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Emenda 42
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Sabiex jinkisbu aħjar l-għanijiet tal-
arranġamenti favur il-gżejjer minuri fil-
baħar Eġew, il-programm ta' għajnuna 
għandu jinkludi miżuri li jiggarantixxu l-
provvista ta’ prodotti agrikoli u l-
preservazzjoni u l-iżvilupp tal-
produzzjonijiet agrikoli lokali. Jeħtieġ li l-
livell tal-programmazzjoni jkun armonizzat 
u li jkun hemm approċċ sistematiku ta’ 
sħubija bejn il-Kummissjoni u l-Istat 
Membru.

(4) Sabiex jinkisbu aħjar l-għanijiet tal-
arranġamenti favur il-gżejjer minuri fil-
baħar Eġew, il-programm ta' għajnuna 
għandu jinkludi miżuri li jiggarantixxu l-
provvista ta’ prodotti agrikoli u l-
preservazzjoni u l-iżvilupp tal-
produzzjonijiet agrikoli lokali. Jeħtieġ li l-
livell tal-programmazzjoni jkun armonizzat 
u li jkun hemm approċċ sistematiku ta’ 
sħubija bejn il-Kummissjoni u l-Istat 
Membru. Il-Kummissjoni għandha 
tikkontribwixxi għat-tfassil ta' programmi 
ta' għajnuna permezz tal-iskambju ta' 
prattiki tajbin u billi tistabbilixxi 
indikaturi armonizzati tal-qafas biex 
timmonitorja l-implimentazzjoni tal-
programmi.

Or. lt

Emenda 43
Juozas Imbrasas

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-problemi tal-gżejjer minuri fil-baħar 
Eġew huma aċċentwati biċ-ċokon 
tagħhom. Sabiex tkun garantita l-effettività 
tal-miżuri previsti, dawn il-miżuri 
għandhom jindirizzaw biss dawn il-gżejjer 
ċkejknin.

(7) Il-problemi tal-gżejjer minuri fil-baħar 
Eġew huma aċċentwati biċ-ċokon 
tagħhom. Sabiex tkun garantita l-effettività 
tal-miżuri previsti, dawn il-miżuri 
għandhom jindirizzaw biss dawn il-gżejjer 
ċkejknin bl-istatus ta' reġjuni ultraperifiċi.
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Or. lt

Emenda 44
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jintlaħaq l-għan li jitbaxxew il-
prezzijiet fil-gżejjer minuri fil-baħar Eġew 
u jitnaqqsu l-ispejjeż żejda minħabba l-
insularità u d-distanza, filwaqt li tinżamm 
il-kompetittività tal-prodotti tal-Unjoni, 
għandha tingħata għajnuna għall-provvista 
ta’ prodotti tal-Unjoni fil-gżejjer minuri fil-
baħar Eġew. Din l-għajnuna għandha tqis l-
ispejjeż żejda tat-trasport lejn il-gżejjer 
minuri fil-baħar Eġew, u fil-każ ta' taxxa 
fuq id-dħul agrikolu jew fil-prodotti 
intenzjonati għall-ipproċessar, għandhom 
jitqiesu l-ispejjeż minħabba l-insularità u ċ-
ċokon.

(8) Sabiex jintlaħaq l-għan li jitbaxxew il-
prezzijiet fil-gżejjer minuri fil-baħar Eġew 
u jitnaqqsu l-ispejjeż żejda minħabba l-
insularità u d-distanza, filwaqt li tinżamm 
il-kompetittività tal-prodotti tal-Unjoni, 
għandha tingħata għajnuna għall-provvista 
ta’ prodotti tal-Unjoni fil-gżejjer minuri fil-
baħar Eġew. Din l-għajnuna għandha tqis l-
ispejjeż żejda tat-trasport lejn il-gżejjer 
minuri fil-baħar Eġew, il-prezzijiet għall-
esportazzjoni lejn pajjiżi terzi u fil-każ tal-
mezzi tal-produzzjoni agrikola jew fil-
prodotti intenzjonati għall-ipproċessar, 
għandhom jitqiesu l-ispejjeż minħabba l-
insularità u ċ-ċokon.

