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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

30 sena kienu bżonjużi biex jinħoloq u jiġi kkonfermat il-kunċett tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda fi ħdan il-Komunità Ewropea; is-sentenza HANSEN fl-1978 tal-Qorti Ewropea, ir-
rapport LIGIOS tal-Parlament Ewropew fl-1987, il-pożizzjonijiet tal-Kunsill Ewropew, u tal-
Kummissjoni Ewropea kienu s-sisien prinċipali ta’ dan il-kunċett. Għalhekk is-sena 1989 
kienet is-sena li fiha għall-ewwel darba ġew ikkunsidrati l-ispeċifiċitajiet tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda billi nħoloq qafas legali adegwat li ppermetta li jiġu adottati miżuri li jistgħu 
jippermettu integrazzjoni aħjar u ġusta ta’ dawn ir-reġjuni fil-Komunità Ewropea. It-Trattat 
ta’ Amsterdam saħħaħ il-bażijiet legali tal-miżuri speċifiċi favur ir-reġjuni l-aktar imbiegħda.
It-Trattat ta’ Lisbona kkonferma li l-ultraperiferija hija kkaratterizzata mid-distanza kbira mis-
suq Komunitarju u mir-restrizzjonijiet permanenti li jitfgħu lir-reġjuni l-aktar imbiegħda 
f’sitwazzjoni eċċezzjonalment unika fi ħdan l-UE, fatt li jiġġustifika d-dħul fis-seħħ tal-miżuri 
adattati.

Is-sena 1989 bħala sena li fiha, fl-UE, bdiet tiġi rikonoxxuta l-ispeċifiċità tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda mhijiex data newtrali għall-POSEI. Il-POSEI kien l-ewwel programm li nħoloq 
dak iż-żmien mill-UE biex jaqdi l-ispeċifiċitajiet tar-reġjuni l-aktar imbiegħda.

Dan kollu jsaħħaħ l-idea li l-Artikolu 349 (l-ex 299(2)), ikkumplimentat mill-Artikolu 42, l-
ewwel subparagrafu u mill-Artikolu 43(2), għandu jibqa’ l-bażi legali tar-regolament POSEI.

L-Artikolu 349 jikkonferixxi lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali rwol partikolari u 
prominenti għall-eżami ta’ kwalunkwe test jew regolament li għandu x’jaqsam ma’ dan kollu.
U huwa propju għalhekk li kemm l-istorja ta’ dan it-test kif ukoll dan ir-regolament stess 
huma importanti ħafna għall-membri tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali.

Għalfejn jingħata appoġġ speċifiku lill-agrikoltura fir-reġjuni l-aktar imbiegħda?

Fir-reġjuni l-aktar imbiegħda, l-agrikoltura tikkostitwixxi settur ekonomiku strateġiku fuq 
żewġ livelli. Min-naħa l-waħda, hija tiġġenera impjiegi u żvilupp ekonomiku mill-aktar 
importanti f’dawn ir-reġjuni, parti kbira mill-popolazzjoni taħdem f’dan is-settur. Min-naħa l-
oħra, l-agrikoltura u d-diversifikazzjoni tagħha huma relatati mal-kunċett tas-sigurtà tal-ikel, 
liema kunċett huwa tabilħaqq fundamentali għal dawn ir-reġjuni ladarba huma reġjuni iżolati, 
insulari u mbiegħda mill-kontinent Ewropew.

X’inhuma l-objettivi?

