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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Mill-perspettiva tal-politika għall-iżvilupp, tista' tiġi suġġerita PAK kompletament differenti 
minn dik ippreżentata mill-Kummissjoni fil-proposta għal riforma. Madankollu, numru ta' 
inkoerenzi magħrufa sew ġew ittrattati matul riformi tal-PAK fil-passat, xejra li qed titkompla 
bil-proposti attwali tal-Kummissjoni. L-appoġġ għall-irziezet fil-parti l-kbira tiegħu ġie 
separat u r-rwoli tal-mekkaniżmi ta' intervent fis-suq u rifużjonijiet tal-esportazzjoni tnaqqsu 
b'mod sinifikanti.

Waħda mill-innovazzjonijiet ewlenin fl-aħħar proposta għal riforma hija l-komponent 
obbligatorju ta' ekoloġizzazzjoni tal-pagamenti diretti, billi l-miżuri ambjentali jiġu appoġġati 
fl-UE kollha, b'mod li tingħata prijorità lill-għanijiet tal-politika klimatika u ambjentali. Dan 
mhux se joħloq sitwazzjoni kompetittiva fir-rigward tal-bdiewa fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. 
Barra minn hekk, il-miżuri obbligatorji ambjentali se jikkontribwixxu biex jitrażżan it-tibdil 
fil-klima, li għandu riperkussjonijiet serji fuq ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw. Filwaqt li d-
dettalji jista' jkun li jkollhom jittejbu, ir-rapporteur tappoġġa ħafna l-komponent ta' 
ekoloġizzazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni. 

Minkejja x-xejriet pożittivi, madankollu, għad hemm problemi reali li għandhom jiġu 
indirizzati mill-perspettiva tal-politika għall-iżvilupp. Il-PAK riformata għadu qed ikollha 
effetti esterni li mhumiex riflessi biżżejjed fil-proposti tal-Kummissjoni. Għalhekk, ir-
regolamenti tal-PAK iridu jiġu kkontrollati b'attenzjoni fid-dawl tatl-obbligu fit-Trattat li tiġi 
żgurata l-Koerenza tal-Politika għall-Iżvilupp (PCD) (Artikolu 208 TFUE). 

M'hemm ebda impatti trasversali tal-PAK fuq il-pajjiżi kollha li qed jiżviluppaw, iżda ntwera 
li f'każijiet konkreti miżuri individwali tal-PAK jistgħu jwasslu għal żidiet qawwija fl-
importazzjoni fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, liema żidiet jheddu l-għajxien tal-bdiewa lokali u 
jdgħajfu l-politiki tas-settur agrikolu adottati mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex isaħħu s-
sigurtà tal-ikel tagħhom fit-tul taż-żmien. Barra minn hekk, fid-dawl ta' fehim usa' tal-PCD li 
jmur lil hin minn "tagħmel ebda ħsara", xi elementi tat-"tieni pilastru" jistgħu jgħinu joħolqu 
sinerġiji u jsaħħu l-kooperazzjoni fost il-bdiewa fl-Ewropa u fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. 

Ir-rapporteur għalhekk tipproponi emendi f'dan is-sens:

● Il-PAK għandha titiqiegħed fil-qafas usa' tal-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp tal-UE u 
l-impatti esterni tagħha għandhom jiġu sorveljati mill-qrib, bl-involviment tal-gvernijiet u 
tal-partijiet interessati tal-pajjiżi sħab.

● Is-sussidji għall-esportazzjoni għandhom jitneħħew gradwalment kollha kemm huma. 
Sadanittant, ir-rifużjonijiet tal-esportazzjoni m'għandhomx jingħataw jekk ikun hemm 
riskju ta' danni serji għall-produtturi lokali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. B'mod ġenerali, 
il-miżuri tax-xibka ta' sikurezza bħax-xiri ta' intervent jistgħu jwasslu għal sostituzzjoni 
tal-ispejjeż ta' aġġustament għall-produtturi li mhumiex tal-UE. 