Or. lt

Emenda 45
Marit Paulsen, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Biex ikunu evitati l-ispekulazzjonijiet 
li jistgħu jkunu ta' ħsara għall-utenti 
finali fil-gżejjer minuri fil-baħar Eġew, 
jeħtieġ ikun speċifikat li l-prodotti ta’ 
kwalità tajba, ġusta u kummerċjabbli biss 
jistgħu jibbenefikaw mill-arranġamenti 
speċifiċi tal-provvista.

imħassar

Or. en
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Emenda 46
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-politika tal-Unjoni favur il-
produzzjoni lokali fil-gżejjer minuri fil-
baħar Eġew, stabbilita bir-Regolament 
(KE) Nru 1405/2006 tikkonċerna diversi 
prodotti u miżuri favur il-produzzjoni, it-
tqegħid fis-suq u l-ipproċessar tagħhom. 
Dawn il-miżuri urew li huma effettivi u 
żguraw iż-żamma tal-attivitajiet agrikoli u 
l-iżvilupp tagħhom. L-Unjoni għandha 
tkompli tgħin lil din il-produzzjoni, li hija 
fattur ewlieni fil-bilanċ ambjentali, soċjali 
u ekonomiku tal-gżejjer minuri fil-baħar 
Eġew. L-esperjenza wriet li, bħal fil-każ 
tal-politika dwar l-iżvilupp rurali, l-isħubija 
aktar mill-qrib mal-awtoritajiet lokali tista' 
tgħin biex jiġu indirizzati aktar direttament 
il-problemi speċifiċi tal-gżejjer milquta. 
Għalhekk hemm lok fejn titkompla l-
għajnuna favur il-produzzjonijiet lokali 
permezz tal-programm ta' għajnuna, 
stabbilit għall-ewwel darba permezz tar-
Regolament (KE) Nru 1405/2006.

(14) Il-politika tal-Unjoni favur il-
produzzjoni lokali fil-gżejjer minuri fil-
baħar Eġew, stabbilita bir-Regolament 
(KE) Nru 1405/2006 tikkonċerna diversi 
prodotti u miżuri favur il-produzzjoni, it-
tqegħid fis-suq u l-ipproċessar tagħhom. 
Dawn il-miżuri wrew li huma effettivi u 
żguraw iż-żamma tal-attivitajiet agrikoli u 
l-iżvilupp tagħhom. L-Unjoni għandha 
tkompli tgħin lil din il-produzzjoni, li hija 
fattur ewlieni fil-bilanċ ambjentali, soċjali 
u ekonomiku tal-gżejjer minuri fil-baħar 
Eġew. L-esperjenza wriet li, bħal fil-każ 
tal-politika dwar l-iżvilupp rurali, l-isħubija 
aktar mill-qrib mal-awtoritajiet lokali tista' 
tgħin biex jiġu indirizzati aktar direttament 
il-problemi speċifiċi tal-gżejjer milquta. 
Għalhekk hemm lok fejn titkompla l-
għajnuna favur il-produzzjonijiet lokali 
permezz tal-programm ta' għajnuna, 
stabbilit għall-ewwel darba permezz tar-
Regolament (KE) Nru 1405/2006, li 
jikkostitwixxi mudell effettiv għall-
introduzzjoni ta' arranġamenti speċifiċi 
ta' għajnuna li jinkludu gżejjer minuri 'il 
barra minn Sqallija, fejn il-kundizzjonijiet 
ambjentali u soċjoekonomiċi huma simili 
għal dawk tal-gżejjer minuri fil-baħar 
Eġew.

Or. it

Emenda 47
Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Premessa 15 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-prinċipji bażiċi li jirregolaw il-
programm ta' għajnuna għandhom ikunu 
determinati sabiex jiġu stabbiliti 
arranġamenti speċifiċi għat-trasport ta' 
prodotti agrikoli pproċessati u mhux mill-
gżejjer.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata għajnuna għat-trasport mill-gżejjer minuri tal-Eġew ta' prodotti agrikoli 
pproċessati u mhux, li jkollhom problemi bl-iżvantaġġ kompetittiv doppju minħabba l-prezz 
għoli kemm tal-materja prima u tat-trasport sussegwenti. Ir-rakkomandazzjoni ssegwi r-
raġunament li fuqu huma bbażati d-dispożizzjonijiet tar-regolament li għandu l-għan li 
jikkumpensa għall-iżvantaġġ kompetittiv tal-ispiża ogħla għall-provvista ta' materja prima 
lill-gżejjer.

Emenda 48
Spyros Danellis

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għall-finijiet tal-implimentazzjoni 
tiegħu, il-programm ta' għajnuna jista’ 
jkun fih ukoll miżuri għall-finanzjament 
tal-istudji, ta' proġetti dimostrattivi, ta' 
taħriġ u tal-assistenza teknika.