Iż-żieda tal-livell tal-awtosuffiċjenza alimentari - li għandha twassal għal tnaqqis ta’ 
importazzjonijiet fil-qasam tal-prodotti agrikoli u fl-istess ħin għal żieda fil-livell u żieda tat-
tipi ta’ produzzjonijiet agrikoli tal-lokal - hija kwistjoni ċentrali għar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u għall-istrateġiji ta’ żvilupp tagħhom.
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Madankollu, għandna nifhmu li biex tinstab soluzzjoni għal dan in-nuqqas, m’għandniex 
nissostitwixxu l-azjendi agrikoli tradizzjonali (banana - zokkor - rum) b’dawn l-azjendi 
agrikoli ġodda. Id-diversifikazzjoni u l-isforzi tad-diversifikazzjoni agrikola jimxu ’l quddiem 
sakemm l-azjendi agrikoli tradizzjonali jkunu sejrin sew. L-appoġġ għall-azjendi agrikoli 
tradizzjonali iktar ma jgħaddi ż-żmien iktar isir importanti ladarba huwa jippermetti li dawn 
iżommu l-kompetittività tagħhom fis-suq Ewropew meta jiġu ffaċċjati bil-kompetizzjoni tal-
pajjiżi tal-Amerika Latina u tal-AKP. Dawn il-pajjiżi, min-naħa tagħhom, għandhom ħafna 
inqas spejjeż tal-produzzjoni u tal-pagi, u barra minn hekk jistgħu jnaqqsu l-livelli tal-ispejjeż, 
xi ħaġa li r-reġjuni l-aktar imbiegħda jistgħu jagħmlu biss minimament minħabba l-insularità 
tagħhom, minħabba l-pożizzjoni imbiegħda tagħhom mis-suq Ewropew u minħabba n-natura 
amministrattiva reġjonali u mhux statali tagħhom. Għaldaqstant, il-benefiċċji tal-prodotti u 
tal-prodotti sekondarji tal-azjendi agrikoli tradizzjonali għandhom jitqassmu b’mod ġust bejn 
il-bdiewa, l-industrijalisti u d-distributuri biex kulħadd ikun jista’ jkompli għaddej b’mod 
dinjituż bl-attività tiegħu.

X’bilanċ? X’riformi?

Ir-riżultat li ħareġ mill-programm POSEI preċedenti (mill-2006 sal-lum) huwa wieħed tajjeb 
u pożittiv, hekk kif juru r-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri u r-rapport ordnat mill-
Kummissjoni Ewropea ppubblikat fl-2010. Għalhekk ikun jaqbel li nżommu u nipperpetwaw 
din is-sistema kif ukoll il-flessibilità tal-ġestjoni li tikkaratterizzaha u li trendiha ta’ suċċess.
Għal dan il-għan huwa importanti li r-rapporteur tiegħek jenfasizza li l-Kummissjoni Ewropea 
għandha tipproċedi bi studji tal-impatt kull darba li l-ftehimiet kummerċjali internazzjonali 
jiġu ffirmati u f’każ li l-azjendi agrikoli appoġġjati mill-POSEI jħossuhom mhedda.

Għaldaqstant, l-objettivi tal-POSEI għandhom jiġu definiti aħjar u għandhom jagħmlu tajjeb 
għan-nuqqasijiet tar-reġjuni l-aktar imbiegħda. Għal dan il-għan, objettiv li għandu l-għan li 
jiżviluppa agrikoltura endoġenika u li jnaqqas l-importazzjonijiet għandu jiġi stabbilit 
indipendentement minn kull objettiv ieħor fil-POSEI.

Barra minn hekk, l-implimentazzjoni tal-programmi ta’ riċerka u ta’ taħriġ li jistgħu 
jikkontribwixxu għall-ħolqien u l-iżvilupp ta’ prodotti agrikoli sostenibbli b’valur għoli 
miżjud għandhom jiffurmaw sezzjoni ġdida tal-objettivi tal-POSEI. Dan jirriżulta wkoll mill-
ħtieġa li l-programm POSEI jinġieb konformi mal-aħħar komunikazzjoni tal-Kummissjoni fl-
2008 dwar l-istrateġija l-ġdida għar-reġjuni l-aktar imbiegħda.

Hemm il-ħtieġa li l-Presidenti eletti tal-entitajiet lokali kompetenti għall-agrikoltura fir-
reġjuni l-aktar imbiegħda ikunu, fir-reġjuni l-aktar imbiegħda kollha u b’mod partikolari fi 
Franza, involuti kemm jista’ jkun fil-POSEI. Ladarba l-livell lokali huwa importanti ħafna 
għall-POSEI, ir-rappreżentanti eletti għandhom ikunu f’pożizzjoni li jkunu jistgħu jassumu r-
responsabilità li jmisshom.

