
AD\915606MT.doc PE491.201v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Baġits

2011/0281(COD)

17.10.2012

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Baġits

għall-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli (ir-
Regolament dwar l-OKS Unika)
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Giovanni La Via



PE491.201v02-00 2/7 AD\915606MT.doc

MT

PA_Legam



AD\915606MT.doc 3/7 PE491.201v02-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-organizzazzjoni komuni tas-swieq fi ħdan il-PAK għadha tikkostitwixxi parti essenzjali u 
prijorità ewlenija fil-forma attwali. Ir-riforma tipprova tiddeskrivi l-passi li għandhom 
jittieħdu għal organizzazzjoni individwali tas-swieq tal-PAK, bħaz-zokkor, l-inbid, iż-żejt taż-
żebbuġa, eċċ. Il-proposti għandhom l-għan li jindirizzaw is-setturi kollha tal-PAK u li jiġu 
mħarsa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

Peress li l-PAK saret iktar kumplessa tul is-snin, jeħtieġ li regolamentazzjoni mtejba u tnaqqis 
sinifikanti fil-burokrazija għall-bdiewa jkunu element importanti tal-PAK futura. Kwalunkwe 
piż u spiża amministrattivi mhux ġustifikati u eċċessivi għall-awtoritajiet nazzjonali 
għandhom jiġu evitati, partikolarment fid-dawl tal-konsolidazzjoni fiskali mill-Istati Membri 
u l-iskarsezza tar-riżorsi. Huwa meħtieġ infiq immirat sabiex tiġi żgurata ġestjoni soda tal-
fondi tal-Unjoni lejn il-provvista ta' prodotti pubbliċi essenzjali permezz ta' PAK 
multifunzjonali.

L-għan tal-proposta tal-Kummissjoni huwa li tiġi stabbilita politika skont is-settur billi jiġu 
indirizzati s-setturi individwali kollha. Barra minn hekk, il-proposti jirreferu għal kwistjonijiet 
ta' intervent fis-suq u ta' ħżin privat, kif ukoll għall-użu ta' rifużjoni tal-esportazzjoni. Ġew 
indirizzati wkoll il-kwistjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u tal-gruppi tal-
produtturi, partikolarment fis-settur tal-frott u l-ħaxix, flimkien mal-iskemi ta' promozzjoni u 
l-prattiki ta' tikkettar. Jingħataw għażliet ta' politiki għas-setturi bħala reazzjoni għall-isfidi 
futuri għall-oqsma tal-agrikoltura u biex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti għall-PAK. Ir-riforma 
għandha wkoll tqis l-istandards ġodda ta' kummerċjalizzazzjoni, produzzjonijiet u ippakkjar 
ta' kwalità (eż. kwoti tal-ħalib), sabiex jiġu pprovduti qafas effiċjenti u sistema li jkunu jistgħu 
jevitaw volatilità għolja tal-prezzijiet.

Huwa ta' importanza fundamentali li tiġi żgurata konformità mar-rekwiżiti ta' interess 
pubbliku b'rabta mal-għoti ta' pagamenti.

Dan ir-rapport ġie ppreparat fuq il-bażi tal-ammonti finanzjarji globali stabbiliti mill-
Kummissjoni Ewropea għall-PAK fil-qafas finanzjarju pluriannwali li jmiss. Bidliet 
fundamentali għal din il-proposta għandhom jirriżultaw fir-reviżjoni tal-kontenut ta' din l-
opinjoni.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-miżuri ambjentali u l-metodi tal-
produzzjoni li jħarsu l-ambjent, inkluża l-
biedja organika;

(e) miżuri ambjentali u metodi ta’ 
produzzjoni li jirrispettaw l-ambjent, 
inklużi l-biedja organika u l-produzzjoni 
integrata;

Ġustifikazzjoni

Il-"produzzjoni integrata", peress li hi metodu ta' produzzjoni li jintegra l-ikbar ammont 
possibbli ta' riżorsi u mekkaniżmi naturali, hi prattika li tassigura agrikoltura sostenibbli fuq 
żmien twil. Għaldaqstant u peress li hu metodu li jista' jintuża b'mod effikaċi f'għelejjel 
prattikament ta' kull tip, għandu jitqies bħala prattika ambjentali aċċettata mill-Unjoni fir-
rigward tal-prodotti agrikoli.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni 
għandha tkun daqs l-ammont tal-
kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmija fil-
punt (a) tal-Artikolu 30(1) kif attwalment 
imħallsin u limitata għal 50 % tal-infiq 
attwali mġarrab.