(16) Għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-
programm ta' għajnuna, fil-futur għandu 
jkun ammissibbli li s-sussidji jintrabtu 
mal-produzzjoni.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li l-programm ta' għajnuna jintuża kemm jista' jkun b'mod effettiv u meta 
jitqiesu l-ammonti limitati ta' fondi pubbliċi disponibbli, jeħtieġ li s-sussidji jintrabtu mal-
produzzjoni. Programmi oħra huma disponibbli wkoll għall-kofinanzjament ta' studji, ta' 
proġetti dimostrattivi, ta' taħriġ u ta' assistenza teknika.
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Emenda 49
Spyros Danellis

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-produtturi agrikoli tal-gżejjer minuri 
fil-baħar Eġew għandhom jiġu mħeġġa 
jfornu prodotti ta' kwalità u jiffavorixxu t-
tqegħid fis-suq ta' dawn il-prodotti.

(17) Il-produtturi agrikoli tal-gżejjer minuri 
fil-baħar Eġew għandhom jiġu mħeġġa 
jfornu prodotti ta' kwalità, filwaqt li 
jagħmlu użu massimu tal-materjal 
ġenetiku u  ta' propagazzjoni lokali u 
jiffavorixxu t-tqegħid fis-suq ta' dawn il-
prodotti, partikolarment fuq livell lokali, 
filwaqt li jużaw l-opportunitajiet offerti 
mill-iżvilupp ta' setturi oħra bħat-turiżmu.

Or. el

Emenda 50
Marit Paulsen

Proposta għal regolament
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Għandha ssir enfasi fuq il-
preservazzjoni tal-wirt kulturali f'forma 
ta' karatteristiċi fiżiċi u tradizzjonali tal-
metodi tal-produzzjoni agrikola.

Or. en

Emenda 51
Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Tista' tingħata deroga mill-politika 
konsistenti tal-Kummissjoni biex ma jiġux 

(18) Tista' tingħata deroga mill-politika 
konsistenti tal-Kummissjoni li ma jiġux 
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awtorizzati għajnuniet mill-Istat għall-
funzjonament fis-settur tal-produzzjoni, 
tal-ipproċessar u tat-tqegħid fis-suq ta' 
prodotti agrikoli koperti mill-Anness I 
għat-Trattat sabiex jittaffew ir-
restrizzjonijiet speċifiċi tal-produzzjoni 
agrikola tal-gżejjer minuri fil-baħar Eġew 
minħabba l-iżolament tagħhom, id-
distanza, l-insularità, iċ-ċokon, il-muntanji, 
il-klima u d-dipendenza ekonomika fuq 
għadd żgħir ta' prodotti.

awtorizzati għajnuniet mill-Istat għall-
funzjonament fis-settur tal-produzzjoni, 
tal-ipproċessar, tat-tqegħid fis-suq u tat-
trasport ta' prodotti agrikoli koperti mill-
Anness I għat-Trattat sabiex jittaffew ir-
restrizzjonijiet speċifiċi tal-produzzjoni 
agrikola tal-gżejjer minuri fil-baħar Eġew 
minħabba l-iżolament tagħhom, id-
distanza, l-insularità, iċ-ċokon, il-muntanji, 
il-klima u d-dipendenza ekonomika fuq 
għadd żgħir ta' prodotti.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata għajnuna għat-trasport mill-gżejjer minuri tal-Eġew ta' prodotti agrikoli 
pproċessati u mhux, li jkollhom problemi bi żvantaġġ kompetittiv doppju minħabba l-prezz 
għoli kemm tal-materja prima u tat-trasport sussegwenti. Ir-rakkomandazzjoni ssegwi r-
raġunament li fuqu huma bbażati d-dispożizzjonijiet tar-regolament li għandu l-għan li 
jikkumpensa għall-iżvantaġġ kompetittiv tal-ispiża ogħla għall-provvista ta' materja prima 
lill-gżejjer.