Il-programmi POSEI finalment għandhom jiġu sottomessi għal evalwazzjonijiet regolari 
ċentralizzati min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea, sabiex l-objettivi li jridu jintlaħqu jagħtu 
lok għal implimentazzjoni reali u effettiva.
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EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 42 l-ewwel 
subġaragrafu , u l-Artikolu 43(2) tiegħu,

wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 349 tiegħu, l-
Artikolu 42 l-ewwel subparagrafu, u l-
Artikolu 43(2) tiegħu,

Or. fr

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Sabiex jinkisbu aħjar l-għanijiet tal-
arranġamenti favur ir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda tal-Unjoni, il-programmi POSEI 
għandhom jinkludu miżuri li jiggarantixxu 
l-provvista ta’ prodotti agrikoli u l-
preservazzjoni u l-iżvilupp tal-
produzzjonijiet agrikoli lokali. Jeħtieġ li 
jiġi approssimat il-livell tal-
programmazzjoni tar-reġjuni kkonċernati u 
li jkun hemm approċċ sistematiku tal-
isħubija bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri.

(4) Sabiex jinkisbu aħjar l-għanijiet tal-
arranġamenti favur ir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda tal-Unjoni, il-programmi POSEI 
għandhom jinkludu miżuri li jiggarantixxu 
l-provvista ta’ prodotti agrikoli kif ukoll il-
preservazzjoni u l-iżvilupp tal-
produzzjonijiet agrikoli lokali. Jeħtieġ li 
jiġi approssimat il-livell tal-
programmazzjoni tar-reġjuni kkonċernati u 
li jkun hemm approċċ sistematiku tal-
isħubija bejn il-Kummissjoni, l-Istati 
Membri u r-reġjuni l-aktar imbiegħda.

Or. fr
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4(a) (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4(a) Sabiex ma jiġux affettwati ħażin l-
objettivi appoġġjati mill-POSEI, il-
Kummissjoni tipproċedi għal studji tal-
impatt kull darba li jiġu nnegozjati 
ftehimiet ta’ kummerċ internazzjonali u
f’każ li l-azjendi agrikoli appoġġjati mill-
POSEI jħossuhom mhedda.

Or. fr

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jintlaħaq l-għan li jitbaxxew il-
prezzijiet fir-reġjuni l-aktar imbiegħda u 
jitnaqqsu l-ispejjeż żejda tad-distanza, 
filwaqt li tinżamm il-kompetittività tal-
prodotti tal-Unjoni, għandha tingħata 
għajnuna għall-provvista ta’ prodotti tal-
Unjoni lir-reġjuni l-aktar imbiegħda. Tali 
għajnuna għandha tikkunsidra l-ispiża 
addizzjonali tat-trasport lejn ir-reġjuni l-
aktar imbiegħda u l-prezzijiet applikati 
għall-esportazzjonijiet lejn pajjiżi terzi, u 
fil-każ ta’ addizzjonijiet agrikoli u prodotti 
maħsuba għall-ipproċessar, l-ispejjeż 
addizzjonali minħabba l-insularità u n-
nuqqas ta’ uċuħ.

(8) Sabiex jintlaħaq l-għan li jitbaxxew il-
prezzijiet fir-reġjuni l-aktar imbiegħda u 
jitnaqqsu l-ispejjeż żejda tad-distanza, 
filwaqt li tinżamm il-kompetittività tal-
produzzjonijiet agrikoli fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda, għandha tingħata għajnuna 
għall-provvista ta’ prodotti lir-reġjuni l-
aktar imbiegħda. Tali għajnuna għandha 
tikkunsidra l-ispiża addizzjonali marbuta 
mat-trasport ta’ dawn il-prodotti lejn ir-
reġjuni l-aktar imbiegħda u l-prezzijiet 
applikati għall-esportazzjonijiet lejn pajjiżi 
terzi, u fil-każ ta’ addizzjonijiet agrikoli u 
prodotti maħsuba għall-ipproċessar, l-
ispejjeż addizzjonali minħabba l-insularità 
u n-nuqqas ta’ uċuħ.

