsumaturi dwar l-istandards għoljin 
meħtieġa għall-prodotti agrikoli tal-UE 
bħala riżultat tal-applikazzjoni tal-Politika 
Agrikola Komuni (PAK).

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tal-programm ta’ ħidma għandu jiġi ddefinit f’aktar dettall, biex jiġi żgurat li l-
bdiewa u l-produtturi tal-ikel fl-UE jkunu jistgħu jgawdu l-benefiċċji dovuti lilhom, wara li 
jkunu kkonformaw mal-istandards rigorużi dwar il-kwalità u s-sigurtà tal-ikel fid-dawl ta’
kompetizzjoni dejjem tikber fis-swieq agrikoli. Teżisti wkoll il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-appoġġ 
tal-UE għall-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni jingħata biss fil-każ tal-prodotti 
agrikoli li joriġinaw totalment mill-UE. 

Emenda 110
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
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Objettivi

Il-programm ta’ ħidma previst fl-
Artikolu 8 jikkunsidra l-objettivi li ġejjin:

a) iż-żieda tal-kwoti tas-suq tal-
produzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 
b’attenzjoni speċjali lis-swieq b’potenzjal 
akbar ta’ tkabbir;

b) it-titjib tal-kompetittività u l-viżibbiltà 
tal-produzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 
kemm ġewwa kif ukoll barra mill-Unjoni 
Ewropea, speċjalment dawk l-aktar 
vulnerabbli fil-konfront tal-
globalizzazzjoni tal-kummerċ 
internazzjonali;

c) l-informazzjoni tal-konsumatur dwar l-
istandards għoljin meħtieġa għall-
produzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea bħala 
riżultat tal-applikazzjoni tal-Politika 
Agrikola Komuni (PAK).

Or. it

Emenda 111
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet fis-suq intern Azzjonijiet fis-suq intern u fil-pajjiżi terzi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-politika ta’ promozzjoni tkun ibbilanċjata tajjeb, għandhom ikunu disponibbli 
azzjonijiet ta’ promozzjoni kemm fis-suq intern kif ukoll fil-pajjiżi terzi.

Emenda 112
Sandra Kalniete
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet fis-suq intern Azzjonijiet fis-suq intern u fil-pajjiżi terzi

Or. en

Emenda 113
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet fis-suq intern Azzjonijiet fis-suq intern u fil-pajjiżi terzi

Or. en

Emenda 114
Sandra Kalniete

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tipi ta’ azzjonijiet eliġibbli fis-suq intern
huma dawn li ġejjin:

It-tipi ta’ azzjonijiet eliġibbli huma dawn li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 115
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tipi ta’ azzjonijiet eliġibbli fis-suq intern 
huma dawn li ġejjin:

It-tipi ta’ azzjonijiet eliġibbli fis-suq intern
u fil-pajjżi terzi huma dawn li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-politika ta’ promozzjoni tkun ibbilanċjata tajjeb, għandhom ikunu disponibbli 
azzjonijiet ta’ promozzjoni kemm fis-suq intern kif ukoll fil-pajjiżi terzi.

Emenda 116
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni bil-għan li 
jenfasizzaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-
metodi tal-produzzjoni agrikola tal-Unjoni, 
partikolarment f’termini ta’ sigurtà tal-ikel, 
tal-awtentiċità, tal-aspetti nutrittivi u tas-
saħħa, tal-benesseri tal-annimali u tar-
rispett għall-ambjent;

a) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni bil-għan li 
jenfasizzaw l-karatteristiċi tal-prodotti 
agrikoli u alimentari inkluż l-għan li 
jenfasizzaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-
metodi tal-produzzjoni agrikola tal-Unjoni, 
partikolarment f’termini ta’ sigurtà tal-ikel, 
tal-awtentiċità, tal-aspetti nutrittivi u tas-
saħħa, tal-benesseri tal-annimali jew tar-
rispett għall-ambjent;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-politika ta’ promozzjoni tkun ibbilanċjata tajjeb, għandhom ikunu disponibbli 
azzjonijiet ta’ promozzjoni kemm fis-suq intern kif ukoll fil-pajjiżi terzi.

Emenda 117
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 - punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni bil-għan 
li jenfasizzaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-
metodi tal-produzzjoni agrikola tal-Unjoni, 
partikolarment f’termini ta’ sigurtà tal-ikel, 
tal-awtentiċità, tal-aspetti nutrittivi u tas-
saħħa, tal-benesseri tal-annimali u tar-
rispett għall-ambjent;

(a) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni bil-għan 
li jenfasizzaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-
metodi tal-produzzjoni agrikola tal-Unjoni
– il-“mudell Ewropew ta’ produzzjoni”, 
partikolarment f’termini ta’ metodi ta’
produzzjoni, ta’ oriġini ġeografika, ta’
tradizzjonijiet jew kuntesti kulturali 
speċifiċi, ta’ sigurtà tal-ikel, tal-
awtentiċità, tal-possibbiltà tal-
identifikazzjoni tal-oriġini tal-prodotti, tal-
aspetti nutrittivi u tas-saħħa, tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol, tal-benesseri 
tal-annimali jew tar-rispett għall-ambjent;

Or. pt

Emenda 118
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni bil-għan 
li jenfasizzaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-
metodi tal-produzzjoni agrikola tal-Unjoni, 
partikolarment f’termini ta’ sigurtà tal-ikel, 
tal-awtentiċità, tal-aspetti nutrittivi u tas-
saħħa, tal-benesseri tal-annimali u tar-
rispett għall-ambjent;

(a) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni bil-għan 
li jenfasizzaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-
metodi tal-produzzjoni agrikola tal-Unjoni, 
partikolarment f’termini ta’ sigurtà tal-ikel,
tat-traċċabilità, tat-trasparenza tal-katina 
tal-provvista alimentari, tal-awtentiċità,
tat-tradizzjonijiet gastronomiċi, tal-aspetti 
nutrittivi u tas-saħħa, tal-benesseri tal-
annimali jew tar-rispett għall-ambjent;

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-azzjonijiet ta’ informazzjoni għandha tkun twila u komprensiva. It-traċċabilità u t-
trasparenza tal-katina tal-provvista alimentari huma elementi essenzjali fis-sigurtà tal-ikel. 
Dawn l-azzjonijiet huma importanti wkoll bħala mod ta’ promozzjoni tal-kunfidenza tal-
konsumaturi.

Emenda 119
Christel Schaldemose
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni bil-għan li 
jenfasizzaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-
metodi tal-produzzjoni agrikola tal-Unjoni, 
partikolarment f’termini ta’ sigurtà tal-ikel, 
tal-awtentiċità, tal-aspetti nutrittivi u tas-
saħħa, tal-benesseri tal-annimali u tar-
rispett għall-ambjent;

a) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni bil-għan li 
jenfasizzaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-
metodi tal-produzzjoni agrikola tal-Unjoni, 
partikolarment f’termini ta’ sigurtà tal-ikel,
tat-traċċabbiltà, tas-sistemi ta’ tikkettar 
tal-UE, tal-awtentiċità, tal-istorja, tal-
aspetti nutrittivi u tas-saħħa, tal-benesseri 
tal-annimali, tas-sostenibbiltà, tar-rispett 
għall-ambjent, jew ta’ standards oħra tal-
produzzjoni;

Or. en

Emenda 120
Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni bil-għan li 
jenfasizzaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-
metodi tal-produzzjoni agrikola tal-Unjoni, 
partikolarment f’termini ta’ sigurtà tal-ikel, 
tal-awtentiċità, tal-aspetti nutrittivi u tas-
saħħa, tal-benesseri tal-annimali u tar-
rispett għall-ambjent;

a) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni bil-għan li 
jenfasizzaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-
metodi tal-produzzjoni agrikola tal-Unjoni, 
partikolarment f’termini ta’ sigurtà tal-ikel,
tal-kwalità għolja ggarantita, tat-
traċċabbiltà, tas-sostenibbiltà, tal-
awtentiċità, tal-aspetti nutrittivi u tas-
saħħa, tal-benesseri tal-annimali jew tar-
rispett għall-ambjent;

Or. en

Emenda 121
James Nicholson
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni bil-għan li 
jenfasizzaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-
metodi tal-produzzjoni agrikola tal-Unjoni, 
partikolarment f’termini ta’ sigurtà tal-ikel, 
tal-awtentiċità, tal-aspetti nutrittivi u tas-
saħħa, tal-benesseri tal-annimali u tar-
rispett għall-ambjent;

a) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni bil-għan li 
jenfasizzaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-
metodi tal-produzzjoni agrikola tal-Unjoni, 
partikolarment f’termini ta’ sigurtà tal-ikel,
tat-traċċabbiltà, tas-sostenibbiltà, tal-
awtentiċità, tal-aspetti nutrittivi u tas-
saħħa, tal-benesseri tal-annimali jew tar-
rispett għall-ambjent;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistemi ta’ traċċabbiltà tal-ikel żviluppati ħafna huma karatteristika ewlenija tal-metodi ta’
produzzjoni agrikola fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, is-sostenibbiltà 
tal-ikel li nipproduċu tikkostitwixxi qasam ta’ importanza u tħassib li qed jikber kemm għal 
dawk li jfasslu l-politika kif ukoll għall-konsumaturi. Waqt li jiġi kkunsidrat dan l-aspett, 
huwa importanti li dawn jiġu msemmija b’mod espliċitu fir-regolament bażiku sabiex jiġu 
pprovduti ċarezza u ċertezza lil-leġiżlaturi u lill-organizzazzjonijiet proponenti.

Emenda 122
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni bil-għan li 
jenfasizzaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-
metodi tal-produzzjoni agrikola tal-Unjoni, 
partikolarment f’termini ta’ sigurtà tal-ikel, 
tal-awtentiċità, tal-aspetti nutrittivi u tas-
saħħa, tal-benesseri tal-annimali u tar-
rispett għall-ambjent;

a) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni bil-għan li 
jenfasizzaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-
metodi tal-produzzjoni agrikola tal-Unjoni, 
partikolarment f’termini ta’ sigurtà tal-ikel,
tat-traċċabbiltà, tas-sostenibbiltà, tal-
awtentiċità, tal-aspetti nutrittivi u tas-
saħħa, tal-benesseri tal-annimali jew tar-
rispett għall-ambjent;

Or. en
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Emenda 123
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni bil-għan li 
jenfasizzaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-
metodi tal-produzzjoni agrikola tal-Unjoni, 
partikolarment f’termini ta’ sigurtà tal-ikel, 
tal-awtentiċità, tal-aspetti nutrittivi u tas-
saħħa, tal-benesseri tal-annimali u tar-
rispett għall-ambjent;

a) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u 
promozzjoni bil-għan li jenfasizzaw il-
karatteristiċi speċifiċi tal-metodi tal-
produzzjoni agroalimentari tal-Unjoni, 
partikolarment f’termini ta’ sigurtà tal-ikel, 
tal-awtentiċità, tal-aspetti nutrittivi u tas-
saħħa, tal-benesseri tal-annimali jew tar-
rispett għall-ambjent;

Or. es

Emenda 124
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni bil-għan li 
jenfasizzaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-
metodi tal-produzzjoni agrikola tal-Unjoni, 
partikolarment f’termini ta’ sigurtà tal-ikel, 
tal-awtentiċità, tal-aspetti nutrittivi u tas-
saħħa, tal-benesseri tal-annimali u tar-
rispett għall-ambjent;

a) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni bil-għan li 
jenfasizzaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-
metodi tal-produzzjoni agrikola tal-Unjoni, 
partikolarment f’termini ta’ sigurtà
alimentari, tal-awtentiċità, tal-aspetti 
nutrittivi u tas-saħħa, tal-benesseri tal-
annimali jew tar-rispett għall-ambjent;

Or. fr

Emenda 125
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni dwar it-
temi rilevanti għall-Unjoni, imsemmija fl-
Artikolu 5(4).

b) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni bil-għan 
li jenfasizzaw il-karatteristiċi tal-prodotti 
agrikoli u alimentari u dwar it-temi
msemmija fl-Artikolu 5(4);

Or. en

Emenda 126
Luís Paulo Alves
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 - punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni għall-prodotti agrikoli ta’
kwalità għolja prodotti fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda;

Or. pt

Emenda 127
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 - punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-azzjonijiet ta’ promozzjoni bl-għan li 
jagħtu spinta lill-bejgħ tal-prodotti 
agrikoli u tal-ikel mill-produzzjoni 
Ewropea lokali u reġjonali, kif ukoll li 
jenfasizzaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-
metodi ta’ produzzjoni agrikola fl-Unjoni 
– il-“mudell Ewropew ta’ produzzjoni”. L-
azzjonijiet ta’ promozzjoni għandhom 
jitwettqu wkoll biex jippromwovu l-
potenzjal tal-biedja lokali u d-
distribuzzjoni ta’ katina qasira.

Or. pt
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Emenda 128
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-azzjonijiet ta’ promozzjoni bl-għan li 
jżidu l-bejgħ tal-prodotti agrikoli u tal-ikel 
li joriġinaw mill-UE.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-emendi ppreżentati għall-Premessi 2 u 4.

Emenda 129
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-azzjonijiet ta’ promozzjoni bil-għan 
li jżidu l-bejgħ tal-prodotti agrikoli u 
alimentari li joriġinaw mill-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-politika ta’ promozzjoni tkun ibbilanċjata tajjeb, għandhom ikunu disponibbli 
azzjonijiet ta’ promozzjoni kemm fis-suq intern kif ukoll fil-pajjiżi terzi.

Emenda 130
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-azzjonijiet ta’ promozzjoni bil-għan 
li jżidu l-bejgħ tal-prodotti agrikoli u 
alimentari prodotti fl-UE.

Or. en

Emenda 131
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 - punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-azzjonijiet ta’ promozzjoni bil-għan 
li jżidu l-bejgħ tal-prodotti agrikoli u tal-
ikel li joriġinaw mill-UE.

Or. it

Emenda 132
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 - punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-azzjonijiet ta’ promozzjoni bil-għan 
li jżidu l-bejgħ tal-prodotti agrikoli u tal-
ikel li joriġinaw mill-UE.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-azzjonijiet ta’ promozzjoni u ta’ informazzjoni ma jaffettwawx il-kompetizzjoni libera bejn 
l-intrapriżi Ewropej f’livell ogħla mill-forom l-oħra taʼ appoġġ stabbiliti fir-regoli tal-UE 
favur l-intrapriżi agrikoli. Il-promozzjoni għandha tkun ammissibbli fis-suq intern, anke 
peress li huwa meħtieġ li titkompla l-konsolidazzjoni tal-għarfien u tal-preżenza fis-suq intern 
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tal-prodotti tal-Unjoni, minħabba l-pressjoni kompetittiva li qed tiżdied tal-prodotti mhux 
Ewropej.

Emenda 133
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) azzjonijiet biex jiġu ggarantiti l-
ħarsien u l-awtentiċità tad-
denominazzjoni protetta tal-oriġini, l-
indikazzjoni ġeografika protetta u l-
ispeċjalitajiet tradizzjonali ggarantiti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi miġġieled l-iffalsifikar għandu jkun meħtieġ li jiġu previsti fondi tal-UE biex 
jgħinu lill-gruppi ta’ produtturi u ta’ proċessuri li qed iwettqu l-kompiti previsti fl-
Artikolu 45(a) u (b) tar-Regolament 1151/2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli 
u oġġetti tal-ikel.