Emenda 52
Marit Paulsen, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Tista' tingħata deroga mill-politika 
konsistenti tal-Kummissjoni biex ma jiġux 
awtorizzati għajnuniet mill-Istat għall-
funzjonament fis-settur tal-produzzjoni, 
tal-ipproċessar u tat-tqegħid fis-suq ta' 
prodotti agrikoli koperti mill-Anness I 
għat-Trattat sabiex jittaffew ir-
restrizzjonijiet speċifiċi tal-produzzjoni 
agrikola tal-gżejjer minuri fil-baħar Eġew 
minħabba l-iżolament tagħhom, id-
distanza, l-insularità, iċ-ċokon, il-muntanji, 
il-klima u d-dipendenza ekonomika fuq 

(18) Tista' tingħata deroga mill-politika 
konsistenti tal-Kummissjoni li ma jiġux 
awtorizzati għajnuniet mill-Istat għall-
funzjonament fis-settur tal-produzzjoni, 
tal-ipproċessar u tat-tqegħid fis-suq ta' 
prodotti agrikoli koperti mill-Anness I 
għat-Trattat sabiex jittaffew ir-
restrizzjonijiet speċifiċi tal-produzzjoni 
agrikola tal-gżejjer minuri fil-baħar Eġew 
minħabba l-iżolament tagħhom, id-
distanza, l-insularità, iċ-ċokon, il-muntanji, 
il-klima, id-dipendenza ekonomika fuq 
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għadd żgħir ta' prodotti. għadd żgħir ta' prodotti u d-distanza 
tagħhom mis-swieq.

Or. en

Emenda 53
Spyros Danellis

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Mill-2007, ir-rekwiżiti tal-prodotti 
essenzjali kibru fil-gżejjer minuri fil-baħar 
Eġew, minħabba t-tkabbir tal-merħla u tal-
pressjoni demografika. Jeħtieġ għalhekk li 
tiżdied il-parti tal-baġit li l-Greċja tista’ 
tuża għall-arranġamenti speċifiċi ta’ 
provvista fil-gżejjer minuri fil-baħar Eġew.

(20) Mill-2007, ir-rekwiżiti tal-prodotti 
essenzjali kibru fil-gżejjer minuri fil-baħar 
Eġew, minħabba ż-żieda fil-popolazzjoni 
tal-bhejjem, l-abbandun tas-settur 
primarju minħabba spejjeż kbar tal-
produzzjoni u l-pressjoni demografika u 
turistika. Jeħtieġ għalhekk li tiżdied il-parti 
tal-baġit li l-Greċja tista’ tuża għall-
arranġamenti speċifiċi ta’ provvista fil-
gżejjer minuri fil-baħar Eġew. 
Madankollu, iż-żieda m’għandhiex tkun 
għad-detriment tal-baġit għat-tisħiħ tal-
produzzjoni agrikola lokali, iżda għandha 
tkun akkumpanjata minn żieda fl-ammont 
maħsub biex jappoġġa din il-produzzjoni;

Or. el

Emenda 54
Juozas Imbrasas

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Mill-2007, ir-rekwiżiti tal-prodotti 
essenzjali kibru fil-gżejjer minuri fil-baħar 
Eġew, minħabba t-tkabbir tal-merħla u tal-
pressjoni demografika. Jeħtieġ għalhekk li 
tiżdied il-parti tal-baġit li l-Greċja tista’ 
tuża għall-arranġamenti speċifiċi ta’ 

(20) Mill-2007, ir-rekwiżiti tal-prodotti 
essenzjali kibru fil-gżejjer minuri fil-baħar 
Eġew, minħabba ż-żieda fil-popolazzjoni 
tal-bhejjem u l-pressjoni demografika. 
Jeħtieġ għalhekk li abbażi ta' dan tiżdied 
il-parti tal-baġit li l-Greċja tista’ tuża għall-
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provvista fil-gżejjer minuri fil-baħar Eġew. arranġamenti speċifiċi ta’ provvista fil-
gżejjer minuri fil-baħar Eġew.

Or. lt

Emenda 55
Spyros Danellis

Proposta għal regolament
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Il-Kummissjoni għandha tressaq 
rapport ġenerali lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill sa mhux aktar tard mill-31 
ta' Diċembru 2016 dwar l-impatt tal-
miżuri meħuda biex dan ir-regolament 
jiġi implimentat, u fejn applikabbli, dan 
ir-rapport għandu jkun akkumpanjat 
minn rakkomandazzjonijiet xierqa. Il-
Kummissjoni trid għaldaqstant teżamina 
dawn ir-rakkomandazzjonijet biex tiżgura 
li jinkludu programm integrat ta' żvilupp 
sostenibbli li jikkunsidra l-wirt kulturali u 
l-importanza ambjentali tal-gżejjer minuri 
tal-Eġew u l-kwistjonijiet u l-problemi li 
jirriżultaw speċifikament mill-pożizzjoni 
ġeografika u l-ambjent partikolari 
tagħhom, kif ukoll iż-żieda fl-
immigrazzjoni illegali.