Or. fr
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 8(a) (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8(a) L-appoġġ għall-azjendi agrikoli 
tradizzjonali iktar ma jgħaddi ż-żmien 
iktar isir importanti ladarba huwa 
jippermetti li dawn iżommu l-
kompetittività tagħhom fis-suq Ewropew 
meta jiġu ffaċċjati bil-kompetizzjoni tal-
pajjiżi tal-Amerika Latina u tal-AKP, u li 
ftehimiet kummerċjali ġodda li jfixklu 
dawn l-azjendi agrikoli jiġu ffirmati mal-
pajjiżi tal-Amerika Latina u fid-WTO.
Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-appoġġ mogħti lill-azjendi 
agrikoli msejħa tradizzjonali (banana u 
kannamiela) ma jkunux ta’ xkiel għall-
iżvilupp tal-azjendi agrikoli l-oħra kollha, 
magħrufa bħala azjendi 
b’diversifikazzjoni f’annimali u ħxejjex.

Or. fr

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fil-każ tal-prodotti pproċessati, 
għandu jkun awtorizzat l-iskambju bejn ir-
reġjuni l-aktar imbiegħda biex ikun 
possibbli l-kummerċ bejniethom.
Għandhom jiġu kkunsidrati wkoll il-flussi 
kummerċjali fi ħdan il-kummerċ reġjonali 
u l-esportazzjonijiet u l-ispedizzjonijiet 
tradizzjonali mal-bqija tal-Unjoni jew il-
pajjiżi terzi fir-reġjuni l-aktar imbiegħda u 
l-esportazzjonijiet ta’ prodotti pproċessati 
li jikkorrispondu mal-flussi ta’ skambji 
tradizzjonali. Għal raġunijiet ta’ ċarezza, 

(13) Fil-każ tal-prodotti pproċessati, 
għandu jkun awtorizzat l-iskambju bejn ir-
reġjuni l-aktar imbiegħda biex ikun 
possibbli l-kummerċ bejniethom.
Għandhom jiġu kkunsidrati wkoll il-flussi 
kummerċjali fi ħdan il-kummerċ reġjonali 
u l-esportazzjonijiet u l-ispedizzjonijiet tar-
reġjuni l-aktar imbiegħda mal-bqija tal-
Unjoni jew il-pajjiżi terzi, u l-
esportazzjonijiet ta’ prodotti pproċessati.
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il-perijodu ta’ referenza biex jiġu ddefiniti 
dawk il-kwantitajiet esportati jew 
mibgħuta tradizzjonalment għandu jkun 
speċifikat.

Or. fr

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Madankollu, miżuri xierqa għandhom 
jittieħdu biex jiġi permess ir-ristrutturar 
meħtieġ tas-settur ta’ proċessar taz-zokkor 
fl-Azores. Dawn il-miżuri għandhom 
jikkunsidraw li sabiex is-settur taz-zokkor 
fl-Azores ikun vijabbli jeħtieġ li jiġi żgurat 
ċertu livell ta’ produzzjoni u pproċessar.
F’dan il-kuntest, jeħtieġ, li, bħala 
eċċezzjoni, l-Azores għandhom jitħallew 
jibagħtu lejn il-bqija tal-Unjoni 
kwantitajiet ta’ zokkor akbar mill-flussi 
tradizzjonali, u dan għal perjodu limitat 
ta’ ħames snin u fi kwantitajiet massimi 
annwali mnaqqsa progressivament.
Minħabba li l-kwantitajiet li jistgħu 
jintbagħtu mill-ġdid se jkun proporzjonali 
u llimitati għal dak li huwa meħtieġ biss 
sabiex tiġi żgurata l-vijabbiltà tal-
produzzjoni u l-ipproċessar lokali taz-
zokkor, din l-ispedizzjoni temporanja ta’ 
zokkor mill-Azores ma taffetwax b’mod 
negattiv is-suq intern tal-Unjoni.