Emenda 134
Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 - punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-azzjonijiet għall-implimentazzjoni 
tal-miżuri stabbiliti fl-Artikolu 45(a) u (b) 
tar-Regolament 1151/2012 dwar l-iskemi 
tal-kwalità għall-prodotti agrikoli u tal-
ikel

Or. it
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Emenda 135
Sandra Kalniete

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) azzjonijiet ta’ informazzjoni bil-għan 
li jiġu enfasizzati l-karatteristiċi tal-
prodotti agrikoli u dawk ipproċessati 
abbażi ta' prodotti agrikoli; 

Or. en

Emenda 136
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

bb) l-azzjonijiet ta’ promozzjoni bl-għan li 
jżidu l-bejgħ tal-prodotti agrikoli u tal-ikel 
li joriġinaw mir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda, li jqisu r-restrizzjonijiet li 
jaffettwawhom fir-rigward tal-aċċess 
għas-suq, sakemm il-prodotti li se jiġu 
promossi ma jingħatawx vantaġġ 
kompetittiv fuq il-prodotti kontinentali.

Or. pt

Emenda 137
Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 - punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

bb) l-azzjonijiet ta’ promozzjoni bil-għan 
li jżidu l-bejgħ tal-prodotti agrikoli u tal-
ikel li joriġinaw mill-UE
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Or. it

Emenda 138
Sandra Kalniete

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

bb) azzjonijiet ta’ promozzjoni bil-għan li 
jżidu l-bejgħ tal-prodotti agrikoli u dawk 
ipproċessati abbażi ta' prodotti agrikoli 
mill-UE.

Or. en

Emenda 139
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

bc) l-azzjonijiet ta’ għoti ta’ informazzjoni 
u ta’ promozzjoni għal prodotti agrikoli u 
ċerti prodotti alimentari abbażi ta'
prodotti agrikoli f’katina qasira tal-
provvista alimentari, bl-għan li 
jiffavorixxu s-swieq lokali u l-produzzjoni 
lokali.

Or. pt

Emenda 140
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3 imħassar
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Azzjonijiet fil-pajjiżi terzi

L-azzjonijiet eliġibbli fil-pajjiżi terzi huma 
dawn li ġejjin:

a) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni bil-għan 
li jenfasizzaw il-karatteristiċi tal-prodotti 
agrikoli u tal-ikel u dwar it-temi 
msemmija fl-Artikolu 5(4);

b) l-azzjonijiet ta’ promozzjoni bil-għan li 
jżidu l-bejgħ tal-prodotti agrikoli u tal-ikel 
li joriġinaw mill-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-politika ta’ promozzjoni tkun ibbilanċjata tajjeb, għandhom ikunu disponibbli 
azzjonijiet ta’ promozzjoni kemm fis-suq intern kif ukoll fil-pajjiżi terzi. Għaldaqstant, l-
Artikolu 3 qed jingħaqad mal-Artikolu 2.

Emenda 141
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Proposta għal regolament
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3 imħassar

Azzjonijiet fil-pajjiżi terzi

L-azzjonijiet eliġibbli fil-pajjiżi terzi huma 
dawn li ġejjin:

a) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni bil-għan 
li jenfasizzaw il-karatteristiċi tal-prodotti 
agrikoli u tal-ikel u dwar it-temi 
msemmija fl-Artikolu 5(4);

b) l-azzjonijiet ta’ promozzjoni bil-għan li 
jżidu l-bejgħ tal-prodotti agrikoli u tal-ikel 
li joriġinaw mill-UE.

Or. en
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Emenda 142
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni bil-għan li 
jenfasizzaw il-karatteristiċi tal-prodotti 
agrikoli u tal-ikel u dwar it-temi 
msemmija fl-Artikolu 5(4);

a) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni bil-għan li jenfasizzaw il-
karatteristiċi speċifiċi tal-metodi tal-
produzzjoni agrikola tal-Unjoni, 
partikolarment f’termini tas-sigurtà tal-
ikel, tat-traċċabbiltà, tas-sistemi ta’
tikkettar tal-UE, tal-awtentiċità, tal-
istorja, tal-aspetti nutrittivi u tas-saħħa, 
tal-benesseri tal-annimali, tas-
sostenibbiltà, tar-rispett għall-ambjent, 
jew ta’ standards oħra tal-produzzjoni u
dwar it-temi msemmija fl-Artikolu 5(4);

Or. en

Emenda 143
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 - punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) l-azzjonijiet li jippermettu li titjieb il-
protezzjoni tal-prodotti fis-sistemi tal-
kwalità msemmija fl-Artikolu 5(4)(a)

Or. fr

Emenda 144
Luís Paulo Alves
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni għal prodotti agrikoli ta’
grad għoli prodotti fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda. 

Or. pt

Emenda 145
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni mhumiex orjentati skont 
marki kummerċjali. Madankollu, il-marki 
tal-prodotti jistgħu jkunu viżibbli matul 
wirjiet jew avvennimenti ta’ tidwiq tal-
prodotti u fuq l-informazzjoni u l-materjal 
promozzjonali f’konformità ma’
kundizzjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu 
adottati skont l-Artikolu 6(a).

(1) L-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni mhumiex orjentati skont 
marki kummerċjali. Madankollu, il-marki 
tal-prodotti jistgħu jkunu viżibbli matul 
wirjiet jew avvennimenti ta’ tidwiq tal-
prodotti u fuq l-informazzjoni u l-materjal 
promozzjonali f’konformità mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. de

Emenda 146
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għandhom ikunu msemmija diversi 
marki,

Or. de
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Emenda 147
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 1 - punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kwalunkwe marka tal-membri tal-
organizzazzjoni proponenti tista’ tkun 
viżibbli,

Or. de

Emenda 148
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 1 - punt c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kull marka għandha l-istess viżibilità u 

Or. de

Emenda 149
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 1 - punt d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ir-rappreżentazzjoni grafika tal-marka 
għandu jkollha format iżgħar mill-
messaġġ dwar il-miżura.

Or. de

Emenda 150
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-azzjonijiet ta’ informazzjoni ma 
għandhomx iħajru l-konsum ta’ prodott 
minħabba l-oriġini tiegħu. Madankollu, l-
oriġini ta’ prodotti jistgħu jkunu viżibbli 
fuq informazzjoni u materjal 
promozzjonali f’konformità ma’
kundizzjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu 
adottati skont l-Artikolu 6(b).

2. L-oriġini ta’ prodotti tista’ tkun viżibbli 
fuq informazzjoni u materjal 
promozzjonali f’konformità ma’
kundizzjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu 
adottati skont l-Artikolu 6(b).

Or. pt

Emenda 151
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-azzjonijiet ta’ informazzjoni ma 
għandhomx iħajru l-konsum ta’ prodott 
minħabba l-oriġini tiegħu. Madankollu, l-
oriġini ta’ prodotti jistgħu jkunu viżibbli 
fuq informazzjoni u materjal 
promozzjonali f’konformità ma’
kundizzjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu 
adottati skont l-Artikolu 6(b).

(2) L-azzjonijiet ta’ informazzjoni ma 
għandhomx iħajru l-konsum ta’ prodott 
minħabba l-oriġini tiegħu. Madankollu, l-
oriġini ta’ prodotti tista’ tkun viżibbli fuq 
informazzjoni u materjal promozzjonali 
f’konformità mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. de

Emenda 152
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-azzjonijiet ta’ informazzjoni ma 
għandhomx iħajru l-konsum ta’ prodott 

2. L-azzjonijiet ta’ informazzjoni ma 
għandhomx iħajru l-konsum ta’ prodott 
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minħabba l-oriġini tiegħu. Madankollu, l-
oriġini ta’ prodotti jistgħu jkunu viżibbli 
fuq informazzjoni u materjal 
promozzjonali f’konformità ma’
kundizzjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu 
adottati skont l-Artikolu 6(b).

minħabba l-oriġini tiegħu. Madankollu, l-
oriġini ta’ prodotti tista’ tkun viżibbli fuq 
informazzjoni u materjal promozzjonali 
f’konformità ma’ kundizzjonijiet speċifiċi
msemmija fl-Artikolu 5a.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli dwar il-fatt li tissemma’ l-oriġini tal-prodotti huma element essenzjali, li għandu jiġi 
stipulat fil-livell tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Emenda 153
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-denominazzjoni tal-oriġini fil-forma 
protetta fir-rigward ta’ prodotti rreġistrati 
skont ir-Regolament (UE) Nru 1151/2011,

Or. de

Emenda 154
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 2 - punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) f’każ ta’ miżuri għas-suq intern, l-
oriġini biss tista’ tkun irrappreżentata 
grafikament iżgħar mill-informazzjoni 
Ewropea u

Or. de
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Emenda 155
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 2 - punt c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) f’każ ta’ miżuri għas-swieq ta’ pajjiżi 
terzi, ir-rappreżentazzjoni tal-oriġini tista’
titqiegħed fuq l-istess livell tal-
informazzjoni Ewropea.

Or. de

Emenda 156
Esther de Lange
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-prodotti li l-użu tagħhom (b’mod 
partikolari jekk jintużaw b’mod frekwenti) 
jista’ jagħmel ħsara lis-saħħa pubblika 
għandhom jiġu esklużi mill-finanzjament 
totali jew parzjali tal-azzjonijiet ta’ għoti 
ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni skont 
dan ir-Regolament.

Or. nl

Emenda 157
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (minn hawn’ il quddiem imsejjaħ

a) il-qoton u l-prodotti agrikoli elenkati fl-
Anness I tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (minn hawn ’il 
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“it-Trattat”), esklużi l-prodotti tas-sajd u 
tal-akkwakultura elenkati fl-Anness I tar-
Regolament (UE) Nru [COM (2011)416] 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill19 u 
t-tabakk;

quddiem imsejjaħ “it-Trattat”), eskluż it-
tabakk;

__________________ __________________
19 Ir-Regolament (UE) Nru 
[COM(2011)416] ta’…dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura ĠU 
…...

Or. es

Ġustifikazzjoni

Minkejja li mhuwiex fl-Anness I tat-TFUE, il-qoton huwa prodott agrikolu li m’għandux jiġi 
eskluż mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament

Emenda 158
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (minn hawn’ il quddiem imsejjaħ
“it-Trattat”), esklużi l-prodotti tas-sajd u 
tal-akkwakultura elenkati fl-Anness I tar-
Regolament (UE) Nru [COM (2011)416] 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill19 u 
t-tabakk;

a) il-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ
“it-Trattat”), eskluż it-tabakk;

__________________ __________________
19 Ir-Regolament (UE) Nru 
[COM(2011)416] ta’…dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura ĠU 
…...

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Il-miżuri ta’ promozzjoni stipulati għas-settur tas-sajd fil-programmi tal-Komunità ddedikati 
jiffinanzjaw azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni individwali li jistgħu jiġu ttrattati 
fiż-żjarat kummerċjali u dawk ta’ informazzjoni proposti mir-realtajiet benefiċjarji l-aktar 
strutturati ta’ dan ir-Regolament. Fid-dawl ukoll tal-kriżi fis-settur, huwa meħtieġ li jiġu 
inklużi l-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fost il-prodotti eliġibbli.

Emenda 159
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (minn hawn’ il quddiem imsejjaħ
“it-Trattat”), esklużi l-prodotti tas-sajd u 
tal-akkwakultura elenkati fl-Anness I tar-
Regolament (UE) Nru [COM (2011)416] 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill19 u 
t-tabakk;

a) il-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ
“it-Trattat”), eskluż it-tabakk;

__________________ __________________
19 Ir-Regolament (UE) Nru
[COM(2011)416] ta’… dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura ĠU 
…...

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura m’għandhomx jiġu esklużi mill-ambitu tar-Regolament 
billi aktar minn 60 % tal-ħut ikkunsmat fl-UE hu kkostitwit minn prodotti impurtati. 
Għaldaqstant hu ta’ importanza vitali li nagħmlu aktar biex nippromwovu prodotti tal-ħut 
indiġeni u sostenibbli kemm ġewwa kif ukoll lil hinn mill-UE.

Emenda 160
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (minn hawn’ il quddiem imsejjaħ
“it-Trattat”), esklużi l-prodotti tas-sajd u 
tal-akkwakultura elenkati fl-Anness I tar-
Regolament (UE) Nru [COM (2011)416] 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill19 u t-
tabakk;

(a) il-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ
“it-Trattat”), esklużi l-prodotti tas-sajd 
elenkati fl-Anness I tar-Regolament (UE) 
Nru [COM (2011)416] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill19 u t-tabakk;

__________________ __________________
19 Ir-Regolament (KE) Nru 
[COM(2011)416] ta’…dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura (ĠU …).

19 Ir-Regolament (UE) Nru 
[COM(2011)416] ta’…dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura (ĠU …).

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti tal-akkwakultura għandhom jingħataw appoġġ addizzjonali, kemm fis-suq intern 
kif ukoll fil-pajjiżi terzi.

Emenda 161
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (minn hawn’ il quddiem imsejjaħ
“it-Trattat”), esklużi l-prodotti tas-sajd u 
tal-akkwakultura elenkati fl-Anness I tar-
Regolament (UE) Nru [COM (2011)416] 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill19 u t-
tabakk;

a) il-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ
“it-Trattat”), esklużi l-prodotti tas-sajd u 
tal-akkwakultura elenkati fl-Anness I tar-
Regolament (UE) Nru [COM (2011)416] 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill19

meta jkollhom esklussivament il-
komponent tal-prodott tal-ikel u t-tabakk;

__________________ __________________
19 Ir-Regolament (UE) Nru 19Ir-Regolament (UE) Nru 
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[COM(2011)416] ta’…dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura ĠU …...

[COM(2011)416] ta’…dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura ĠU …...

Or. es

Emenda 162
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (minn hawn’ il quddiem imsejjaħ
“it-Trattat”), esklużi l-prodotti tas-sajd u 
tal-akkwakultura elenkati fl-Anness I tar-
Regolament (UE) Nru [COM (2011)416] 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill19 u t-
tabakk;

(a) il-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ
“it-Trattat”) u l-ħut preservat, esklużi l-
prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura 
elenkati fl-Anness I tar-Regolament (UE) 
Nru [COM (2011)416] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill19 u t-tabakk;

__________________ __________________
19 Ir-Regolament (KE) Nru 
[COM(2011)416] ta’…dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura (ĠU …).

19 Ir-Regolament (KE) Nru 
[COM(2011)416] ta’…dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura (ĠU …).

Or. pt

Emenda 163
Francesca Barracciu

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (minn hawn’ il quddiem imsejjaħ
“it-Trattat”), esklużi l-prodotti tas-sajd u 
tal-akkwakultura elenkati fl-Anness I tar-
Regolament (UE) Nru [COM (2011)416] 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill19 u t-

a) il-prodotti agrikoli li joriġinaw mill-
Komunità elenkati fl-Anness I tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “it-
Trattat”), esklużi l-prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura elenkati fl-Anness I tar-
Regolament (UE) Nru [COM (2011)416] 
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tabakk; tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill19 u t-
tabakk;

__________________ __________________
19Ir-Regolament (UE) Nru 
[COM(2011)416] ta’…dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura ĠU …...

19 Ir-Regolament (UE) Nru 
[COM(2011)416] ta’…dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura ĠU …...

Or. it

Ġustifikazzjoni

Skont il-fehmiet espressi fil-premessa 2 u fl-Artikolu 8 tal-proposta, “l-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-kompetittività tal-agrikoltura 
tal-Unjoni”, huwa meħtieġ li jiġu ffokati l-azzjonijiet ta’ promozzjoni u l-appoġġ finanzjarju 
tagħhom tal-prodotti li joriġinaw mill-Komunità.