Or. el

Emenda 56
Marit Paulsen, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistipula miżuri 
agrikoli speċifiċi biex jiġu rimedjati d-
diffikultajiet li jirriżultaw mill-iżolament, 

1. Dan ir-Regolament jistipula miżuri 
agrikoli speċifiċi biex jiġu mitigati d-
diffikultajiet li jirriżultaw mill-iżolament, 
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id-distanza, l-insularità u ċ-ċokon tal-
gżejjer minuri fil-bażar Eġew, minn issa 'l 
quddiem "il-gżejjer minuri".

id-distanza, l-insularità, id-distanza mis-
swieq u ċ-ċokon tal-gżejjer minuri fil-
baħar Eġew, minn issa 'l quddiem "il-
gżejjer minuri".

Or. en

Emenda 57
Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-preservazzjoni u l-iżvilupp tal-
attivitajiet agrikola fil-gżejjer minuri, 
inklużi l-produzzjoni, l-ipproċessar u t-
tqegħid fis-suq tal-prodotti lokali.

b) il-preservazzjoni u l-iżvilupp tal-
attivitajiet agrikoli fil-gżejjer minuri, 
inklużi l-produzzjoni, l-ipproċessar, it-
tqegħid fis-suq u t-trasport tal-prodotti 
lokali pproċessati u mhux.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata għajnuna għat-trasport mill-gżejjer minuri tal-Eġew ta' prodotti agrikoli 
pproċessati u mhux, li jkollhom problemi bi żvantaġġ kompetittiv doppju minħabba l-prezz 
għoli kemm tal-materja prima u tat-trasport sussegwenti. Ir-rakkomandazzjoni ssegwi r-
raġunament li fuqu huma bbażati d-dispożizzjonijiet tar-regolament li għandu l-għan li 
jikkumpensa għall-iżvantaġġ kompetittiv tal-ispiża ogħla għall-provvista ta' materja prima 
lill-gżejjer.

Emenda 58
Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-programm jista’ jinkludi miżuri ta’ 
għajnuna għall-produzzjoni, l-ipproċessar 
jew it-tqegħid fis-suq tal-prodotti agrikoli 
tal-gżejjer minuri.

4. Il-programm jista’ jinkludi miżuri ta’ 
għajnuna għall-produzzjoni, l-ipproċessar,
it-tqegħid fis-suq u t-trasport tal-prodotti 
agrikoli pproċessati u mhux tal-gżejjer 
minuri.
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Or. el

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata għajnuna għat-trasport mill-gżejjer minuri tal-Eġew ta' prodotti agrikoli 
pproċessati u mhux, li jkollhom problemi bi żvantaġġ kompetittiv doppju minħabba l-prezz 
għoli kemm tal-materja prima u tat-trasport sussegwenti. Ir-rakkomandazzjoni ssegwi r-
raġunament li fuqu huma bbażati d-dispożizzjonijiet tar-regolament li għandu l-għan li 
jikkumpensa għall-iżvantaġġ kompetittiv tal-ispiża ogħla għall-provvista ta' materja prima 
lill-gżejjer.

Emenda 59
Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex tingħata għajnuna għat-tqegħid fis-
suq tal-prodotti barra mir-reġjun tal-
produzzjoni tagħhom, il-Kummissjoni tista' 
tadotta permezz ta’ att delegat il-
kundizzjonijiet għall-istabbiliment tal-
ammont tal-għajnuna mogħtija skont it-
tqegħid fis-suq u, jekk ikun il-każ, il-
kwantitajiet massimi li jistgħu jaqgħu taħt 
din l-għajnuna.

Biex tingħata għajnuna għat-tqegħid fis-
suq u t-trasport tal-prodotti pproċessati u 
mhux barra mir-reġjun tal-produzzjoni 
tagħhom, il-Kummissjoni tista' tadotta 
permezz ta’ att delegat il-kundizzjonijiet 
għall-istabbiliment tal-ammont tal-
għajnuna mogħtija skont it-tqegħid fis-suq 
u t-trasport u, jekk ikun il-każ, il-
kwantitajiet massimi li jistgħu jaqgħu taħt 
din l-għajnuna.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata għajnuna għat-trasport mill-gżejjer minuri tal-Eġew ta' prodotti agrikoli 
pproċessati u mhux, li jkollhom problemi bi żvantaġġ kompetittiv doppju minħabba l-prezz 
għoli kemm tal-materja prima u tat-trasport sussegwenti. Ir-rakkomandazzjoni ssegwi r-
raġunament li fuqu huma bbażati d-dispożizzjonijiet tar-regolament li għandu l-għan li 
jikkumpensa għall-iżvantaġġ kompetittiv tal-ispiża ogħla għall-provvista ta' materja prima 
lill-gżejjer.