(14) Madankollu, miżuri xierqa għandhom 
jittieħdu biex jiġi permess ir-ristrutturar 
meħtieġ tas-settur ta’ proċessar taz-zokkor 
fl-Azores. Dawn il-miżuri għandhom 
jikkunsidraw li sabiex is-settur taz-zokkor 
fl-Azores ikun vijabbli jeħtieġ li jiġi żgurat 
ċertu livell ta’ produzzjoni u pproċessar.
F’dan il-kuntest jeħtieġ li l-Azores 
għandhom jitħallew jibagħtu lejn il-bqija 
tal-Unjoni kwantitajiet ta’ zokkor akbar 
mill-flussi tradizzjonali. Minħabba li l-
kwantitajiet li jistgħu jintbagħtu mill-ġdid 
se jkunu limitati għal dak li huwa meħtieġ 
biss sabiex tiġi żgurata l-vijabbiltà tal-
produzzjoni u l-ipproċessar lokali taz-
zokkor, din l-ispedizzjoni ta’ zokkor mill-
Azores ma taffetwax b’mod negattiv is-suq 
intern tal-Unjoni.

Or. fr
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Peress li r-ross huwa element bażiku 
tad-dieta fir-Réunion, li ma tipproduċix 
biżżejjed minnu sabiex tkopri l-ħtiġijiet 
lokali, jeħtieġ li r-Réunion tibqa’ tkun 
eżentata minn kwalunkwe dazju ta’ 
importazzjoni għal dan il-prodott.

(17) Peress li r-ross huwa element bażiku 
tad-dieta fir-Réunion, jeħtieġ li r-Réunion 
tibqa’ tkun eżentata minn kwalunkwe dazju 
ta’ importazzjoni għal dan il-prodott.

Or. fr

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Bdiewa fir-reġjuni l-aktar il-bogħod 
għandhom ikunu mħajra biex jipprovdu 
prodotti ta’ kwalità u t-tqegħid fuq is-suq 
ta’ dawn il-prodotti għandu jkun megħjun.
Għal dak il-għan, l-użu tas-simbolu grafiku 
introdott mill-Unjoni jista’ jkun ta’ 
għajnuna.

(22) Bdiewa fir-reġjuni l-aktar il-bogħod 
għandhom ikunu mħajra biex jipprovdu 
prodotti ta’ kwalità u t-tqegħid fuq is-suq 
ta’ dawn il-prodotti għandu jkun megħjun.
Għal dak il-għan, l-użu tas-simbolu grafiku 
introdott mill-Unjoni jista’ jkun ta’ 
għajnuna. Barra minn hekk, id-
denominazzjonijiet ta’ oriġini kontrollata 
għandhom jiġu mħeġġa u mħaffa biex 
b’hekk tingħata importanza lill-prodotti 
tar-reġjuni l-aktar imbiegħda.

Or. fr

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Is-saħħa tal-pjanti ta’ prodotti agrikoli (27) Is-saħħa tal-pjanti ta’ prodotti agrikoli 
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fir-reġjuni l-aktar il-bogħod hi suġġetta 
għal problemi partikolari assoċjati mal-
klima u l-inadegwatezza tal-miżuri ta’ 
kontroll li s’issa ġew applikati hemm.
Jeħtieġ għalhekk li jiġu implimentati 
programmi għall-ġlieda kontra l-organiżmi 
li jagħmlu l-ħsara, inkluż permezz ta’
metodi bijoloġiċi u li tiġi definita l-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għat-
twettiq ta’ dawn il-programmi.

fir-reġjuni l-aktar ’il bogħod hi suġġetta 
għal problemi partikolari assoċjati mal-
klima u l-inadegwatezza tal-miżuri ta’ 
kontroll li s’issa ġew applikati hemm.
Jeħtieġ għalhekk li jiġu implimentati 
programmi għall-ġlieda u għar-riċerka, 
prinċipalment ibbażati fuq metodi 
bijoloġiċi u li ma jagħmlux ħsara lill-
ambjent, biex b’hekk ikun hemm ġlieda 
kontra l-organiżmi li jagħmlu l-ħsara,u li 
tiġi definita l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni għat-twettiq ta’ dawn il-programmi.