1. L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni 
għandha tkun daqs l-ammont tal-
kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmija fil-
punt (a) tal-Artikolu 30(1) kif attwalment 
imħallsin u limitata għal 60 % tal-infiq 
attwali mġarrab.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, din il-perċentwali tista’ 
tiżdied għal 4,6 % tal-valur tal-produzzjoni 
mqiegħda fis-suq bil-kundizzjoni li l-
ammont li jkun aktar minn 4,1 % tal-valur 
tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq jintuża 
biss għal miżuri ta’ prevenzjoni u 
mmaniġġjar ta’ kriżijiet. 

Madankollu, din il-perċentwali tista’ 
tiżdied għal 5 % tal-valur tal-produzzjoni 
mqiegħda fis-suq bil-kundizzjoni li l-
ammont li jkun aktar minn 4.1 % tal-valur 
tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq jintuża 
biss għal miżuri ta’ prevenzjoni u 
mmaniġġjar ta’ kriżijiet. 
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bl-istess mod, dawn l-istandards 
għandhom jiġu applikati bl-istess 
intensità u rigorożità għall-prodotti li 
joriġinaw minn pajjiżi terzi.

Ġustifikazzjoni

Permezz tal-applikazzjoni tal-prinċipju ta' reċiproċità għandu jiġi garantit li kull prodott 
intenzjonat għall-istess suq ikollu jissodisfa l-istess obbligi.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 133 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa fejn ikun meħtieġ biex l-
esportazzjonijiet jiġu megħjunin abbażi ta’ 
kwotazzjonijiet jew prezzijiet fis-suq dinji 
u fil-limiti li jirriżultaw minn ftehimiet 
konklużi skont l-Artikolu 218 tat-Trattat, 
id-differenza bejn dawk il-kwotazzjonijiet 
jew il-prezzijiet u prezzijiet fl-Unjoni tista’ 
tiġi koperta b’rifużjonijiet ta’ esportazzjoni 
għal:

1. Ir-rifużjonijiet tal-esportazzjoni 
msemmija f'dan il-Kapitolu għandhom 
jintużaw biss b'rabta mal-Artikolu 154. Sa 
fejn ikun meħtieġ biex l-esportazzjonijiet 
jiġu megħjunin abbażi ta’ kwotazzjonijiet 
jew prezzijiet fis-suq dinji u fil-limiti li 
jirriżultaw minn ftehimiet konklużi skont l-
Artikolu 218 tat-Trattat, id-differenza bejn 
dawk il-kwotazzjonijiet jew il-prezzijiet u 
prezzijiet fl-Unjoni tista’ tiġi koperta 
b’rifużjonijiet ta’ esportazzjoni għal:

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Billi tqis il-bżonn li tirreaġixxi b’mod 
effiċjenti u effikaċi kontra theddid ta’
tfixkil fis-swieq ikkawżat minn żidiet fil-
prezzijiet jew meta l-prezzijiet jinżlu 
b’mod sinifikanti fi swieq interni jew 
esterni jew minn kwalunkwe fattur ieħor li 
jolqot lis-suq, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 biex tieħu l-miżuri meħtieġa 
għas-settur konċernat, waqt li tħares 
kwalunkwe obbligu li jirriżulta minn 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat.

Billi tqis il-bżonn li tirreaġixxi b’mod 
effiċjenti u effikaċi kontra t-tfixkil fis-
swieq ikkawżat minn żidiet fil-prezzijiet 
jew meta l-prezzijiet jinżlu b’mod 
sinifikanti fi swieq interni jew esterni, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
biex tieħu l-miżuri meħtieġa għas-settur 
konċernat, waqt li tħares kwalunkwe 
obbligu li jirriżulta minn ftehimiet konklużi 
skont l-Artikolu 218 tat-Trattat.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn fil-każijiet ta’ theddid ta’ tfixkil fis-
swieq imsemmi fl-ewwel subparagrafu, 
dan ikun meħtieġ għal raġunijiet ta’ 
urġenza li jesiġu hekk, għandha tapplika l-
proċedura msemmija fl-Artikolu 161 ta' 
dan ir-Regolament għal atti delegati 
adottati skont dan il-paragrafu.

Fejn fil-każijiet ta’ tfixkil fis-swieq 
imsemmi fl-ewwel subparagrafu, dan ikun 
meħtieġ għal raġunijiet ta’ urġenza li jesiġu 
hekk, għandha tapplika l-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 161 ta' dan ir-
Regolament għal atti delegati adottati skont 
dan il-paragrafu.
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