● Il-politika tal-UE u d-dipendenza fuq importazzjonijiet ta' pjanti tal-proteini għandhom 
impatti ambjentali u soċjali negattivi f'pajjiżi esportaturi li qed jiżviluppaw. Il-
promozzjoni tat-tkabbir tal-għelejjel leguminużi fl-Ewropa tista' ttaffi wkoll it-tibdil fil-
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klima u tista' tikkontribwixxi b'mod pożittiv għall-bijodiversità u għall-fertilità tal-
ħamrija. 

● Kif diġà ġie propost mill-Kumitat għall-Iżvilupp fl-2011, il-pagamenti diretti għandhom 
jiġu separati mill-produzzjoni "biex ikun hemm kundizzjonijiet ugwali bejn il-prodotti 
agrikoli tal-UE u tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u jiġu stimolati l-kummerċ ġust u t-tkabbir 
sostenibbli".

Il-politika għall-iżvilupp u d-djalogu politiku għandhom jintużaw b'mod immirat biex il-
pajjiżi li qed jiżviluppaw ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-kummerċ agrikolu internazzjonali u 
japplikaw, bħalma tagħmel l-Unjoni, strumenti ta' ġestjoni tas-suq moderni. Ir-rapporteur hija 
konxja li ċertu sfidi sempliċement ma jistgħux jiġu indirizzati fil-kuntest ta' dan ir-
regolament, pereżempju l-kwistjoni tat-tisħiħ tal-katini tal-provvista UE-AKP u l-katini tal-
provvista fil-pajjiżi tal-AKP nfushom. Peress li s-sistemi ta' produzzjoni fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw kibru b'mod parallel għas-sistema tal-UE, huma interkonnessi mill-qrib u 
kwalunkwe sforz biex jissaħħu l-katini tal-provvista tal-UE se jfallu jekk din l-
interkonnessjoni ma tkunx meqjusa li hi biżżejjed u jittejbu biss il-katini tal-provvista interni 
tal-UE. Pereżempju, l-użu ta' strumenti moderni għall-ġestjoni tas-suq fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, b'mod partikolari l-pajjiżi l-inqas żviluppati (LCDs), bħal aktar trasparenza, it-
tisħiħ tal-kapaċitajiet, l-iskambju f'waqtu ta' informazzjoni dwar standards, regolamenti 
tekniċi jew appoġġ fir-rigward tan-negozjar ta' kuntratti, għandhom jiġu inkoraġġati.  

L-isfida ewlenija għall-PCD hija fejn l-interessi tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u dawk tal-
Ewropa jkunu f'kunflitt. Il-perspettiva fit-tul hija li dawn l-interessi jistgħu jiġu allinjati u l-
ħolqien ta' sitwazzjonijiet fejn kulħadd ikun rebbieħ jistgħu jiġu ffaċilitati. Għalhekk, l-għan 
tal-proposti tar-rapporteur mhuwiex li jiddgħajfu l-għanijiet leġittimi tal-PAK iżda li jsiru 
aġġustamenti selettivi fejn ikunu meqjusa neċessarji mill-perspettiva tal-politika għall-
iżvilupp.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp 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
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Ir-riforma għandha tiżgura li, bi qbil 
mal-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), l-objettivi tal-politika għall-
iżvilupp, inklużi dawk approvati fil-
kuntest tan-Nazzjonijiet Uniti u 
organizzazzjonijiet internazzjonali oħra, 



PA\895755MT.doc 5/10 PE485.893v01-00

MT

jiġu kkunsidrati mill-PAK. Miżuri 
meħuda skont dan ir-regolament 
m'għandhomx jipperikolaw il-kapaċità 
tal-produzzjoni tal-ikel u s-sigurtà tal-ikel 
fit-tul tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, b'mod 
partikolari l-pajjiżi l-inqas żviluppati 
(LDCs), u għandhom jikkontribwixxu 
biex jintlaħqu l-impenji tal-Unjoni 
rigward il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 208 TFUE, il-politiki kollha tal-UE li x'aktarx jaffettwaw il-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw għandhom jikkunsidraw l-objettivi tal-iżvilupp. Il-faċilitazzjoni tal-iżvilupp 
agrikolu tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u t-tisħiħ tas-sigurtà tal-ikel globali huma objettivi 
ewlenin tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE. Il-politika agrikola tal-UE għandha effetti 
esterni, li jinfluwenzaw b'mod partikolari l-kummerċ agrikolu. Il-prinċipju tal-PCD jirrikjedi 
li r-riperkussjonijiet potenzjali fuq is-swieq agrikoli lokali u l-produtturi lokali fil-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw jiġu sorveljati u, kull fejn ikun possibbli, jiġu evitati.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 94