Emenda 164
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (minn hawn’ il quddiem imsejjaħ
“it-Trattat”), esklużi l-prodotti tas-sajd u 
tal-akkwakultura elenkati fl-Anness I tar-
Regolament (UE) Nru [COM (2011)416] 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill19 u t-
tabakk;

a) il-prodotti agrikoli li joriġinaw mill-
Komunità elenkati fl-Anness I tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “it-
Trattat”), esklużi l-prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura elenkati fl-Anness I tar-
Regolament (UE) Nru [COM (2011)416] 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill19 u t-
tabakk;

__________________ __________________
19Ir-Regolament (UE) Nru 
[COM(2011)416] ta’…dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura ĠU …...

19 Ir-Regolament (UE) Nru 
[COM(2011)416] ta’…dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura ĠU …...

Or. it
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Emenda 165
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (minn hawn’ il quddiem imsejjaħ
“it-Trattat”), esklużi l-prodotti tas-sajd u 
tal-akkwakultura elenkati fl-Anness I tar-
Regolament (UE) Nru [COM (2011)416] 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill19 u t-
tabakk;

a) il-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ
“it-Trattat”), esklużi l-prodotti tas-sajd u 
tal-akkwakultura elenkati fl-Anness I tar-
Regolament (UE) Nru [COM (2011)416] 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill19, l-
inbid, ix-xorb spirituż u t-tabakk;

__________________ __________________
19 Ir-Regolament (UE) Nru
[COM(2011)416] ta’… dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura ĠU …...

19 Ir-Regolament (UE) Nru
[COM(2011)416] ta’… dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura ĠU …...

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE m’għandhiex tiffinanzja l-promozzjoni tal-alkoħol. Dan jista’ jikkostitwixxi nuqqas ta’
koerenza mal-attivitajiet tal-UE fil-qasam tal-prevenzjoni tal-alkoħol u jista jikkontraduxxi 
għadd ta’ azzjonijiet oħrajn tal-politika imwettqa mill-UE, jiġifieri l-Politika tal-UE dwar is-
Saħħa Pubblika, l-Istrateġija tal-UE dwar l-Alkoħol u l-impenji tal-UE għall-attivitajiet tad-
WHO (l-Istrateġija Globali tad-WHO dwar l-Alkoħol).

Emenda 166
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) il-prodotti agrikoli pproċessati mhux 
suġġetti għall-Anness I tat-Trattat

Or. fr
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Emenda 167
Sandra Kalniete

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-prodotti tal-ikel ibbażati fuq prodotti 
agrikoli elenkati fil-paragrafu I tal-
Anness I tar-Regolament (UE) 
Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill;

b) il-prodotti pproċessati bbażati fuq 
prodotti agrikoli;  

Or. en

Emenda 168
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-prodotti tal-ikel ibbażati fuq prodotti 
agrikoli elenkati fil-paragrafu I tal-
Anness I tar-Regolament (UE) 
Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill;

b) il-prodotti tal-ikel ibbażati fuq prodotti 
agrikoli elenkati fil-paragrafu I tal-
Anness I tar-Regolament (UE) 
Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill, sakemm il-materja prima 
agrikola użata hija prodotta fil-Pajjiż tal-
proponent, fil-każ ta’ programmi sempliċi, 
jew ta’ materja prima agrikola prodotta 
fil-Pajjiżi tal-proponenti, fil-każ ta’
programmi multipli.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-prinċipju espress fil-premessa 2 u fl-Artikolu 8 tal-proposta, li “l-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni għandhom jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-kompetittività tal-
agrikoltura tal-Unjoni”, huwa meħtieġ li tiġi evitata l-possibbiltà ta’ promozzjoni ta’ prodotti 
pproċessati miksuba b’materja prima li mhix mill-Komunità.
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Emenda 169
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-prodotti tal-ikel ibbażati fuq prodotti 
agrikoli elenkati fil-paragrafu I tal-
Anness I tar-Regolament (UE) 
Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill;

b) il-prodotti tal-ikel ibbażati fuq prodotti 
agrikoli elenkati fil-paragrafu I tal-
Anness I tar-Regolament (UE) 
Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill, irrispettivament minn jekk 
dawn il-prodotti jkollhomx jew le, b’mod 
speċifiku, denominazzjoni ġeografika 
protetta;

Or. en

Emenda 170
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-prodotti tal-ikel ibbażati fuq prodotti 
agrikoli elenkati fil-paragrafu I tal-
Anness I tar-Regolament (UE)
Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill;

b) il-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel 
elenkati fl-Anness I tar-Regolament (UE)
Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill jew imsemmija fir-Regolament 
(KE) Nru 834/2007;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Couvrir l’ensemble du champ d’application des produits AOP IGP STG  mentionnés dans les 
règlements (UE) n°1151/2012  Le champ d’application des produits bio mentionnés dans les 
règlements (UE) n° 834/2007 est plus vaste que celui des produits éligibles proposé par la 
Commission dans cet article : il comprend les produits agricoles vivants ou non transformés, 
les produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, les aliments pour 
animaux et le matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture. 
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Dans la mesure où le thème « bio » est éligible, il est proposé de mettre le champ des produits 
en cohérence.

Emenda 171
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-prodotti tal-ikel ibbażati fuq prodotti 
agrikoli elenkati fil-paragrafu I tal-
Anness I tar-Regolament (UE) 
Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill;

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Or. es

Emenda 172
Wojciech Michał Olejniczak
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prodotti tal-ikel ibbażati fuq prodotti 
agrikoli elenkati fil-paragrafu I tal-
Anness I tar-Regolament (UE) 
Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill;

(b) il-prodotti tal-ikel ibbażati fuq prodotti 
agrikoli tal-UE elenkati fil-paragrafu I tal-
Anness I tar-Regolament (UE) 
Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill u l-qoton;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-prodotti eliġibbli għall-iskema Ewropea tal-promozzjoni għandha tinkludi biss 
prodotti magħmula fl-UE, sabiex jiġi żgurat li l-bdiewa u l-proċessuri Ewropej jieħdu l-
benefiċċji dovuti tal-isforzi tagħhom. Il-qoton huwa prodott agrikolu u għalhekk għandu jkun 
eliġibbli wkoll għall-appoġġ.
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Emenda 173
Francesca Barracciu

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-prodotti tal-ikel ibbażati fuq prodotti 
agrikoli elenkati fil-paragrafu I tal-
Anness I tar-Regolament (UE) 
Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill;

b) il-prodotti tal-ikel ibbażati fuq prodotti 
agrikoli li joriġinaw mill-Komunità
elenkati fil-paragrafu I tal-Anness I tar-
Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Skont il-fehmiet espressi fil-premessa 2 u fl-Artikolu 8 tal-proposta, “l-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-kompetittività tal-agrikoltura 
tal-Unjoni”, huwa meħtieġ li jiġu ffokati l-azzjonijiet ta’ promozzjoni u l-appoġġ finanzjarju 
tagħhom tal-prodotti li joriġinaw mill-Komunità.

Emenda 174
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-prodotti tal-ikel ibbażati fuq prodotti 
agrikoli elenkati fil-paragrafu I tal-
Anness I tar-Regolament (UE) 
Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill;

b) il-prodotti tal-ikel li joriġinaw mill-
Komunità bbażati fuq prodotti agrikoli 
elenkati fil-paragrafu I tal-Anness I tar-
Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

Or. it

Emenda 175
Herbert Dorfmann
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) Il-prodotti tal-ikel b’indikazzjoni 
volontarja ta’ kwalità permezz tar-
Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-
Parlament u tal-Kunsill;

Or. it

Emenda 176
Sari Essayah
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) xorb spirituż (spirti tax-xorb) 
b’indikazzjoni ġeografika protetta skont 
ir-Regolament (KE) Nru 110/200820 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill..

imħassar

__________________

Ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta’ Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, 
id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-
ittikkettar, u l-protezzjoni ta’
indikazzjonijiet ġeografiċi, ta’ xorb 
spirituż u li jħassar ir-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 1576/89 (ĠU L 39, 
13.2.2008, p. 16).

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-impatt serju tax-xorb alkoħoliku fuq is-saħħa pubblika, l-UE m’għandhiex 
tappoġġja l-kummerċjalizzazzjoni tiegħu.

Emenda 177
Brian Simpson
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) xorb spirituż (spirti tax-xorb) 
b’indikazzjoni ġeografika protetta skont 
ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.20.

imħassar

__________________
20 Ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta’ Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, 
id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-
ittikkettar, u l-protezzjoni ta’
indikazzjonijiet ġeografiċi, ta’ xorb 
spirituż u li jħassar ir-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 1576/89 (ĠU L 39, 
13.2.2008, p. 16).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE m’għandhiex tiffinanzja l-promozzjoni tal-alkoħol. Dan jista’ jikkostitwixxi nuqqas ta’
koerenza mal-attivitajiet tal-UE fil-qasam tal-prevenzjoni tal-alkoħol u jista jikkontraduxxi 
għadd ta’ azzjonijiet oħrajn tal-politika imwettqa mill-UE, jiġifieri l-Politika tal-UE dwar is-
Saħħa Pubblika, l-Istrateġija tal-UE dwar l-Alkoħol u l-impenji tal-UE għall-attivitajiet tad-
WHO (l-Istrateġija Globali tad-WHO dwar l-Alkoħol).

Emenda 178
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) xorb spirituż (spirti tax-xorb)
b’indikazzjoni ġeografika protetta skont 
ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.20.

c) xorb spirituż (spirti tax-xorb) skont ir-
Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill20.

__________________ __________________
20 Ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

20 Ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
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15 ta’ Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, id-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, 
u l-protezzjoni ta’ indikazzjonijiet 
ġeografiċi, ta’ xorb spirituż u li jħassar ir-
Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 1576/89 (ĠU L 39, 13.2.2008, p. 16).

15 ta’ Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, id-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, 
u l-protezzjoni ta’ indikazzjonijiet 
ġeografiċi, ta’ xorb spirituż u li jħassar ir-
Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 1576/89 (ĠU L 39, 13.2.2008, p. 16).

Or. pt

Emenda 179
Luís Paulo Alves
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) prodotti agrikoli ta’ grad għoli 
prodotti fir-reġjuni l-aktar imbiegħda.

Or. pt

Emenda 180
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) il-prodotti tal-ikel organiċi kollha

Or. en

Emenda 181
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) il-metodi tal-produzzjoni ta’ kwalità 
approvati fuq il-bażi tar-regoli nazzjonali 
ta’ traspożizzjoni tad-
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Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ Ottubru 2009, li jistabbilixxu qafas 
għall-azzjoni Komunitarja għall-finijiet 
tal-użu sostenibbli tal-pestiċidi.

Or. it

Emenda 182
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) l-inbid imsemmi fil-Parti II tat-
Titolu II tat-Taqsima 2 tar-Regolament 
(UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament u tal-
Kunsill.

Or. it

Emenda 183
Sari Essayah
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-inbid jista’ jkun is-suġġett ta’
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni sakemm prodotti oħra kif 
imsemmija fil-paragrafu 1(a) jew (b) 
huma wkoll koperti mill-programm 
inkwistjoni.

imħassar

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-impatt serju tax-xorb alkoħoliku fuq is-saħħa pubblika, l-UE m’għandhiex 
tappoġġja l-kummerċjalizzazzjoni tiegħu.
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Emenda 184
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-inbid jista’ jkun is-suġġett ta’
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni sakemm prodotti oħra kif 
imsemmija fil-paragrafu 1(a) jew (b) 
huma wkoll koperti mill-programm 
inkwistjoni.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-inbid għandu jkun inkluż, b’mod ġenerali, fil-politika ta’ promozzjoni Ewropea 
indipendentement mill-fatt li huwa assoċjat ma’ prodotti agrikoli oħra.

Emenda 185
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-inbid jista’ jkun is-suġġett ta’
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni sakemm prodotti oħra kif 
imsemmija fil-paragrafu 1(a) jew (b) 
huma wkoll koperti mill-programm 
inkwistjoni.

imħassar

Or. fr

Emenda 186
Brian Simpson
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-inbid jista’ jkun is-suġġett ta’
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni sakemm prodotti oħra kif 
imsemmija fil-paragrafu 1(a) jew (b) 
huma wkoll koperti mill-programm 
inkwistjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE m’għandhiex tiffinanzja l-promozzjoni tal-alkoħol. Dan jista’ jikkostitwixxi nuqqas ta’
koerenza mal-attivitajiet tal-UE fil-qasam tal-prevenzjoni tal-alkoħol u jista jikkontraduxxi 
għadd ta’ azzjonijiet oħrajn tal-politika imwettqa mill-UE, jiġifieri l-Politika tal-UE dwar is-
Saħħa Pubblika, l-Istrateġija tal-UE dwar l-Alkoħol u l-impenji tal-UE għall-attivitajiet tad-
WHO (l-Istrateġija Globali tad-WHO dwar l-Alkoħol).

Emenda 187
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-inbid jista’ jkun is-suġġett ta’
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni sakemm prodotti oħra kif 
imsemmija fil-paragrafu 1(a) jew (b) huma 
wkoll koperti mill-programm inkwistjoni.

2. L-inbid jista’ jkun is-suġġett ta’
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni sakemm prodotti oħra kif 
imsemmija fil-paragrafu 1(a) jew (b) huma 
wkoll koperti mill-programm inkwistjoni u 
li jirrigwarda l-inbejjed b’denominazzjoni 
ta’ oriġini protetta u l-inbejjed 
b’indikazzjoni ġeografika.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-oriġini hija element distintiv ħafna tal-kwalità u tal-valur kulturali u tas-suq tal-inbejjed 
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Ewropej.

Emenda 188
Sari Essayah
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fir-rigward tal-ispirti tax-xorb kif 
imsemmi fil-paragrafu 1(c) u tal-inbid kif 
imsemmi fil-paragrafu 2, l-azzjonijiet li 
jimmiraw is-suq intern huma limitati biex 
jgħarrfu lill-konsumaturi dwar l-iskemi 
Ewropej tal-kwalità dwar l-
indikazzjonijiet ġeografiċi.

imħassar

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-impatt serju tax-xorb alkoħoliku fuq is-saħħa pubblika, l-UE m’għandhiex 
tappoġġja l-kummerċjalizzazzjoni tiegħu.

Emenda 189
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fir-rigward tal-ispirti tax-xorb kif 
imsemmi fil-paragrafu 1(c) u tal-inbid kif 
imsemmi fil-paragrafu 2, l-azzjonijiet li 
jimmiraw is-suq intern huma limitati biex 
jgħarrfu lill-konsumaturi dwar l-iskemi 
Ewropej tal-kwalità dwar l-
indikazzjonijiet ġeografiċi.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-UE m’għandhiex tiffinanzja l-promozzjoni tal-alkoħol. Dan jista’ jikkostitwixxi nuqqas ta’
koerenza mal-attivitajiet tal-UE fil-qasam tal-prevenzjoni tal-alkoħol u jista jikkontraduxxi 
għadd ta’ azzjonijiet oħrajn tal-politika imwettqa mill-UE, jiġifieri l-Politika tal-UE dwar is-
Saħħa Pubblika, l-Istrateġija tal-UE dwar l-Alkoħol u l-impenji tal-UE għall-attivitajiet tad-
WHO (l-Istrateġija Globali tad-WHO dwar l-Alkoħol).

Emenda 190
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fir-rigward tal-ispirti tax-xorb kif 
imsemmi fil-paragrafu 1(c) u tal-inbid kif 
imsemmi fil-paragrafu 2, l-azzjonijiet li 
jimmiraw is-suq intern huma limitati biex 
jgħarrfu lill-konsumaturi dwar l-iskemi 
Ewropej tal-kwalità dwar l-indikazzjonijiet 
ġeografiċi.

3. Fir-rigward tal-ispirti tax-xorb kif 
imsemmi fil-paragrafu 1(c) u tal-inbid, l-
azzjonijiet li jimmiraw is-suq intern huma 
limitati biex jgħarrfu lill-konsumaturi dwar 
l-iskemi Ewropej tal-kwalità dwar l-
indikazzjonijiet ġeografiċi.