Or. fr

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-appoġġ għall-produzzjoni tal-ħalib 
tal-baqar fil-Madeira u fir-Réunion ma 
kienx biżżejjed biex iżomm bilanċ bejn il-
provvista domestika u dik esterna, 
primarjament minħabba diffikultajiet 
strutturali serji li jolqtu s-settur u l-
kapaċità fqira tiegħu li jadatta għal 
ambjenti ekonomiċi ġodda. Għaldaqstant, 
l-awtorizzazzjoni għall-produzzjoni ta’ 
ħalib UHT magħmul minn trab tal-ħalib li 
joriġina mill-Unjoni għandha tkompli, bl-
għan li tkun żgurata kopertura akbar tal-
konsum lokali. Sabiex il-konsumatur ikun 
infurmat b’mod xieraq, għandu jkun 
obbligatorju li wieħed jindika l-mod kif 
inkiseb it-trab tal-ħalib UHT fuq it-tikketta 
tal-bejgħ.

(30) L-appoġġ għall-produzzjoni tal-ħalib 
tal-baqar fil-Madeira u fir-Réunion huwa 
meħtieġ primarjament minħabba 
diffikultajiet strutturali serji li jolqtu s-
settur. Għaldaqstant, l-awtorizzazzjoni 
għall-produzzjoni ta’ ħalib UHT magħmul 
minn trab tal-ħalib li joriġina mill-Unjoni 
għandha tkompli, bl-għan li tkun żgurata 
kopertura akbar tal-konsum lokali 
mingħajr ma nwarrbu l-ħtieġa li 
nipperpetwaw l-iżvilupp ta’ dan is-settur.
Sabiex il-konsumatur ikun infurmat b’mod 
xieraq, għandu jkun obbligatorju li wieħed 
jindika l-mod kif inkiseb it-trab tal-ħalib 
UHT, kif ukoll il-persentaġġi tal-ħalib 
frisk u tat-trab tal-ħalib użati, fuq it-
tikketta tal-bejgħ.

Or. fr
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Mill-2006, il-ħtiġijiet fi prodotti 
essenzjali żdiedu f’ċerti reġjuni l-aktar 
imbiegħda, b’mod partikolari fl-Azores u 
fid-DOM, minħabba l-iżvilupp tal-bhejjem 
u tal-pressjoni demografika. Jeħtieġ 
għalhekk li tiżdied il-parti tal-baġit li l-
Istati Membri jistgħu jużaw għall-
arranġamenti speċifiċi ta’ provvista tar-
reġjuni kkonċernati.

(36) Mill-2006, il-ħtiġijiet fi prodotti 
essenzjali żdiedu f’ċerti reġjuni l-aktar 
imbiegħda, b’mod partikolari fl-Azores u 
fid-DOM, minħabba l-iżvilupp tal-bhejjem 
u tal-pressjoni demografika. Jeħtieġ 
għalhekk li tiżdied l-allokazzjoni baġitarja 
annwali tal-POSEI u, b’riżultat ta’ dan,
il-parti tal-baġit li l-Istati Membri jistgħu 
jużaw għall-arranġamenti speċifiċi ta’ 
provvista tar-reġjuni kkonċernati.

Or. fr

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-preżervazzjoni u l-iżvilupp tal-attività 
agrikola fir-reġjuni l-aktar imbiegħda, 
inklużi l-produzzjoni, l-ipproċessar u t-
tqegħid fis-suq tal-prodotti lokali.

b) l-istabbiliment u l-iżvilupp ta’ azjendi 
agrikoli magħrufa bħala azjendi 
b’diversifikazzjoni f’annimali u ħxejjex 
fir-reġjuni l-aktar imbiegħda, inklużi l-
produzzjoni, l-ipproċessar u t-tqegħid fis-
suq tal-prodotti lokali, biex b’hekk jitjieb 
b’mod sinifikanti l-awtoforniment tal-
popolazzjoni lokali, billi jkun hemm żieda 
fil-produzzjonijiet endoġeniċi u tnaqqis fl-
importazzjonijiet.