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(94) Suq uniku jinvolvi sistema ta’ 
negozjar fil-fruntieri esterni tal-Unjoni. Dik 
is-sistema ta’ negozjar għandha tinkludi 
dazji ta’ importazzjoni u rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni u għandha, fil-prinċipju, 
tistabbilizza s-suq tal-Unjoni. Is-sistema ta’ 
negozjar għandha tkun ibbażata fuq l-
impenji aċċettati skont iċ-Ċiklu tal-
Urugwaj ta’ negozjati kummerċjali 
multilaterali u fi ftehimiet bilaterali.

(94) Suq uniku jinvolvi sistema ta’ 
negozjar fil-fruntieri esterni tal-Unjoni. Dik 
is-sistema ta’ negozjar għandha tinkludi 
dazji ta’ importazzjoni u għandha tkompli 
tinkludi, għal perjodu limitat, rifużjonijiet 
ta’ esportazzjoni u għandha, fil-prinċipju, 
tistabbilizza s-suq tal-Unjoni. Is-sistema ta’ 
negozjar għandha tkun ibbażata fuq l-
impenji aċċettati skont iċ-Ċiklu tal-
Urugwaj ta’ negozjati kummerċjali 
multilaterali u fi ftehimiet bilaterali, u tqis 
l-objettivi tal-iżvilupp tal-Unjoni u l-
impenji rigward il-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-premessa tirrifletti l-bidliet proposti għad-dispożizzjonijiet dwar ir-rifużjonijiet tal-
esportazzjoni.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 107

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(107) Dispożizzjonijiet għall-għoti ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni lil pajjiżi 
terzi, ibbażati fuq id-differenza bejn 
prezzijiet fl-Unjoni u dawk fuq is-suq dinji, 
u li jkunu fil-limiti stabbiliti skont l-
impenji magħmulin fid-WTO, għandhom 
iservu biex jissalvagwardjaw il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-kummerċ 
internazzjonali f’ċerti prodotti li jaqgħu fl-
ambitu ta’ dan ir-Regolament. L-
esportazzjoni ssussidjata għandha tkun 
suġġetta għal limiti f’termini ta’ valur u 
kwantità.

(107) Dispożizzjonijiet għall-għoti ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni lil pajjiżi 
terzi, ibbażati fuq id-differenza bejn 
prezzijiet fl-Unjoni u dawk fuq is-suq dinji, 
u li jkunu fil-limiti stabbiliti skont l-
impenji magħmulin fid-WTO, għandhom 
iservu biex jissalvagwardjaw il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-kummerċ 
internazzjonali f’ċerti prodotti li jaqgħu fl-
ambitu ta’ dan ir-Regolament. L-
esportazzjoni ssussidjata għandha tkun 
suġġetta għal limiti f’termini ta’ valur u 
kwantità u m'għandhiex tipperikola l-
kapaċità ta' produzzjoni tal-ikel u s-
sigurtà tal-ikel fit-tul tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw. Ir-rifużjonijiet tal-
esportazzjoni għandhom jitneħħew 
gradwalment sal-2017. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-premessa tirrifletti l-bidliet proposti għad-dispożizzjonijiet dwar ir-rifużjonijiet tal-
esportazzjoni.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 109a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(109a) Biex tiġi żgurata l-koerenza tal-
politiki għall-iżvilupp, is-setgħa li tadotta 
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atti bi qbil mal-Artikolu 290 TFUE 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-kriterji u l-proċeduri għall-
għoti ta' rifużjonijiet tal-esportazzjoni 
għal esportazzjonijiet f'pajjiżi li qed 
jiżviluppaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-premessa 107.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp

Bi qbil mal-Artikolu 208 tat-TFUE, l-
objettivi tal-politika għall-iżvilupp, inklużi 
dawk approvati fil-kuntest tan-
Nazzjonijiet Uniti u organizzazzjonijiet 
internazzjonali oħra, għandhom jiġu 
kkunsidrati fl-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament.  Miżuri meħuda skont dan 
ir-regolament m'għandhomx jipperikolaw 
il-kapaċità tal-produzzjoni tal-ikel u s-
sigurtà tal-ikel fit-tul tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, b'mod partikolari l-pajjiżi l-
inqas żviluppati (LDCs), u għandhom 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-impenji 
tal-Unjoni rigward il-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 208 TFUE, il-politiki kollha tal-UE li x'aktarx jaffettwaw il-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw għandhom jikkunsidraw l-objettivi tal-iżvilupp. Il-faċilitazzjoni tal-iżvilupp 
agrikolu tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u t-tisħiħ tas-sigurtà tal-ikel globali huma objettivi 
ewlenin tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE. Il-politika agrikola tal-UE għandha effetti 
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esterni, li jinfluwenzaw b'mod partikolari l-kummerċ agrikolu. Il-prinċipju tal-PCD jirrikjedi 
li r-riperkussjonijiet potenzjali fuq is-swieq agrikoli lokali u l-produtturi lokali fil-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw jiġu sorveljati u, kull fejn ikun possibbli, jiġu evitati.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 66

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dispożizzjonijiet ġenerali Dispożizzjonijiet ġenerali
Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet fil-
kummerċ bejn l-Unjoni u ċerti pajjiżi terzi 
u l-karattru speċjali ta’ ċerti prodotti 
agrikoli, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 160 biex jiddefinixxu l-
kundizzjonijiet li bihom prodotti importati 
jitqiesu li jkollhom livell ekwivalenti ta’ 
konformità mal-istandards tal-Unjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni u l-
kundizzjonijiet li jippermettu deroga mill-
Artikolu 58, u li jiddeterminaw ir-regoli 
fir-rigward tal-applikazzjoni tal-istandards 
għall-kummerċjalizzazzjoni għal prodotti 
esportati mill-Unjoni.

Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet fil-
kummerċ bejn l-Unjoni u ċerti pajjiżi terzi 
u l-karattru speċjali ta’ ċerti prodotti 
agrikoli, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 160 biex jiddefinixxu l-
kundizzjonijiet li bihom prodotti importati 
jitqiesu li jkollhom livell ekwivalenti ta’ 
konformità mal-istandards tal-Unjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni u l-
kundizzjonijiet li jippermettu deroga mill-
Artikolu 58, u li jiddeterminaw ir-regoli 
fir-rigward tal-applikazzjoni tal-istandards 
għall-kummerċjalizzazzjoni għal prodotti 
esportati mill-Unjoni. Bi qbil mal-objettivi 
u l-impenji internazzjonali tal-UE fil-
qasam tal-iżvilupp, għandha tingħata 
attenzjoni speċjali biex jiġu eliminati l-
ostakoli mhux neċessarji għal 
esportazzjonijiet minn pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, u biex jiġu kkomunikati fil-
waqt bidliet ta' interess partikolari għal 
dawn il-pajjiżi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-artikolu għandu jirrifletti aħjar l-obbligi speċifiċi tal-UE skont il-Ftehim dwar l-Ostakoli 
Tekniċi għall-Kummerċ (TBT), li jgħid li l-Membri għandhom jiżguraw li r-regolamenti 
tekniċi, l-istandards u l-proċeduri għall-valutazzjoni tal-konformità ma joħolqux ostakoli 
mhux neċessarji għal esportazzjonijiet minn pajjiżi li qed jiżviluppaw.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 117 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dispożizzjonijiet ġenerali Dispożizzjonijiet ġenerali
1. Bla preġudizzju għall-każijiet fejn 
liċenzja ta’ importazzjoni jew ta’ 
esportazzjoni tkun meħtieġa skont dan ir-
Regolament, l-importazzjoni għal rilaxx 
fiċ-ċirkolazzjoni libera jew l-esportazzjoni 
ta’ prodott agrikolu wieħed jew aktar lejn l-
Unjoni jew ’il barra minnha jistgħu jkunu 
suġġetti għall-preżentazzjoni ta’ liċenzja, 
filwaq li titqies il-ħtieġa għal liċenzji għall-
immaniġġjar tas-swieq konċernati u, 
b’mod partikolari, għall-monitoraġġ tal-
kummerċ fil-prodotti konċernati.