Or. fr

Emenda 191
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fir-rigward tal-ispirti tax-xorb kif 
imsemmi fil-paragrafu 1(c) u tal-inbid kif 
imsemmi fil-paragrafu 2, l-azzjonijiet li 
jimmiraw is-suq intern huma limitati biex 
jgħarrfu lill-konsumaturi dwar l-iskemi 
Ewropej tal-kwalità dwar l-indikazzjonijiet 
ġeografiċi.

3. Fir-rigward tal-ispirti tax-xorb kif 
imsemmi fil-paragrafu 1(c) l-azzjonijiet li 
jimmiraw is-suq intern huma limitati biex 
jgħarrfu lill-konsumaturi dwar l-iskemi 
Ewropej tal-kwalità dwar l-indikazzjonijiet 
ġeografiċi.

Or. it
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Emenda 192
Sandra Kalniete

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-temi msemmija fl-Artikolu 2, il-punt
(b) u fl-Artikolu 3, il-punt (a) huma dawn 
li ġejjin:

4. It-temi msemmija fl-Artikolu 2, il-punt
(b), il-punt (c) u l-punt (d) huma dawn li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 193
Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-iskemi tal-kwalità stabbiliti fir-
Regolament (UE) Nru 1151/2012, ir-
Regolament (KE) Nru 110/2008 u fl-
Artikolu 70 tar-Regolament (UE) 
XXX/20… tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill [ta’... li jistabbilixxi 
organizzazzjoni komuni tas-swieq fi 
prodotti agrikoli (Ir-Regolament dwar l-
OKS Unika) (COM (2011)626)];

a) l-iskemi tal-kwalità stabbiliti fir-
Regolament (UE) Nru 1151/2012, li 
jinkludu l-ismijiet, is-simboli u l-
indikazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 12(4) u (5) tal-istess Regolament 
(UE) Nru 1151/2012, ir-Regolament (KE) 
Nru 110/2008 u fl-Artikolu 70 tar-
Regolament (UE) XXX/20… tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill [ta’... li jistabbilixxi 
organizzazzjoni komuni tas-swieq fi 
prodotti agrikoli (Ir-Regolament dwar l-
OKS Unika) (COM (2011)626)];

Or. it

Emenda 194
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-metodu ta’ produzzjoni organika kif 
definit bir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 834/20072121;

b) il-metodu ta’ produzzjoni organika kif 
definit bir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 834/20072121, inkluż kemm il-logos 
tal-biedja organika tal-UE kif ukoll dawk
nazzjonali;

__________________ __________________
21 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 834/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007 dwar 
il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’
prodotti organiċi u li jemenda r-
Regolament (KEE) Nru 2092/91
(ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1).

21 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 834/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007 dwar 
il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’
prodotti organiċi u li jemenda r-
Regolament (KEE) Nru 2092/91
(ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1).

Or. en

Emenda 195
Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) sistemi volontarji ta’ ċertifikazzjoni 
għall-prodotti agrikoli u alimentari, li ġew 
rikonoxxuti bħala konformi mal-linji 
gwida tal-Unjoni għall-prattika stabbilita 
dwar l-użu ta’ sistemi volontarji ta’
ċertifikazzjoni għall-prodotti agrikoli u 
alimentari;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi promossa t-tema dwar il-kwalità tal-ikel, apparti mill-istandards għoljin tal-UE 
jeħtieġ li jkun hemm anke kriterji iktar għoljin tal-kwalità, bħal pereżempju PDO/PGI jew 
programmi nazzjonali ta’ kwalità simili. Meta dawn ikunu nnotifikati lill-UE, ikunu konformi 
mar-rekwiżiti kollha tal-kompetizzjoni u jistgħu wkoll jiġu kkunsidrati għall-programmi 
promozzjonali.
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Emenda 196
Wojciech Michał Olejniczak
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) l-iskemi ta’ kwalità volontarji 
f’konformità mal-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni bl-isem “Linji gwida tal-
aqwa prattiki tal-UE għat-tħaddim ta’
skemi ta’ ċertifikazzjoni volontarji għal 
prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel” 
(2010/C 341/04);

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-iskemi ta’ kwalità volontarji huma miftuħa għall-parteċipanti kollha fil-livelli kollha tal-
katina tal-provvista u jappoġġjaw il-valur miżjud tal-agrikoltura Ewropea.

Emenda 197
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) l-iskemi komunitarji jew nazzjonali 
tal-kwalità għall-prodotti agrikoli elenkati 
fl-Anness I għat-Trattat jew miżuri simili 
oħra li jipprovdu garanzija għall-kwalità 
għolja u s-sigurtà tal-prodotti tal-ikel;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti l-oħra għajr id-denominazzjoni protetta tal-oriġini, l-indikazzjoni ġeografika 
protetta u l-ispeċjalitajiet tradizzjonali garantiti għandhom jiġu kkunsidrati fl-ambitu tar-
Regolament. L-iskemi komunitarji jew nazzjonali tal-kwalità għall-prodotti agrikoli 
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għandhom jiġu kkunsidrati wkoll fl-ambitu tar-Regolament.

Emenda 198
Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) l-iskemi komunitarji jew nazzjonali 
tal-kwalità għall-prodotti agrikoli elenkati 
fl-Anness I għat-Trattat;

Or. en

Emenda 199
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca)l-i skemi nazzjonali tal-kwalità għall-
prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel;

Or. en

Ġustifikazzjoni

In the new system, agri-food sector information and promotion measures are to serve the 
European food presentation as the products with nutritional and health values, safe products 
of high quality, manufactured with respect for the environment and animal welfare. At the 
same time, the proposed mechanism aims at providing the consumers with improved access to 
information about the European model of production and at increasing the level of knowledge 
about Community quality systems and products manufactured in accordance with them. It 
should be made possible to implement information activities oriented at the internal market 
for the products produced under quality schemes recognised by the Member States, as is the 
case in the current system, which will be consistent with the purpose of the Regulation in 
question as regards increasing the level of consumer awareness of Community labelling. 
Quality systems recognised by the Member States have a crucial contribution to the European 
added value and highlight the diversity of the European agricultural products.
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Emenda 200
George Lyon, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) l-iskemi nazzjonali tal-kwalità għall-
prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu inklużi skemi nazzjonali tal-kwalità, bħal fil-każ skont il-leġiżlazzjoni 
eżistenti, sabiex jintlaħaq l-objettiv li jiżdied l-għarfien dwar l-istandards għoljin, is-sigurtà, 
is-saħħa u l-aspetti dwar il-benesseri tal-annimali tal-produzzjoni agrikola Ewropea tal-ikel.

Emenda 201
Sandra Kalniete

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) l-iskemi nazzjonali tal-kwalità għall-
prodotti agrikoli u tal-ikel;

Or. en

Emenda 202
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) sa fejn huma kkonċernati l-



AM\1019268MT.doc 87/151 PE529.733v01-00

MT

programmi tal-pajjiżi terzi, l-iskemi 
nazzjonali tal-kwalità;

Or. en

Emenda 203
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) l-iskemi komunitarji jew nazzjonali 
tal-kwalità għall-prodotti agrikoli elenkati 
fl-Anness I għat-Trattat;

Or. en

Emenda 204
Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) l-iskemi tal-kwalità msemmija fl-
Artikolu 16(1)(b) tar-Regolament (KE) 
Nru 1305/2013;

Or. it

Emenda 205
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) il-prodotti tal-katina l-qasira u fil-
bejgħ dirett;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi inkoraġġut il-bejgħ dirett u l-iżvilupp tal-“katina l-qasira” b’azzjonijiet 
promozzjonali u taʼ informazzjoni xierqa, b’mod speċjali fis-suq intern, biex jiġi mgħejun l-
iżvilupp tal-kumpaniji lokali u dak territorjali, skont it-talbiet tal-konsumaturi.

Emenda 206
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) il-metodi tal-produzzjoni ta’ kwalità 
approvati fuq il-bażi tar-regoli nazzjonali 
ta’ traspożizzjoni tad-
Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ Ottubru 2009, li jistabbilixxu qafas 
għall-azzjoni Komunitarja għall-finijiet 
tal-użu sostenibbli tal-pestiċidi;

Or. it

Emenda 207
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

cb) sa fejn huma kkonċernati l-
programmi tal-pajjiżi terzi, skemi privati 
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tal-kwalità li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti 
legali stabbiliti mill-UE f’termini ta’
standards tal-produzzjoni għas-sigurtà 
tal-ikel, il-benesseri tal-annimali u s-
sostenibbiltà;

Or. en

Emenda 208
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

cb) l-iskemi volontarji taċ-ċertifikazzjoni 
nazzjonali skont “l-Orjentazzjonijiet tal-
UE dwar l-aħjar prattiki għall-iskemi 
volontarji taċ-ċertifikazzjoni għall-
prodotti agrikoli u tal-ikel.”;

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-iskemi volontarji taċ-ċertifikazzjoni nazzjonali huma skont l-objettiv tal-Unjoni għat-tisħiħ 
tal-kwalità tal-produzjonijiet Ewropej. Huwa strateġiku li jiġu inkoraġġuti dawk il-produtturi 
li jistgħu jipparteċipaw fis-sistemi ta’ kwalità Ewropej biex madankollu jinvestu fiż-żieda fil-
kwalità tal-prodott propju permezz taʼ sistemi taʼ ċertifikazzjoni nazzjonali li għalihom 
għandhom, għalhekk, jiġu rikonoxxuti l-viżibbiltà, l-informazzjoni u l-promozzjoni xierqa.

Emenda 209
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) l-iskemi tal-kwalità għall-prodotti 
agrikoli u tal-ikel imsemmija fl-
Artikolu 16(1)(b) tar-Regolament (KE) 
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Nru 1305/2013;

Or. it

Emenda 210
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a

L-oriġini tal-prodotti tista’ tissemma fir-
rigward tal-azzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 2(1).

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ta’ delega skont l-
Artikolu 24 dwar il-kundizzjonijiet 
speċifiċi għall-indikazzjoni tal-oriġini tal-
prodotti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli dwar il-fatt li tissemma’ l-oriġini tal-prodotti huma element essenzjali, li għandu jiġi 
miftiehem fil-livell tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Emenda 211
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 imħassar

Setgħat ta’ delega

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti ta’ delega skont l-Artikolu 23 
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fir-rigward ta’:

a) il-kundizzjonijiet speċifiċi tal-viżibbiltà 
tal-marki kummerċjali waqt wirjiet jew 
avvenimenti ta’ tidwiq ta’ prodotti u dwar 
il-materjal ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni kif deskritti fl-Artikolu 4(1).

b) il-kundizzjonijiet marbuta mar-
referenza tal-oriġini tal-prodotti kif 
imsemmija fl-Artikolu 4(2).

Or. de

Emenda 212
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Setgħat ta’ delega Setgħat delega u ta’ implimentazzjoni

Or. en

Emenda 213
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-kundizzjonijiet marbuta mar-
referenza tal-oriġini tal-prodotti kif 
imsemmija fl-Artikolu 4(2).

imħassar

Or. en

Emenda 214
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-kundizzjonijiet marbuta mar-
referenza tal-oriġini tal-prodotti kif 
imsemmija fl-Artikolu 4(2).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli dwar il-fatt li tissemma’ l-oriġini tal-prodotti huma element essenzjali, li għandu jiġi 
stipulat fil-livell tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Emenda 215
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni skont l-Artikolu 24, 
għandha tadotta l-kundizzjonijiet għall-
indikazzjoni tal-oriġini tal-prodotti, kif 
imsemmi fl-Artikolu 4(2).

Or. en

Emenda 216
Daciana Octavia Sârbu
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) organizzazzjonijiet intersettorjali, 
kumpaniji privati u SMEs fis-settur 
agroalimentari.
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Or. ro

Emenda 217
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) il-gruppi msemmija fl-Artikolu 3(2) 
tar-Regolament (KE) Nru 1151/2012. Il-
gruppi għandhom jirrappreżentaw l-
iskemi tal-kwalità inkwistjoni tal-
programm.

Or. it

Emenda 218
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-organizzazzjonijiet proponenti, kull 
meta jkun possibbli, għandhom ikunu 
rappreżentattivi tas-settur rilevanti fi Stat 
Membru wieħed jew aktar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjonijiet li jwieġbu għal sejħa għal proposti għandhom, kull meta jkun possibbli, 
ikunu rappreżentattivi tas-settur. Fl-evalwazzjoni tal-kriterji ta’ eliġibbiltà, f’każ ta’
organizzazzjonijiet li jikkompetu, dan il-kriterju għandu jiġi kkunsidrat.
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Emenda 219
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-organizzazzjoni proponenti għandha 
tirrappreżenta lis-settur fuq livell 
nazzjonali jew Ewropew.

Il-programmi proposti għandhom jiġu 
mwettqa fuq perjodu ta’ mhux inqas minn 
sena u mhux iktar minn tliet snin u 
għandu jkollhom firxa sinifikanti, li tal-
inqas tkopri l-livell nazzjonali.

Or. de

Emenda 220
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni għandhom jikkontribwixxi 
għat-tisħiħ tal-kompetittività tal-agrikoltura 
Ewropea kemm fis-suq intern kif ukoll fil-
pajjiżi terzi. L-għanijiet li għandhom 
jintlaħqu se jiġu stabbiliti fil-programm ta’
ħidma msemmi fil-paragrafu 2.

1. L-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni għandhom jikkontribwixxi 
għat-tisħiħ tal-kompetittività tal-agrikoltura 
Ewropea kemm fis-suq intern kif ukoll fil-
pajjiżi terzi. L-għanijiet li għandhom 
jintlaħqu se jiġu stabbiliti fil-programm ta’
ħidma annwali msemmi fil-paragrafu 2 u 
jintbagħtu għall-finijiet ta’ informazzjoni 
lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi ggarantita t-trasparenza tal-proċedura, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandu 
jkollhom l-opportunità li jiddiskutu kull sena l-programm ta’ ħidma.
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Emenda 221
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta’ att delegat, il-Kummissjoni 
għandha tadotta l-istrateġija Ewropea 
dwar l-informazzjoni u l-promozzjoni, li 
tiddefinixxi l-prijoritajiet fis-swieq, kif 
ukoll il-prodotti u l-komunikazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjan ta’ ħidma annwali, li fih il-Kummissjoni se tiddetermina l-prijoritajiet għall-attivitajiet 
ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni, se jkun ta’ impediment għall-implimentazzjoni ta’ dawn 
l-attivitajiet. L-attivitajiet ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni għandhom ikunu bbażati fuq 
strateġija ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni fit-tul, u mhux biss għall-pjan ta’ ħidma 
annwali. 

Emenda 222
George Lyon, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-tfassil tal-programm ta’ ħidma, il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra l-
opinjonijiet tal-Istati Membri u għandha 
titlob l-opinjoni tal-Istati Membri u tal-
Grupp ta’ Konsulenza msemmi fl-
Artikolu 25

Or. en

Ġustifikazzjoni

The work programme is an important aspect of the reform proposals. Paragraph 2 of Article 
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8 provides that it will not only set objectives and priorities, but also expected results, the 
implementing arrangements, the total amount of the financing plan, the main evaluation 
criteria, a description of the measures to be financed, an indication of the amounts allocated 
to each type of measure and an indicative implementation timetable, and in the case of grants, 
the maximum of co-financing.Member States and the Advisory Group should have a role in 
agreeing the work programme in order to ensure that it provides coherence and properly 
reflects the views and concerns of Member States

Emenda 223
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull sentejn, il-Kummissjoni għandha 
tipprovdi lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport dwar l-implimentazzjoni 
tal-istrateġija msemmija fis-subparagrafu 
ta’ qabel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-importanza tal-politika ta’ promozzjoni tal-prodotti agroalimentari, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill għandhom jiġu infurmati b’mod regolari dwar l-implimentazzjoni tal-
istrateġija Ewropea ta’ informazzjoni u promozzjoni.