Emenda 60
Georgios Papastamkos
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-prodotti agrikoli koperti mill-
Anness I għat-Trattat, li għalihom 
japplikaw l-Artikoli 107, 108 u 109 tiegħu, 
il-Kummissjoni tista’ tawtorizza, 
f’konformità mal-Artikolu 108 tat-Trattat, 
fis-setturi tal-produzzjoni, tal-ipproċessar u 
t-tqegħid fis-suq ta’ dawn il-prodotti, 
għajnuniet operattivi bil-għan li jittaffew 
ir-restrizzjonijiet tal-produzzjoni agrikola 
speċifiċi għall-gżejjer minuri minħabba l-
iżolament, id-distanza, l-insularità, iċ-
ċokon, il-muntanji, il-klima u d-dipendenza 
ekonomika minħabba l-ammont żgħir ta' 
prodotti.

1. Għall-prodotti agrikoli koperti mill-
Anness I għat-Trattat, li għalihom 
japplikaw l-Artikoli 107, 108 u 109 tiegħu, 
il-Kummissjoni tista’ tawtorizza, 
f’konformità mal-Artikolu 108 tat-Trattat, 
fis-setturi tal-produzzjoni, tal-ipproċessar,
tat-tqegħid fis-suq u tat-trasport ta’ dawn 
il-prodotti, għajnuniet operattivi bil-għan li 
jittaffew ir-restrizzjonijiet tal-produzzjoni 
agrikola speċifiċi għall-gżejjer minuri 
minħabba l-iżolament, id-distanza, l-
insularità, iċ-ċokon, il-muntanji, il-klima u 
d-dipendenza ekonomika fuq ammont żgħir 
ta' prodotti.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata għajnuna għat-trasport mill-gżejjer minuri tal-Eġew ta' prodotti agrikoli 
pproċessati u mhux, li jkollhom problemi bi żvantaġġ kompetittiv doppju minħabba l-prezz 
għoli kemm tal-materja prima u tat-trasport sussegwenti. Ir-rakkomandazzjoni ssegwi r-
raġunament li fuqu huma bbażati d-dispożizzjonijiet tar-regolament li għandu l-għan li 
jikkumpensa għall-iżvantaġġ kompetittiv tal-ispiża ogħla għall-provvista ta' materja prima 
lill-gżejjer.

Emenda 61
Marit Paulsen, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-prodotti agrikoli koperti mill-
Anness I għat-Trattat, li għalihom 
japplikaw l-Artikoli 107, 108 u 109 tiegħu, 
il-Kummissjoni tista’ tawtorizza, 
f’konformità mal-Artikolu 108 tat-Trattat, 
fis-setturi tal-produzzjoni, tal-ipproċessar u 
t-tqegħid fis-suq ta’ dawn il-prodotti, 
għajnuniet operattivi bil-għan li jittaffew 

1. Għall-prodotti agrikoli koperti mill-
Anness I għat-Trattat, li għalihom 
japplikaw l-Artikoli 107, 108 u 109 tiegħu, 
il-Kummissjoni tista’ tawtorizza, 
f’konformità mal-Artikolu 108 tat-Trattat, 
fis-setturi tal-produzzjoni, tal-ipproċessar u 
t-tqegħid fis-suq ta’ dawn il-prodotti, 
għajnuniet operattivi bil-għan li jittaffew 
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ir-restrizzjonijiet tal-produzzjoni agrikola 
speċifiċi għall-gżejjer minuri minħabba l-
iżolament, id-distanza, l-insularità, iċ-
ċokon, il-muntanji, il-klima u d-dipendenza 
ekonomika minħabba l-ammont żgħir ta' 
prodotti.

ir-restrizzjonijiet tal-produzzjoni agrikola 
speċifiċi għall-gżejjer minuri minħabba l-
iżolament, id-distanza, l-insularità, iċ-
ċokon, il-muntanji, il-klima u d-dipendenza 
ekonomika fuq ammont żgħir ta' prodotti u 
d-distanza tagħhom mis-swieq.

Or. en