1. Bla preġudizzju għall-każijiet fejn 
liċenzja ta’ importazzjoni jew ta’ 
esportazzjoni tkun meħtieġa skont dan ir-
Regolament, l-importazzjoni għal rilaxx 
fiċ-ċirkolazzjoni libera jew l-esportazzjoni 
ta’ prodott agrikolu wieħed jew aktar lejn l-
Unjoni jew ’il barra minnha jistgħu jkunu 
suġġetti għall-preżentazzjoni ta’ liċenzja, 
filwaqt li titqies il-ħtieġa għal liċenzji 
għall-immaniġġjar tas-swieq konċernati, 
għall-monitoraġġ tal-kummerċ fil-prodotti 
konċernati u, fejn meħtieġ, għall-
monitoraġġ tal-kummerċ ma' pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u għall-iżgurar tal-koerenza 
mal-objettivi tal-iżvilupp tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-liċenzji ta' esportazzjoni jistgħu jintużaw bħala għodda biex jiġi mmonitorjat u 
possibilment biex jiġi rregolat il-kummerċ fi prodotti sensittivi ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
biex jiġu evitati effetti negattivi għal setturi ta' biedja li qed jitfaċċaw f'pajjiżi li qed 
jiżviluppaw. Restrizzjonijiet unilaterali fuq il-kummerċ għandhom jiġu evitati permezz ta' 
kooperazzjoni mill-qrib mal-gvern tal-pajjiż sieħeb ikkonċernat.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 136 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Biex tiġi żgurata l-koerenza tal-politiki 
għall-iżvilupp, l-ebda rifużjonijiet tal-
esportazzjoni m'għandhom jingħataw 
għal esportazzjonijiet f'pajjiżi li qed 
jiżviluppaw jekk ikun hemm riskju li l-
esportazzjoni tal-prodott rispettiv tkun ta' 
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dannu għall-produtturi lokali. Il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 160 
ta' dan ir-regolament biex tiddefinixxi l-
kundizzjonijiet u l-proċedura għall-għoti 
ta' rifużjonijiet tal-esportazzjoni għal 
esportazzjonijiet f'pajjiżi li qed 
jiżviluppaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Matul fażi tranżitorja fejn ir-rifużjonijiet tal-esportazzjoni jkunu jistgħu jibqgħu jintużaw, il-
Kummissjoni għandha tiddefinixxi kriterji u proċeduri għall-għoti ta' rifużjonijiet għal 
esportazzjonijiet f'pajjiżi li qed jiżviluppaw, b'mod partikolari fl-LCDs, li jiżguraw li l-
esportazzjonijiet ikunu konformi mal-objettivi tal-UE fil-qasam tal-iżvilupp. B'mod 
partikolari, kwalunkwe rifużjonijiet għal esportazzjonijiet li jistgħu jkunu ta' dannu għall-
produtturi lokali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw għandhom ikunu evitati.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 165 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Artikoli 133 sa 141 għandhom 
japplikaw sal-31 ta' Diċembru 2017.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ċar li r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni huma strument li joħloq distorsjoni fil-kummerċ. 
Minkejja l-limitazzjoni konsiderevoli ta' dan l-istrument fl-aħħar snin mill-UE, l-użu possibbli
tiegħu għadu jkun ta' riskju għal produtturi vulnerabbli fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Ir-
regolament tal-PAK għandu jistabbilixxi data ċara għall-eliminazzjoni sħiħa ta' dan l-
istrument tal-politika.