Emenda 224
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni tadotta programm ta’ ħidma 
li jistabbilixxu l-għanijiet li jiġu segwiti, il-
prijoritajiet, ir-riżultati mistennija, l-
arranġamenti ta’ implimentazzjoni u l-

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ta’ delega, skont l-
Artikolu 23 u abbażi tal-objettivi elenkati 
fl-Artikolu 1, dwar l-adozzjoni ta’
programm ta’ ħidma li jistabbilixxi l-
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ammont totali tal-pjan ta’ finanzjament. 
Dan jinkludi wkoll il-kriterji prinċipali 
għall-evalwazzjoni, deskrizzjoni tal-
azzjonijiet li għandhom jiġu ffinanzjati, 
indikazzjoni tal-ammont allokat għal kull 
azzjoni, skeda indikattiva tal-
implimentazzjoni u fil-każ tal-għotjiet, ir-
rata massima ta’ kofinanzjament.

għanijiet li jiġu segwiti, il-prijoritajiet, ir-
riżultati mistennija, l-arranġamenti ta’
implimentazzjoni u l-ammont totali tal-
pjan ta’ finanzjament. Dan jinkludi wkoll 
il-kriterji prinċipali għall-evalwazzjoni, 
deskrizzjoni tal-azzjonijiet li għandhom 
jiġu ffinanzjati, indikazzjoni tal-ammont 
allokat għal kull azzjoni, skeda indikattiva 
tal-implimentazzjoni u fil-każ tal-għotjiet, 
ir-rata massima ta’ kofinanzjament.

Or. en

Emenda 225
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni tadotta programm ta’ ħidma 
li jistabbilixxu l-għanijiet li jiġu segwiti, il-
prijoritajiet, ir-riżultati mistennija, l-
arranġamenti ta’ implimentazzjoni u l-
ammont totali tal-pjan ta’ finanzjament. 
Dan jinkludi wkoll il-kriterji prinċipali 
għall-evalwazzjoni, deskrizzjoni tal-
azzjonijiet li għandhom jiġu ffinanzjati, 
indikazzjoni tal-ammont allokat għal kull 
azzjoni, skeda indikattiva tal-
implimentazzjoni u fil-każ tal-għotjiet, ir-
rata massima ta’ kofinanzjament.

Permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni tadotta darba fis-sena
programm ta’ ħidma li jistabbilixxi l-
għanijiet li jiġu segwiti, il-prijoritajiet, ir-
riżultati mistennija, l-arranġamenti ta’
implimentazzjoni u l-ammont totali tal-
pjan ta’ finanzjament. Il-programm ta’
ħidma għandu jinkludi l-lista ta’ prodotti 
msemmija fl-Anness għal dan ir-
Regolament eliġibbli għal azzjonijiet ta’
promozzjoni u ta’ informazzjoni fuq bażi 
permanenti. Dan jinkludi wkoll il-kriterji 
prinċipali għall-evalwazzjoni, deskrizzjoni 
tal-azzjonijiet li għandhom jiġu ffinanzjati, 
indikazzjoni tal-ammont allokat għal kull 
azzjoni, skeda indikattiva tal-
implimentazzjoni u fil-każ tal-għotjiet, ir-
rata massima ta’ kofinanzjament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista ta’ prodotti bażiċi eliġibbli għal promozzjoni għandha tiġi ddikjarata fir-Regolament. 
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Dawn il-prodotti suppost huma eliġibbli għal azzjonijiet ta’ promozzjoni fis-snin kollha 
mingħajr eċċezzjonijiet. Barra minn hekk, huwa possibbli li tiġi permessa ż-żieda ta’ prodotti 
prijoritarji, minbarra dawk bażiċi, fi ħdan il-programm ta’ ħidma annwali.

Emenda 226
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni tadotta programm ta’ ħidma 
li jistabbilixxu l-għanijiet li jiġu segwiti, il-
prijoritajiet, ir-riżultati mistennija, l-
arranġamenti ta’ implimentazzjoni u l-
ammont totali tal-pjan ta’ finanzjament. 
Dan jinkludi wkoll il-kriterji prinċipali 
għall-evalwazzjoni, deskrizzjoni tal-
azzjonijiet li għandhom jiġu ffinanzjati, 
indikazzjoni tal-ammont allokat għal kull 
azzjoni, skeda indikattiva tal-
implimentazzjoni u fil-każ tal-għotjiet, ir-
rata massima ta’ kofinanzjament.

Permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni tadotta programm ta’ ħidma 
li jistabbilixxi l-għanijiet li jiġu segwiti, ir-
riżultati mistennija, l-arranġamenti ta’
implimentazzjoni u l-ammont totali tal-
pjan ta’ finanzjament. Dan jinkludi wkoll 
deskrizzjoni tal-azzjonijiet li għandhom 
jiġu ffinanzjati, indikazzjoni tal-ammont 
allokat għal kull azzjoni, skeda indikattiva 
tal-implimentazzjoni u fil-każ tal-għotjiet, 
ir-rata massima ta’ kofinanzjament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjan ta’ ħidma annwali, li fih il-Kummissjoni se tiddetermina l-prijoritajiet għall-attivitajiet 
ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni, se jkun ta’ impediment għall-implimentazzjoni ta’ dawn 
l-attivitajiet. L-attivitajiet ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni għandhom ikunu bbażati fuq 
strateġija ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni fit-tul, u mhux biss għall-pjan ta’ ħidma 
annwali. Barra minn hekk, minħabba l-importanza tal-politika ta’ promozzjoni tal-prodotti 
agroalimentari, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jiġu infurmati b’mod regolari 
dwar l-implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropea ta’ informazzjoni u promozzjoni.

Emenda 227
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni tadotta programm ta’ ħidma 
li jistabbilixxu l-għanijiet li jiġu segwiti, il-
prijoritajiet, ir-riżultati mistennija, l-
arranġamenti ta’ implimentazzjoni u l-
ammont totali tal-pjan ta’ finanzjament. 
Dan jinkludi wkoll il-kriterji prinċipali 
għall-evalwazzjoni, deskrizzjoni tal-
azzjonijiet li għandhom jiġu ffinanzjati, 
indikazzjoni tal-ammont allokat għal kull 
azzjoni, skeda indikattiva tal-
implimentazzjoni u fil-każ tal-għotjiet, ir-
rata massima ta’ kofinanzjament.

Permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni tadotta programm ta’ ħidma
f’konformità mal-interessi strateġiċi 
nazzjonali, li jistabbilixxi l-għanijiet li jiġu 
segwiti, il-prijoritajiet, ir-riżultati 
mistennija, l-arranġamenti ta’
implimentazzjoni u l-ammont totali tal-
pjan ta’ finanzjament. Dan jinkludi wkoll 
il-kriterji prinċipali għall-evalwazzjoni, 
deskrizzjoni tal-azzjonijiet li għandhom 
jiġu ffinanzjati, indikazzjoni tal-ammont 
allokat għal kull azzjoni, skeda indikattiva 
tal-implimentazzjoni u fil-każ tal-għotjiet, 
ir-rata massima ta’ kofinanzjament.

Or. pt

Emenda 228
Alfreds Rubiks
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programm ta’ ħidma għandu jinfirex 
fuq erba’ snin, imma jista’ jiġi rivedut u 
jsirulu korrezzjonijiet xierqa kull sena.

Or. lv

Emenda 229
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-tfassil ta’ dan il-programm, il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra l-
iżvantaġġi naturali speċifiċi tar-reġjuni 
muntanjużi, tal-gżejjer u taż-żoni l-aktar 
imbiegħda.
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Or. en

Emenda 230
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-att ta’ implimentazzjoni msemmi fl-
ewwel subparagrafu huwa adottat skont 
il-proċedura ta’ konsultazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 24(3).

imħassar

Or. en

Emenda 231
George Lyon, James Nicholson, Riikka Pakarinen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-att ta’ implimentazzjoni msemmi fl-
ewwel subparagrafu huwa adottat skont il-
proċedura ta’ konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 24(3).

L-att ta’ implimentazzjoni msemmi fl-
ewwel subparagrafu huwa adottat skont il-
proċedura ta’ eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 24(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huma l-Istati Membri li għandhom jieħdu d-deċiżjoni dwar il-programm ta’ ħidma aktar milli 
l-Kummissjoni 

Emenda 232
Hynek Fajmon
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-programm ta’ ħidma msemmi fil-
paragrafu 1 huwa implimentat permezz tal-
pubblikazzjoni mill-Kummissjoni:

3. Il-programm ta’ ħidma msemmi fil-
paragrafu 1 huwa implimentat permezz tal-
pubblikazzjoni mill-Kummissjoni darbtejn 
f’sena:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-frekwenza li biha jiġi stabbilit il-programm ta’ ħidma kif ukoll is-sejħa għal proposti 
għandhom jiġu ddikjarati fit-test tar-Regolament. Il-programm ta’ ħidma (il-prijoritajiet 
addizzjonali lil hinn mill-prodotti bażiċi) għandu jiġi stabbilit darba kull sena, filwaqt li s-
sejħa għal proposti għal programmi għandha titħabbar darbtejn f’sena, skont kif japplika fil-
ġurnata tal-lum. Is-sistema attwali għas-sottomissjoni ta’ programmi darbtejn f’sena hija 
effettiva ħafna u ma hemm l-ebda raġuni għaliex għandha tinbidel din l-azzjoni.

Emenda 233
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) għall-programmi sempliċi, sejħa għal 
proposti li tindika, notevolment il-
kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni u l-
kriterji ewleni għall-valutazzjoni.

a) għall-programmi sempliċi, żewġ sejħiet
għal proposti li jindikaw, notevolment il-
kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni u l-
kriterji ewleni għall-valutazzjoni;

Or. it

Emenda 234
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) għall-programmi multi, ta’ sejħa għal 
proposti skont it-Titolu VI tal-Parti I tar-
Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/20122323.

b) għall-programmi multi, żewġ sejħiet
għal proposti skont it-Titolu VI tal-Parti I 
tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/201223.

__________________ __________________
23 Ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-
regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni Ewropea u li jħassar ir-
Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 
1).

23 Ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-
regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni Ewropea u li jħassar ir-
Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 
1)

Or. it

Emenda 235
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a) Is-sejħiet għal proposti msemmija fil-
punti a) u b) hawn fuq għandhom 
jikkunsidraw l-iżvantaġġi naturali 
speċifiċi tar-reġjuni muntanjużi, tal-
gżejjer u taż-żoni l-aktar imbiegħda.

Or. en

Emenda 236
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni tista’ tawtorizza wkoll
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l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni kif deskritti fl-Artikoli 2 u 3 
biex jiġu implimentati b’mod konġunt 
mill-Istat Membru kkonċernat u l-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 7 ta’ dan ir-Regolament. Dawn l-
azzjonijiet jistgħu jieħdu l-forma b’mod 
partikolari, ta’ parteċipazzjoni f’fieri 
kummerċjali u f’esponimenti ta’
importanza internazzjonali, bil-ħolqien ta’
stands jew operazzjonijiet maħsuba biex 
jippromwovu r-reputazzjoni tal-prodotti 
tal-Unjoni.

Or. pt

Emenda 237
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tiżviluppa s-servizzi ta’
appoġġ tekniku, b’mod partikolari bil-ħsieb 
li trawwem l-għarfien dwar swieq 
differenti, li żżomm netwerk kummerċjali 
dinamiku madwar politika ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni u li ttejjeb 
l-għarfien dwar dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi li jikkonċernaw l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-programmi.

2. Il-Kummissjoni tiżviluppa s-servizzi ta’
appoġġ tekniku, b’mod partikolari bil-ħsieb 
li trawwem l-għarfien dwar swieq 
differenti, inkluż il-finanzjament tal-
laqgħat tan-negozji esploratorji, li żżomm 
netwerk kummerċjali dinamiku madwar 
politika ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni u li ttejjeb l-għarfien dwar 
dispożizzjonijiet leġiżlattivi li 
jikkonċernaw l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-programmi. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi wkoll 
manwal komprensiv sempliċi biex jgħin 
lill-benefiċjarji potenzjali jikkonformaw 
mar-regoli u l-proċeduri relatati ma’ din 
il-politika.

Or. pt

Emenda 238
Michel Dantin
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tiżviluppa s-servizzi ta’
appoġġ tekniku, b’mod partikolari bil-ħsieb 
li trawwem l-għarfien dwar swieq 
differenti, li żżomm netwerk kummerċjali 
dinamiku madwar politika ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni u li ttejjeb 
l-għarfien dwar dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi li jikkonċernaw l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-programmi.

2. Il-Kummissjoni tiżviluppa s-servizzi ta’
appoġġ tekniku, b’mod partikolari bil-ħsieb 
li trawwem l-għarfien dwar swieq 
differenti, li tgħin lill-produtturi jiġġieldu 
kontra l-falsifikazzjoni tal-prodotti 
tagħhom, li żżomm netwerk kummerċjali 
dinamiku madwar politika ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni u li ttejjeb 
l-għarfien dwar dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi li jikkonċernaw l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-programmi.

Or. fr

Emenda 239
Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tiżviluppa s-servizzi ta’
appoġġ tekniku, b’mod partikolari bil-ħsieb 
li trawwem l-għarfien dwar swieq 
differenti, li żżomm netwerk kummerċjali 
dinamiku madwar politika ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni u li ttejjeb 
l-għarfien dwar dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi li jikkonċernaw l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-programmi.

2. Il-Kummissjoni tiżviluppa s-servizzi ta’
appoġġ tekniku, b’mod partikolari bil-ħsieb 
li trawwem l-għarfien dwar swieq 
differenti, li tgħin lill-produtturi biex 
jopponu l-prodotti foloz, li żżomm netwerk 
kummerċjali dinamiku madwar politika ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni u li ttejjeb 
l-għarfien dwar dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi li jikkonċernaw l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-programmi.

Or. it

Emenda 240
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha 
tinkoraġġixxi lill-Istati Membri u lir-
reġjuni jagħmlu l-oriġini lokali tal-
produzzjoni bħala kriterju tal-għażla meta 
jfornu l-prodotti agrikoli u ċerti prodotti 
tal-ikel ibbażati fuq il-prodotti agrikoli 
lill-iskejjel, id-djar taż-żgħażagħ u tal-
anzjani, l-istituzzjonijiet privati ta’
solidarjetà soċjali, il-korpi pubbliċi u 
oħrajn. Dan juri li hu meħtieġ aktar minn 
qatt qabel li jkun meqjus kemm hu frisk 
il-prodott u kemm hu inutli li jintużaw 
sustanzi kimiċi, preservanti u sustanzi 
oħra biex itawlu t-tul taż-żmien ta’ ħżin 
tagħhom, u, barra minn hekk, dan iwassal 
għall-katini qosra tal-provvista 
alimentari.

Or. pt

Emenda 241
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummisjoni hija awtorizzata biex 
tniedi kampanji ta’ promozzjoni u 
informazzjoni fil-każijiet ta’ kriżi 
msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 1(a) 
permezz tal-adozzjoni ta’ atti ta’
implimentazzjoni mingħajr l-applikazzjoni 
tal-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 24(2) 
jew (3) u b’tali mod li jkun żgurat li dawn 
il-kampanji jidħlu fis-seħħ b’mod reattiv 
u effiċjenti.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-emenda 12 tar-rapporteur li tistabbilixxi Artikolu 1a ġdid. Huwa neċessarju li 
f’każ ta’ kriżi l-kampanji ta’ promozzjoni jkunu jistgħu jiġu implimentati skont proċedura 
speċifika li kapaċi tagħti r-reattività neċessarja għall-effettività tagħhom.

Emenda 242
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tevalwa u 
tagħżel proposti għal programmi sempliċi 
wara s-sejħa għal proposti msemmija fl-
Artikolu 8(3)(a).

1. L-Istat Membru għandu jevalwa fl-
ewwel seduta l-proposti għal programmi u 
wara dan għandhom jiġu sottomessi lill-
Kummissjoni l-proposti magħżula. Wara 
l-evalwazzjoni mill-Istat Membru, il-
Kummissjoni għandha tevalwa u tagħżel 
proposti għal programmi sempliċi wara s-
sejħa għal proposti msemmija fl-
Artikolu 8(3)(a).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura tal-għażla tal-programmi sempliċi għandha ssir mhux biss mill-Kummissjoni, 
iżda wkoll mill-Istati Membri fl-ewwel seduta billi l-Istati Membri huma responsabbli għall-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-kontroll tal-programmi sempliċi. Din is-sistema attwali 
hija effettiva ħafna u barra minn hekk l-Istati Membri għandhom biżżejjed esperjenza biex 
jagħżlu l-aħjar programm fil-proċedura ta’ qabel l-għażla u wara li jissottomettuhom lill-
Kummissjoni.

Emenda 243
Sandra Kalniete

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tevalwa u 
tagħżel proposti għal programmi sempliċi 
wara s-sejħa għal proposti msemmija fl-
Artikolu 8(3)(a).

1. Il-Kummissjoni għandha tevalwa u 
tagħżel proposti għal programmi sempliċi 
wara s-sejħa għal proposti msemmija fl-
Artikolu 8(3)(a), wara li tgħarraf lill-Istati 
Membri u tirċievi l-opinjoni tagħhom.

Or. en

Emenda 244
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tevalwa u 
tagħżel proposti għal programmi sempliċi 
wara s-sejħa għal proposti msemmija fl-
Artikolu 8(3)(a).

1. Il-Kummissjoni għandha tevalwa u 
tagħżel, wara li l-ewwel tibgħat lista tal-
applikazzjonijiet lill-Istati Membri u 
tfittex l-opinjoni tagħhom, proposti għal 
programmi sempliċi wara s-sejħa għal 
proposti msemmija fl-Artikolu 8(3)(a).

Or. en

Emenda 245
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tevalwa u 
tagħżel proposti għal programmi sempliċi 
wara s-sejħa għal proposti msemmija fl-
Artikolu 8(3)(a).

1. Il-Kummissjoni għandha tevalwa u 
tagħżel, wara li l-ewwel tibgħat lista tal-
applikazzjonijiet lill-Istati Membri,
proposti għal programmi sempliċi wara s-
sejħa għal proposti msemmija fl-
Artikolu 8(3)(a).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala rekwiżit minimu għat-trasparenza fil-proċess u biex jiġi żgurat trattament ugwali, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-Istati Membri fil-bidu tal-proċess u mhux biss meta ssir 
l-evalwazzjoni.

Emenda 246
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. In-nefqa li tibqa’ titħallas 
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. L-Istati Membri jistgħu jkopru 
sal-20-30 % tan-nefqa. In-nefqa li tibqa’
titħallas esklussivament mill-
organizzazzjonijiet proponenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu massimu ta’ 50 % huwa għoli wisq għal bosta atturi żgħar. Sabiex tingħata 
possibbiltà biex anke dawn jipparteċipaw, għandu jkun possibbli finanzjament konġunt mill-
Istati Membri. It-tneħħija totali tal-finanzjament konġunt tista’ tnaqqas l-għadd ta’ proposti 
ta’ programmi li jiġu mill-Istati Membri.

Emenda 247
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
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taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. In-nefqa li tibqa’ titħallas 
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

taqbeż is-60 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. L-Istati Membri jistgħu 
jiffinanzjaw sa 20 % tal-ispejjeż. In-nefqa 
li tibqa’ titħallas esklussivament mill-
organizzazzjonijiet proponenti.

Or. it

Emenda 248
Luís Paulo Alves
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. In-nefqa li tibqa’ titħallas 
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. L-Istati Membri jistgħu jkopru 
sa 20 % tal-ispejjeż. In-nefqa li tibqa’
titħallas esklussivament mill-
organizzazzjonijiet proponenti.

Or. pt

Emenda 249
Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. In-nefqa li tibqa’ titħallas
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

(1) Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. L-Istati Membri jistgħu jkopru 
sa 30 % tal-ispejjeż. In-nefqa li tibqa’
titħallas mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-kofinanzjament volontarju mill-Istati Membri għandu jinżamm.

Emenda 250
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. In-nefqa li tibqa’ titħallas
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. Sa 30 % tan-nefqa li tibqa’
titħallas mill-Istat Membru, u l-bqija mill-
organizzazzjonijiet proponenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema attwali ta’ kofinanzjament tal-programmi hija effettiva ħafna u ma hemm l-ebda 
raġuni għaliex għandha tinbidel. F’ċerti każijiet, il-kofinanzjament huwa ta’ importanza vitali 
għall-organizzazzjonijiet proponenti. Mingħajr din il-possibbiltà, l-għadd ta’ programmi 
sottomessi jonqos b’mod drammatiku.

Emenda 251
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. In-nefqa li tibqa’ titħallas 
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. L-Istati Membri jistgħu 
jikkontribwixxu massimu ta’ 30 %.

Or. pl
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Emenda 252
Sandra Kalniete

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. In-nefqa li tibqa’ titħallas 
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. L-Istati Membri jistgħu jkopru 
sa 30 % tan-nefqa. In-nefqa li tibqa’
titħallas esklussivament mill-
organizzazzjonijiet proponenti.

Or. en

Emenda 253
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. In-nefqa li tibqa’ titħallas 
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. L-Istati Membri jistgħu jkopru 
sa 30 % tan-nefqa. In-nefqa li tibqa’
titħallas esklussivament mill-
organizzazzjonijiet proponenti.

Or. en

Emenda 254
Daciana Octavia Sârbu
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
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għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. In-nefqa li tibqa’ titħallas
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. In-nefqa li tibqa’ titħallas mill-
organizzazzjonijiet proponenti jew mill-
Istati Membri li jiddeċiedu li joffru 
kofinanzjament nazzjonali.

Or. ro

Emenda 255
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. In-nefqa li tibqa’ titħallas
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. In-nefqa li tibqa’ titħallas mill-
organizzazzjonijiet proponenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Emenda 256
Giancarlo Scottà
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. In-nefqa li tibqa’ titħallas 
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-75 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. Il-VAT mhux irkuprabbli, 
realment u definittivament appoġġjat mill-
benefiċjarji, jagħmel parti mill-ispejjeż 
ammissibbli. In-nefqa li tibqa’ titħallas 
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda fil-kontribut tal-Unjoni sa 75 % isservi biex tikkontrobilanċja l-esklużjoni tal-
possibbiltà tal-kofinanzjament nazzjonali previst fir-Regolament Nru 3/2008 u tiġi 
diskriminanti għall-parteċipazzjoni fil-programmi min-naħa ta’ bosta suġġetti eliġibbli. Biex 
tiġi evitata d-disparità tat-trattament, għas-suġġetti li jiġu sottoposti għal skemi tal-VAT 
mhux irkuprabbli, huwa propost li din tkun tagħmel parti mill-ispejjeż ammissibbli meta hija 
appoġġjata realment u definittivament mill-organizzazzjoni proponenti.

Emenda 257
Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. In-nefqa li tibqa’ titħallas 
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-75 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. Il-VAT mhux irkuprabbli, 
realment u definittivament appoġġjat mill-
benefiċjarji, jagħmel parti mill-ispejjeż 
ammissibbli. In-nefqa li tibqa’ titħallas 
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

Or. it



PE529.733v01-00 114/151 AM\1019268MT.doc

MT

Emenda 258
Francesca Barracciu

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. In-nefqa li tibqa’ titħallas 
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż is-60 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. In-nefqa li tibqa’ titħallas 
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jekk tiġi aċċettata l-esklużjoni tal-kofinanzjament tal-Istati Membri biex tiġi evitata l-
għajnuna mill-Istat huwa meħtieġ li tiżdied il-kwota tal-parteċipazzjoni finanzjarja tal-
Unjoni.

Emenda 259
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. In-nefqa li tibqa’ titħallas 
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż is-60 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. In-nefqa li tibqa’ titħallas 
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

Or. it
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Emenda 260
Esther de Lange
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. In-nefqa li tibqa’ titħallas 
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għal programmi sempliċi ma għandhiex 
taqbeż il-50 % tal-infiq eliġibbli għall-
għajnuna. In-nefqa li tibqa’ titħallas 
esklussivament mill-organizzazzjonijiet
proponenti. L-Istati Membri jistgħu ma 
jikkontribwixxux għan-nefqa.

Or. nl

Emenda 261
George Lyon, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjonijiet minn 
organizzazzjonijiet proponenti jistgħu jiġu 
minn tariffi parafiskali jew 
kontribuzzjonijiet obbligatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli attwali rregolati mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3/2008 tas-
17 ta’ Diċembru 2007 dwar azzjonijiet ta’ informazzjoni u promozzjoni għall-prodotti 
agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi terzi jippermettu l-użu ta’ tariffi parafiskali u ta’
kontribuzzjonijiet obbligatorji għall-kofinanzjament ta’ azzjonijiet ta’ promozzjoni.  Il-
proposta għandha tiġi emendata sabiex isir ċar li dan xorta waħda se jkun permess.

Emenda 262
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri jistgħu jipparteċipaw 
fil-finanzjament ta’ programmi sempliċi. 
Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Istati 
Membri m’għandhiex tkun aktar minn 
30 % tal-ammont tan-nefqa eliġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Emenda 263
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1 
jiżdied għal 60 % għal:

imħassar

a) programm sempliċi wieħed jew aktar 
f’pajjiż terz jew aktar;

b) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni dwar il-frott u l-ħaxix 
destinati speċifikament għat-tfal fl-
istabbilimenti edukattivi tal-Unjoni,

Or. it
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Emenda 264
James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1 
jiżdied għal 60 % għal:

imħassar

a) programm sempliċi wieħed jew aktar 
f’pajjiż terz jew aktar;

b) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni dwar il-frott u l-ħaxix 
destinati speċifikament għat-tfal fl-
istabbilimenti edukattivi tal-Unjoni,

Or. en

Emenda 265
Daciana Octavia Sârbu
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1 
jiżdied għal 60 % għal:

2. Il-perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1 
jiżdied għal 80 % għal:

Or. ro

Emenda 266
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1 
jiżdied għal 60 % għal:

2. Il-perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1 
jiżdied għal 75 % għal:

Or. pt
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Emenda 267
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1 
jiżdied għal 60 % għal:

2. Il-perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1 
jiżdied għal 70 % għal:

Or. it

Emenda 268
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1 
jiżdied għal 60 % għal:

2. Il-perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1 
jiżdied għal 70 % għal:

Or. it

Emenda 269
Francesca Barracciu

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1 
jiżdied għal 60 % għal:

2. Il-perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1 
jiżdied għal 65 % għal:

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-bidla tirriżulta miż-żieda fil-parteċipazzjoni finanzjarja tal-Unjoni proposta fl-
Artikolu 15(1).
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Emenda 270
Luís Paulo Alves
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1
jiżdied għal 60 % għal:

2. Il-perċentwal li għandu jitħallas mill-
Unjoni jiżdied għal 60% għal:

Or. pt

Emenda 271
George Lyon, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1
jiżdied għal 60 % għal:

2. Il-perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1
jiżdied għal 60 % għal programm sempliċi 
destinat għal pajjiż terz jew aktar;

Or. en

Emenda 272
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1 
jiżdied għal 60 % għal:

2. Il-perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1 
jiżdied għal 60 % għall-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni tal-frott u 
l-ħaxix maħsuba speċifikament għat-tfal 
fl-istabbilimenti edukattivi tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Sabiex l-azzjonijiet f’pajjiżi terzi jiġu inċentivati jeħtieġ li l-perċentwal li huwa 
responsabbiltà tal-entitajiet proponenti jżomm il-livell attwali, issa li l-parteċipazzjoni tal-
Istati Membri tisparixxi.

Emenda 273
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt – -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- a) Għal programm sempliċi mmirat lejn 
pajjiż terz wieħed jew aktar, il-perċentwal 
stabbilit fit-taqsima 1 se jiżdied sa 80 %.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Sabiex l-azzjonijiet f’pajjiżi terzi jiġu inċentivati jeħtieġ li l-perċentwal li huwa 
responsabbiltà tal-entitajiet proponenti jżomm il-livell attwali, issa li l-parteċipazzjoni tal-
Istati Membri tisparixxi.

Emenda 274
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) programm sempliċi wieħed jew aktar 
f’pajjiż terz jew aktar;

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-test jibqa’ jidher fl-ewwel paragrafu, ma jitħassarx mill-proposta.
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Emenda 275
George Lyon, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) programm sempliċi wieħed jew aktar 
f’pajjiż terz jew aktar;

imħassar

Or. en

Emenda 276
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni dwar il-frott u l-ħaxix 
destinati speċifikament għat-tfal fl-
istabbilimenti edukattivi tal-Unjoni,

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-test jibqa’ jidher fl-ewwel paragrafu, ma jitħassarx mill-proposta.

Emenda 277
George Lyon, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni dwar il-frott u l-ħaxix 
destinati speċifikament għat-tfal fl-
istabbilimenti edukattivi tal-Unjoni,

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan mhuwiex meħtieġ billi dan diġà huwa previst skont l-iskema tal-Frott u l-Ħaxix għall-
Iskejjel tal-UE.

Emenda 278
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni dwar il-frott u l-ħaxix
destinati speċifikament għat-tfal fl-
istabbilimenti edukattivi tal-Unjoni,

b) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni ta’ frott u ħaxix, frisk jew 
ipproċessat, ta' ħalib jew prodotti tal-
ħalib, destinati speċifikament għat-tfal fl-
istabbilimenti edukattivi tal-Unjoni,

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jiġu promossi  l-prodotti kollha tal-iskemi ta’għajnuna destinati għat-tfal u mhux biss il-frott 
u l-ħaxix.

Emenda 279
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni dwar il-frott u l-ħaxix 
destinati speċifikament għat-tfal fl-
istabbilimenti edukattivi tal-Unjoni,

b) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni dwar il-frott u l-ħaxix u l-
ħalib u l-prodotti tal-ħalib destinati 
speċifikament għat-tfal fl-istabbilimenti 
edukattivi tal-Unjoni,

Or. en

Emenda 280
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni dwar il-frott u l-ħaxix 
destinati speċifikament għat-tfal fl-
istabbilimenti edukattivi tal-Unjoni,

b) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni dwar il-ħalib jew il-frott u l-
ħaxix destinati speċifikament għat-tfal fl-
istabbilimenti edukattivi tal-Unjoni,

Or. en

Emenda 281
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni dwar il-frott u l-ħaxix 
destinati speċifikament għat-tfal fl-
istabbilimenti edukattivi tal-Unjoni,

b) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni dwar il-ħalib, il-frott u l-
ħaxix destinati speċifikament għat-tfal fl-
istabbilimenti edukattivi tal-Unjoni.

Or. pl

Emenda 282
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni dwar il-frott u l-ħaxix 
destinati speċifikament għat-tfal fl-
istabbilimenti edukattivi tal-Unjoni,

b) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni dwar il-ħalib, il-frott u l-
ħaxix destinati speċifikament għat-tfal fl-
istabbilimenti edukattivi tal-Unjoni.

Or. pt

Emenda 283
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni dwar il-frott u l-ħaxix 
destinati speċifikament għat-tfal fl-
istabbilimenti edukattivi tal-Unjoni,

b) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni dwar il-frott u l-ħaxix u ż-żejt 
taż-żebbuġa destinati speċifikament għat-
tfal fl-istabbilimenti edukattivi tal-Unjoni.

Or. it

Emenda 284
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni implimentati mir-reġjuni l-
aktar imbiegħda tal-Unjoni.

Or. pt

Emenda 285
Daciana Octavia Sârbu
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) kampanji ta’ informazzjoni u 
azzjonijiet għall-promozzjoni ta’ prodotti 
organiċi.

Or. ro

Emenda 286
Francesca Barracciu

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) programm sempliċi dwar:

- speċijiet u varjetajiet ta’ pjanti awtoktoni 
kif ukoll prodotti derivati minnhom jew 
inkella

- prodotti tal-annimali derivati minn 
speċijiet, razez u popolazzjonijiet ta’
annimali awtoktoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li tiġi stabbilita parteċipazzjoni finanzjarja tal-Unjoni ogħla għal dawk il-
programmi b’rikorrenzi pożittivi f’termini ta’ protezzjoni tal-bijodiversità.

Emenda 287
Maria do Céu Patrão Neves
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1 
jista’ jiżdied għal 80 % għal pajjiżi li 
jirċievu l-assistenza finanzjarja jew sa 
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sentejn wara li tkun intemmet dik il-
proċedura ta’ għajnuna esterna. 

Or. pt

Emenda 288
Luís Paulo Alves
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-perċentwal li għandu jitħallas mill-
Unjoni għandu jiżdied għal 75 % għal 
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni ta’ prodotti ta’ grad għoli 
prodotti fir-reġjuni l-aktar imbiegħda.

Or. pt

Emenda 289
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-perċentwal imħallas mill-Unjoni 
għandu jiżdied għal 75 % għall-
programmi miżmuma mir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 290
James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-perċentwal imħallas mill-Unjoni 
jiżdied għal 75 % favur l-intrapriżi mikro 
u ta’ daqs medju fi ħdan programmi ta’
interess speċjali għall-Unjoni għajr dawk 
koperti fil-punt 2a.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-intrapriżi mikro jikkostitwixxu proporzjon sostanzjali tas-settur agroalimentari u għandha 
tingħata prijorità lill-organizzazzjonijiet proponenti li jagħmlu sforzi biex jintegraw l-
intrapriżi mikro li għandhom inqas riżorsi għal azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni.

Emenda 291
Francesca Barracciu

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Madankollu meta l-benefiċjarji tal-
azzjonijiet previsti minn programm 
sempliċi huma esklussivament intrapriża 
żgħira u medja waħda jew aktar il-
perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1 
jitwassal għal 75 %.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jekk tiġi aċċettata l-esklużjoni tal-kofinanzjament tal-Istati Membri biex jiġu evitati r-riskji 
ta’ għajnuna possibbli mill-Istat, huwa meħtieġ li tiżdied il-kwota tal-parteċipazzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni. Kwota bħal din għandha tkun ogħla għall-intrapriżi żgħar u medji li 
jista’ ma jkollhomx il-ħila finanzjarja meħtieġa biex ikopru l-ispejjeż tal-programm.
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Emenda 292
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni tista’ tiżdied għal 100 % fl-
eventwalità ta’ kriżi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-opzjoni ta’ finanzjament Komunitarju ta’ 100 % għal azzjoni f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi 
għandha tinżamm.

Emenda 293
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fin-nuqqas ta’ programmi li 
għandhom jiġu implimentati fis-suq 
intern b’referenza għal attività ta’
informazzjoni waħda jew aktar minn 
waħda msemmija fl-Artikolu 5(4)(a), (b) u 
(c), kull Stat Membru interessat jista’
jiżviluppa programm u l-ispeċifitajiet 
tiegħu abbażi ta’ programm ta’ ħidma 
msemmi fl-Artikolu 8(3) u għandu 
jagħżel, permezz ta’ sejħa pubblika għal 
proposti, korp responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-programm li 
jimpenja ruħu li jiffinanzja.

Or. en
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Emenda 294
James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jiżdied għal 75 % għal programm 
sempliċi destinat għal pajjiż terz wieħed
jew aktar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rati proposti mill-Kummissjoni ma joffrux inċentiv biżżejjed biex jiżdied b’mod sinifikanti l-
għadd ta’ programmi destinati għall-pajjiżi terzi.  Meta jitqies in-nuqqas ta’ finanzjament 
mill-Istati Membri huwa importanti li dawn l-organizzazzjonijiet jiġu inċentivati.

Emenda 295
Francesca Barracciu

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-VAT mhux irkuprabbli, realment u 
definittivament appoġġjat mill-
benefiċjarji, jagħmel parti mill-ispejjeż 
ammissibbli għall-finanzjament tal-
Unjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Previżjoni analoga ġiet adottata anke fir-Regolamenti l-ġodda tal-politika ta’ koeżjoni għall-
perjodu 2014-2020.
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Emenda 296
James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Il-perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jiżdied għal 60 % għal azzjonijiet 
ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni dwar 
il-frott u l-ħaxix destinati b’mod speċifiku 
għat-tfal fl-istabbilimenti edukattivi tal-
Unjoni;

Or. en

Emenda 297
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 60 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi. In-nefqa li 
tibqa’ titħallas esklussivament mill-
organizzazzjonijiet proponenti.

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 60 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi. L-Istat 
Membru jista’ jkopri sa 20-30 % tan-
nefqa totali. In-nefqa li tibqa’ titħallas 
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu massimu ta’ 50 % huwa għoli wisq għal bosta atturi żgħar. Sabiex tingħata 
possibbiltà biex anke dawn jipparteċipaw, għandu jkun possibbli finanzjament konġunt mill-
Istati Membri. It-tneħħija totali tal-finanzjament konġunt tista’ tnaqqas l-għadd ta’ proposti 
ta’ programmi li jiġu mill-Istati Membri.
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Emenda 298
Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 60 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi. In-nefqa li 
tibqa’ titħallas esklussivament mill-
organizzazzjonijiet proponenti.

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 60 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi. L-Istat 
Membru jista’ jkopri sa 30 % tal-ispejjeż.
In-nefqa li tibqa’ titħallas mill-
organizzazzjonijiet proponenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kofinanzjament volontarju mill-Istati Membri għandu jinżamm.

Emenda 299
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 60 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi. In-nefqa
li tibqa’ titħallas esklussivament mill-
organizzazzjonijiet proponenti.

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 60 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi. Sa 30 % 
tan-nefqa li tibqa’ titħallas mill-Istat 
Membru, u l-bqija mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema attwali ta’ kofinanzjament tal-programmi hija effettiva ħafna u ma hemm l-ebda 
raġuni għaliex għandha tinbidel. F’ċerti każijiet, il-kofinanzjament huwa ta’ importanza vitali 
għall-organizzazzjonijiet proponenti. Mingħajr din il-possibbiltà, l-għadd ta’ programmi 
sottomessi jonqos b’mod drammatiku.
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Emenda 300
Luís Paulo Alves
Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 60 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi. In-nefqa li 
tibqa’ titħallas esklussivament mill-
organizzazzjonijiet proponenti.

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 60 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi. L-Istati 
Membri jistgħu jkopru sa 20 % tal-
ispejjeż. In-nefqa li tibqa’ titħallas 
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

Or. pt

Emenda 301
Daciana Octavia Sârbu
Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 60 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi. In-nefqa li 
tibqa’ titħallas esklussivament mill-
organizzazzjonijiet proponenti.

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 80 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi. In-nefqa li 
tibqa’ titħallas mill-organizzazzjonijiet 
proponenti jew mill-Istati Membri li 
jiddeċiedu li joffru kofinanzjament 
nazzjonali.

Or. ro

Emenda 302
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 60 % tal-ispejjeż totali 

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 75 % tal-ispejjeż totali 
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eliġibbli għall-programmi multi. In-nefqa li 
tibqa’ titħallas esklussivament mill-
organizzazzjonijiet proponenti.

eliġibbli għall-programmi multi. Il-VAT 
mhux irkuprabbli, realment u 
definittivament appoġġjat mill-
benefiċjarji, jagħmel parti mill-ispejjeż 
ammissibbli. In-nefqa li tibqa’ titħallas 
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda fil-kontribut tal-Unjoni sa 75 % isservi biex tikkontrobilanċja l-esklużjoni tal-
possibbiltà tal-kofinanzjament nazzjonali previst fir-Regolament Nru 3/2008 u tiġi 
diskriminanti għall-parteċipazzjoni fil-programmi min-naħa ta’ bosta suġġetti eliġibbli. Biex 
tiġi evitata d-disparità tat-trattament, għas-suġġetti li jiġu sottoposti għal skemi tal-VAT 
mhux irkuprabbli, huwa propost li din tkun tagħmel parti mill-ispejjeż ammissibbli meta hija 
appoġġjata realment u definittivament mill-organizzazzjoni proponenti.

Emenda 303
Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 60 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi. In-nefqa li 
tibqa’ titħallas esklussivament mill-
organizzazzjonijiet proponenti.

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 75 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi. Il-VAT 
mhux irkuprabbli, realment u 
definittivament appoġġjat mill-
benefiċjarji, jagħmel parti mill-ispejjeż 
ammissibbli. In-nefqa li tibqa’ titħallas 
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

Or. it

Emenda 304
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 60 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi. In-nefqa li 
tibqa’ titħallas esklussivament mill-
organizzazzjonijiet proponenti.

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 70 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi li jinkludu 
l-programmi multipli maħsuba għall-
Pajjiżi Terzi. In-nefqa li tibqa’ titħallas 
esklussivament mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.

Or. it

Emenda 305
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 60 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi. In-nefqa li 
tibqa’ titħallas esklussivament mill-
organizzazzjonijiet proponenti.

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 70 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi. In-nefqa li 
tibqa’ titħallas esklussivament mill-
organizzazzjonijiet proponenti.

Or. it

Emenda 306
Francesca Barracciu

Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 60 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi. In-nefqa li 
tibqa’ titħallas esklussivament mill-

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 65 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi. In-nefqa li 
tibqa’ titħallas esklussivament mill-
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organizzazzjonijiet proponenti. organizzazzjonijiet proponenti.

Or. it

Emenda 307
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 60 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi. In-nefqa li 
tibqa’ titħallas esklussivament mill-
organizzazzjonijiet proponenti.

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 60 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi fis-suq 
intern u għal 75 % fil-pajjiżi terzi. In-
nefqa li tibqa’ titħallas esklussivament 
mill-organizzazzjonijiet proponenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programmi fil-pajjżi terzi għandu jkollhom motivazzjoni speċifika biex organizzazzjonijiet 
minn diversi Stati Membri jippreżentaw programmi minħabba l-fatt li, b’mod naturali, dawn 
huma aktar ikkomplikati biex jiġu stabbiliti. Fl-istess ħin, billi l-kontribuzzjoni nazzjonali 
għall-programmi tisparixxi, l-iskema l-ġdida tista’ tirrappreżenta żieda sinifikanti (sa 15 %) 
tal-perċentwali ta’ kofinanzjament għall-organizzazzjonijiet proponenti.

Emenda 308
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 60 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi. In-nefqa li 
tibqa’ titħallas esklussivament mill-
organizzazzjonijiet proponenti.

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 60 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi. In-nefqa li 
tibqa’ titħallas mill-organizzazzjonijiet 
proponenti.
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Or. en

Emenda 309
Esther de Lange
Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 60 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi. In-nefqa li 
tibqa’ titħallas esklussivament mill-
organizzazzjonijiet proponenti.

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 60 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi. In-nefqa li 
tibqa’ titħallas esklussivament mill-
organizzazzjonijiet proponenti. L-Istati 
Membri ma jistgħux jikkontribwixxu 
għan-nefqa.

Or. nl

Emenda 310
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 60 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi. In-nefqa 
li tibqa’ titħallas esklussivament mill-
organizzazzjonijiet proponenti.

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija 
stabbilita għal 60 % tal-ispejjeż totali 
eliġibbli għall-programmi multi.

Or. pl

Emenda 311
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta’ kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni tista’ tiżdied sa 100 % tan-nefqa 
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fl-eventwalità ta’ kriżi

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-opzjoni ta’ finanzjament Komunitarju ta’ 100 % għal azzjoni f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi 
għandha tinżamm.

Emenda 312
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-perċentwal stabbilit fil-paragrafu 
preċedenti se jiżdied sa 80 % għall-
programmi multipli mmirati lejn pajjiż 
terz wieħed jew aktar.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-objettiv hu li ma jiżdiedx il-livell attwali ta’ parteċipazzjoni finanzjarja tal-entitajiet 
proponenti.

Emenda 313
Francesca Barracciu

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu meta l-benefiċjarji tal-
azzjonijiet previsti minn programm 
multiplu huma esklussivament intrapriżi 
żgħar u medji l-perċentwal imsemmi fil-
paragrafu 1 jitwassal għal 75 %.
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Or. it

Ġustifikazzjoni

Jekk tiġi aċċettata l-esklużjoni tal-kofinanzjament tal-Istati Membri biex jiġu evitati r-riskji 
ta’ għajnuna possibbli tal-Istat, huwa meħtieġ li tiżdied il-kwota tal-parteċipazzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni. Kwota bħal din għandha tkun ogħla għall-intrapriżi żgħar u medji li 
jista’ ma jkollhomx il-ħila finanzjarja meħtieġa biex ikopru l-ispejjeż tal-programm.

Emenda 314
Luís Paulo Alves
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-perċentwal tal-kofinanzjament li 
għandu jitħallas mill-Unjoni għandu 
jiżdied għal 75 % għal programmi ta’
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni ta’ prodotti ta’ grad għoli 
prodotti fir-reġjuni l-aktar imbiegħda.

Or. pt

Emenda 315
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta’ kofinanzjament min-naħa tal-
Unjoni għandha tiżdied għal 75 % għall-
programmi tar-reġjuni l-aktar imbiegħda.

Or. en

Emenda 316
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
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Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jipparteċipaw fil-
finanzjament ta’ programmi multi. Il-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Istati 
Membri m’għandhiex tkun aktar minn 
30 % tal-ammont tan-nefqa eliġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Emenda 317
Francesca Barracciu

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-VAT mhux irkuprabbli, realment u 
definittivament appoġġjat mill-
benefiċjarji, jagħmel parti mill-ispejjeż 
ammissibbli għall-finanzjament tal-
Unjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Previżjoni analoga ġiet adottata anke fir-Regolamenti l-ġodda tal-politika ta’ koeżjoni għall-
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perjodu 2014-2020.

Emenda 318
James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a

Ir-rata ta’ kofinanzjament li titħallas mill-
Unjoni tiżdied għal 80 % favur l-intrapriżi 
mikro u l-intrapriżi żgħar u medji fi ħdan 
programmi ta’ interess speċjali għall-
Unjoni għajr dawk koperti fil-
paragrafi 1a u 1b.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-intrapriżi mikro jikkostitwixxu proporzjon sostanzjali tas-settur agroalimentari u għandha 
tingħata prijorità lill-organizzazzjonijiet proponenti li jagħmlu sforzi biex jintegraw l-
intrapriżi mikro li għandhom inqas riżorsi għal azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’
promozzjoni.

Emenda 319
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kondizzjonijiet speċifiċi skont liema 
kull waħda mill-organizzazzjonijiet 
proponenti msemmija fl-Artikolu 7 tista’
tissottometti programm, b’mod partikolari 
bil-għan li tiggarantixxi li r-
rappreżentanza tal-organizzazzjonijiet u l-
programm huwa ta’ skala sinifikanti;

imħassar
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Or. en

Emenda 320
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kondizzjonijiet speċifiċi skont liema 
kull waħda mill-organizzazzjonijiet 
proponenti msemmija fl-Artikolu 7 tista’
tissottometti programm, b’mod partikolari 
bil-għan li tiggarantixxi li r-
rappreżentanza tal-organizzazzjonijiet u l-
programm huwa ta’ skala sinifikanti;

imħassar

Or. de

Emenda 321
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kondizzjonijiet li jirregolaw offerti 
kompetittivi min-naħa tal-korpi ta’
implimentazzjoni msemmija fl-
Artikolu 13;

imħassar

Or. en

Emenda 322
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kondizzjonijiet speċifiċi ta’
eliġibbiltà għall-programmi sempliċi, l-
ispejjeż tal-azzjonijiet ta’ informazzjoni u 
ta’ promozzjoni u, fejn meħtieġ, l-ispejjeż 
amministrattivi u tal-persunal.

imħassar

Or. en

Emenda 323
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) il-kundizzjonijiet biex tiġi żgurata 
prijorità fil-marki tal-propjetà tal-SMEs, 
fil-każ ta’ programmi li jipprevedu l-
preżenza ta’ marki kummerċjali, 
imsemmija fl-Artikolu 4;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li wieħed jiftakar il-prinċipju użat ħafna mill-istess Kummissjoni fl-ambitu tal-
PAK, immirat favur l-intrapriżi mikro, żgħar u medji.

Emenda 324
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

db) il-kundizzjonijiet, biex tiġi żgurata l-
prijorità għall-proġetti li jippromwovu l-
prodotti magħmula b’materja prima 
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agrikola tal-Pajjiżi tal-organizzazzjonijiet 
proponenti, fil-każ ta’ programmi li 
jipprevedu prodotti pproċessati msemmija 
fl-Artikolu 5(b);

Or. it

Ġustifikazzjoni

Skont il-prinċipju espress fil-premessa 2 u fl-Artikolu 8 tal-proposta, li “l-azzjonijiet ta’
informazzjoni u ta’ promozzjoni għandhom jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-kompetittività tal-
agrikoltura tal-Unjoni”, huwa xieraq li tiġi żgurata preferenza għall-prodotti pproċessati 
miksuba b’materja prima tal-Unjoni.

Emenda 325
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) il-kundizzjonijiet speċifiċi li permezz 
tagħhom kull waħda mill-
organizzazzjonijiet proponenti msemmija 
fl-Artikolu 7 tista’ tissottometti programm, 
b’mod partikolari bil-għan li tiggarantixxi 
li r-rappreżentanza tal-organizzazzjonijiet 
u l-programm ikunu ta’ skala sinifikanti;

Or. en

Emenda 326
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

bb) il-kundizzjonijiet li jirregolaw offerti 
kompetittivi min-naħa tal-korpi ta’
implimentazzjoni msemmija fl-
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Artikolu 13;

Or. en

Emenda 327
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

bc) il-kundizzjonijiet speċifiċi ta’
eliġibbiltà għall-programmi sempliċi, l-
ispejjeż tal-azzjonijiet ta’ informazzjoni u 
ta’ promozzjoni u, fejn meħtieġ, l-ispejjeż 
amministrattivi u tal-persunal;

Or. en

Emenda 328
Luís Paulo Alves
Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li jiġu adottati l-atti ta’ delega 
msemmija f’dan ir-Regolament għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’
żmien mhux determinat mid-data tad-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2. Is-setgħa li jiġu adottati l-atti ta’ delega 
msemmija f’dan ir-Regolament għandha 
tingħata lill-Kummissjoni mid-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Or. pt

Emenda 329
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, japplika l-Artikolu 4 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

imħassar

Or. en

Emenda 330
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-qafas tal-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni tista’
tikkonsulta l-grupp konsultattiv
“promozzjoni tal-prodotti agrikoli”
stabbilti bid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2004/391/KE27.

Fil-qafas tal-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha
tikkonsulta l-grupp konsultattiv
“promozzjoni tal-prodotti agrikoli”
stabbilit bid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2004/391/KE27.

__________________ __________________
27 Id-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2004/391/KE tat-23 ta’
April 2004 dwar il-gruppi ta’ konsulenza li 
jittrattaw mal-kwistjonijiet koperti bil-
politika agrikola komuni (ĠU L 120, 
24.4.2004, p. 50).

27 Id-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2004/391/KE tat-23 ta’
April 2004 dwar il-gruppi ta’ konsulenza li 
jittrattaw mal-kwistjonijiet koperti bil-
politika agrikola komuni (ĠU L 120, 
24.4.2004, p. 50).

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-grupp konsultattiv għandu jkollu rwol ewlieni fil-proċess tal-iżvilupp tal-programm ta’
ħidma. L-organizzazzjonijiet kummerċjali għandu jkollhom sehem fil-formulazzjoni ta’ dan 
id-dokument strateġiku.

Emenda 331
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Grupp Konsultattiv dwar il-
Promozzjoni għandu jkun involut fil-
ħidma mwettqa fuq il-programm ta’
ħidma msemmi fl-Artikolu 8.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-grupp konsultattiv għandu jkollu rwol ewlieni fil-proċess tal-iżvilupp tal-programm ta’
ħidma. L-organizzazzjonijiet kummerċjali għandu jkollhom sehem fil-formulazzjoni ta’ dan 
id-dokument strateġiku.

Emenda 332
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu – -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- 1. Qabel il-31 ta’ Diċembru [2017], il-
Kummissjoni tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport interim 
dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, inkluż ir-rata ta’ adozzjoni fi 
Stati Membri differenti, akkumpanjat 
minn proposti xierqa, skont il-każ. Fuq 
talba tal-Paralement Ewropew, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta r-
rapport interim lill-kumitat responsabbli.

Or. en

Emenda 333
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 27



AM\1019268MT.doc 147/151 PE529.733v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel il-31 ta’ Diċembru [2020], il-
Kummissjoni tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament,
akkumpannjat minn proposti xierqa, skont 
il-każ.

Qabel il-31 ta’ Diċembru [2020], il-
Kummissjoni tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament,
akkumpanjat minn proposti xierqa, skont 
il-każ. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, 
il-Kummissjoni għandha tippreżenta r-
rapport interim lill-kumitat responsabbli.

Or. en

Emenda 334
Luís Paulo Alves
Proposta għal regolament
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel il-31 ta’ Diċembru [2020], il-
Kummissjoni tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament,
akkumpannjat minn proposti xierqa, skont 
il-każ.

Qabel il-31 ta’ Diċembru [2020], il-
Kummissjoni tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, li 
jkopri wkoll ir-reġjuni l-aktar imbiegħda, 
akkumpanjat minn proposti xierqa, skont 
il-każ. Barra minn hekk, għandu jiġi 
ppreżentat rapport interim, fl-istess forma 
bħar-rapport imsemmi hawn fuq, sa 
mhux iżjed tard mill-
31 ta’ Diċembru 2017. 

Or. pt

Emenda 335
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28 imħassar
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[…]

Or. it

Emenda 336
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28 imħassar

[…]

Or. it

Emenda 337
Eric Andrieu

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Anness VII – parti II, il-punt 1(c) 
huwa sostitwit b’dan :

c) ikollu qawwa alkoħolika totali ta’
mhux aktar minn 15 % tal-volum. 
Madankollu, b’deroga:

- il-limitu massimu għall-qawwa 
alkoħolika totali jista’ jilħaq sa 20 % tal-
volum għal inbejjed li jkunu ġew prodotti 
mingħajr ebda arrikkiment minn ċerti 
żoni ta’ vitikultura tal-Unjoni, li 
għandhom jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti delegati 
skont l-Artikolu 59(1),

- il-limitu massimu għall-qawwa 
alkoħolika totali jista’ jaqbeż il-15 % tal-
volum għal inbejjed li jkollhom 
denominazzjoni protetta tal-oriġini li 
jkunu ġew prodotti mingħajr arrikkiment
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tal-inbid billi jiżdied is-sukrożju, il-most 
ikkonċentrat jew il-most ikkonċentrat u 
msaffi;

Or. fr

(L-Anness VII parti II punt 1.(c) tar-Regolament (UE) Nru.../20... (CMO) huwa sostitwit 
b’dan: Rigward it-test attwali dwar l-OKS Unika jiġu emendati l-elementi li ġejjin: L-ewwel: 

il-kitba (c) It-tieni: il-parti ...“billi jiżdied is-sukrożju, il-most ikkonċentrat jew il-most 
ikkonċentrat u msaffi”...tiżdied mat-tieni inċiż.)

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tidentifika l-metodi ta’ tisħiħ tal-inbid li ma jistgħux jiġu 
awtorizzati għal inbejjed li għandhom qawwa alkoħolika totali li taqbeż il-15 %. Il-metodi ta’
tisħiħ tal-inbid disponibbli f’dan il-każ huma l-metodi msejjħa sottrattivi (konċentrazzjoni 
parzjali permezz ta’ tkessiħ, ożmożi inversa) li ma jimmetilizzawx il-karatteristiċi tal-inbid 
permezz taż-żieda ta’ prodotti ta’ tisħiħ tal-inbid esoġeni.

Emenda 338
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta għal regolament
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-Artikolu 146 tar-
Regolament (UE) XXXX/20.. [tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill* ta’…
li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-
swieq fi prodotti agrikoli (Ir-Regolament 
dwar l-OKS Unika) (COM(2011) 626)] u 
mill-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill
(KE) Nru 1184/200628, u bis-saħħa tal-
Artikolu 42, l-ewwel subparagrafu, tat-
Trattat, l-Artikoli 107, 108 u 109 tat-Trattat 
ma għandhomx japplikaw għal pagamenti 
magħmulin mill-Istati Membri skont dan 
ir-Regolament u f’konformità mad-
dispożizzjonijiet tagħha, u lanqas mal-
kontribuzzjonijiet finanzjarji li ġejjin minn 
dħul parafiskali jew minn kontributi 
obbligatorji tal-Istati Membri, fil-każ ta’
programmi eliġibbli għall-appoġġ tal-
Unjoni skont l-Artikolu 42, it-tieni 

B’deroga mill-Artikolu 146 tar-
Regolament (UE) XXXX/20.. [tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill* ta’…
li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-
swieq fi prodotti agrikoli (Ir-Regolament 
dwar l-OKS Unika) (COM(2011) 626)] u 
mill-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill
(KE) Nru 1184/200628[1], u bis-saħħa tal-
Artikolu 42, l-ewwel subparagrafu, tat-
Trattat, l-Artikoli 107, 108 u 109 tat-Trattat 
ma għandhomx japplikaw għal pagamenti 
magħmulin mill-Istati Membri skont dan 
ir-Regolament, u għas-sehem fil-
finanzjament, u f’konformità mad-
dispożizzjonijiet tagħha, u lanqas mal-
kontribuzzjonijiet finanzjarji li ġejjin minn 
dħul parafiskali jew minn kontributi 
obbligatorji tal-Istati Membri, fil-każ ta’
programmi eliġibbli għall-appoġġ tal-
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subparagrafu, tat-Trattat li l-Kummissjoni 
tkun għażlet f’konformità ma’ dan ir-
Regolament.

Unjoni skont l-Artikolu 42, it-tieni 
subparagrafu, tat-Trattat li l-Kummissjoni 
tkun għażlet f’konformità ma’ dan ir-
Regolament.

__________________ __________________
28 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1184/2006 tal-24 ta’ Lulju 2006 li 
japplika ċerti regoli ta’ kompetizzjoni 
għall-produzzjoni ta’, u l-kummerċ fi, 
prodotti agrikoli (ĠU L 214, 4.8.2006, p. 
7).

28 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1184/2006 tal-24 ta’ Lulju 2006 li 
japplika ċerti regoli ta’ kompetizzjoni 
għall-produzzjoni ta’, u l-kummerċ fi, 
prodotti agrikoli (ĠU L 214, 4.8.2006, p. 
7).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Assigurazzjoni ta’ koerenza mal-emendi għall-Artikoli 15 u 18.

Emenda 339
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
Proposta għal regolament
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-Artikolu 146 tar-
Regolament (UE) XXXX/20.. [tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill * ta’... li 
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-
swieq fi prodotti agrikoli (Ir-Regolament 
dwar l-OKS Unika) (COM(2011)626)] u 
mill-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill
(KE) Nru 1184/200628, u bis-saħħa tal-
Artikolu 42, l-ewwel subparagrafu, tat-
Trattat, l-Artikoli 107, 108 u 109 tat-Trattat 
ma għandhomx japplikaw għal pagamenti 
magħmulin mill-Istati Membri skont dan 
ir-Regolament u f’konformità mad-
dispożizzjonijiet tagħha, u lanqas mal-
kontribuzzjonijiet finanzjarji li ġejjin minn 
dħul parafiskali jew minn kontributi 
obbligatorji tal-Istati Membri, fil-każ ta’
programmi eliġibbli għall-appoġġ tal-
Unjoni skont l-Artikolu 42, it-tieni

B’deroga mill-Artikolu 146 tar-
Regolament (UE) XXXX/20.. [tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill * ta’... li 
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-
swieq fi prodotti agrikoli (Ir-Regolament 
dwar l-OKS Unika) (COM(2011) 626)] u 
mill-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill
(KE) Nru 1184/200628, u bis-saħħa tal-
Artikolu 42, l-ewwel subparagrafu, tat-
Trattat, l-Artikoli 107, 108 u 109 tat-Trattat 
ma għandhomx japplikaw għal pagamenti, 
inkluż kontribuzzjonijiet ta’
kofinanzjament, magħmulin mill-Istati 
Membri skont dan ir-Regolament u 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet tagħha, 
u lanqas mal-kontribuzzjonijiet finanzjarji 
li ġejjin minn dħul parafiskali jew minn 
kontributi obbligatorji tal-Istati Membri, 
fil-każ ta’ programmi eliġibbli għall-
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subparagrafu, tat-Trattat li l-Kummissjoni 
tkun għażlet f’konformità ma’ dan ir-
Regolament.

appoġġ tal-Unjoni skont l-Artikolu 42, it-
tieni subparagrafu, tat-Trattat li l-
Kummissjoni tkun għażlet f’konformità 
ma’ dan ir-Regolament.

__________________ __________________
28 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1184/2006 tal-24 ta’ Lulju 2006 li 
japplika ċerti regoli ta’ kompetizzjoni 
għall-produzzjoni ta’, u l-kummerċ fi, 
prodotti agrikoli (ĠU L 214, 4.8.2006, p. 
7).

28 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1184/2006 tal-24 ta’ Lulju 2006 li 
japplika ċerti regoli ta’ kompetizzjoni 
għall-produzzjoni ta’, u l-kummerċ fi, 
prodotti agrikoli (ĠU L 214, 4.8.2006, p. 
7).

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom iżommu l-għażla tal-kofinanzjament tal-programmi.

Emenda 340
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta
l-atti ta’ delega f’konformita mal-
Artikolu 21 biex tiżgura t-tranżizzjoni bejn 
id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) 
Nru 3/2008 u dawk ta’ dan ir-Regolament.

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’
implimentazzjoni f’konformita mal-
Artikolu 24 biex tiżgura t-tranżizzjoni
mingħajr xkiel bejn id-dispożizzjonijiet 
tar-Regolament (KE) Nru 3/2008 u dawk 
ta’ dan ir-Regolament.

Or. en