Or. fr
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt b(a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b(a) il-preservazzjoni tal-iżvilupp u t-
tisħiħ tal-kompetittività tal-attivitajiet 
agrikoli tradizzjonali, inklużi l-
produzzjoni, il-proċessar u t-tqegħid fis-
suq ta’ dawn il-prodotti, filwaqt li tiġi 
żgurata distribuzzjoni ġusta, bejn il-
produtturi, l-industrijalisti u d-
distributuri, tad-dħul iġġenerat minn 
prodotti u prodotti sekondarji tal-azjendi 
agrikoli tradizzjonali (banana, zokkor u 
rum);

Or. fr

Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b(b) il-promozzjoni tar-riċerka u l-
innovazzjoni b’mod partikolari biex ikun 
possibbli l-ħolqien tal-produzzjonijiet 
agrikoli sostenibbli b’valur miżjud għoli;

Or. fr

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2(a) L-objettivi msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu implimentati f’perspettiva 
globali ta’ żvilupp sostenibbli, liema 
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perspettiva tkun tali li ma tagħmilx ħsara 
lill-ambjent u li tiggarantixxi lill-
produtturi u lill-bdiewa dħul adegwat.
Dawn l-objettivi għandhom ukoll jiġu 
implimentati bil-ħsieb li jiġi żgurat it-
taħriġ permanenti tal-bdiewa u tal-
industrijalisti biex jiġi promoss l-iżvilupp 
tal-azjendi agrikoli kwalitattivi, 
kompetittivi u sostenibbli.

Or. fr

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) miżuri speċifiċi favur il-produzzjonijiet 
agrikoli lokali, kif previsti fil-Kapitolu IV.

b) miżuri speċifiċi favur il-produzzjonijiet 
agrikoli lokali (MFPAL) magħrufa bħala 
produzzjonijiet b’diversifikazzjoni 
f’annimali u ħxejjex, kif previsti fil-
Kapitolu IV.

Or. fr

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt b(a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b(a) miżuri speċifiċi favur il-
produzzjonijiet agrikoli tradizzjonali 
(MFPAT), hekk kif inhuma msemmijin 
fil-Kapitolu IV.

Or. fr
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Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b(b) miżuri li jippermettu l-iżvilup ta’ 
progammi ta’ riċerka u innovazzjoni 
għall-ħolqien ta’ agrikoltura sostenibbli 
b’valur miżjud għoli.

Or. fr

Emenda 20

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1(a) Programm POSEI wieħed biss 
għandu jitressaq minn Stat Membru għar-
reġjuni l-aktar imbiegħda tiegħu.

Or. fr

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm POSEI għandu jkun 
stabbilit fil-livell ġeografiku meqjus l-
aktar xieraq mill-Istat Membru 
kkonċernat. Dan għandu jitfassal mill-
awtoritajiet kompetenti maħtura mill-Istat 
Membru li, wara li jikkonsulta mal-
awtoritajiet u l-organizzazzjonijiet 
kompetenti fil-livell territorjali xieraq, 
għandu jressqu quddiem il-Kummissjoni 
għall-approvazzjoni skont l-Artikolu 6.

2. Il-programmi POSEI għandhom ikunu 
stabbiliti mill-awtorità jew l-awtoritajiet 
maħtura mill-Istat Membru kkonċernat fil-
livell ġeografiku meqjus l-aktar xieraq.
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Or. fr

Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2(a) Fil-livell ġeografiku xieraq, l-
awtoritajiet, l-entitajiet lokali kompetenti, 
l-organizzazzjonijiet kompetenti, l-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi u/jew 
professjonali kkonċernati għandhom jiġu 
kkonsultati dwar il-proġetti tal-programmi 
POSEI qabel ma jitressqu quddiem il-
Kummissjoni għall-approvazzjoni.

Or. fr

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Programm POSEI wieħed biss għandu 
jitressaq minn Stat Membru għar-reġjuni 
l-aktar imbiegħda tiegħu.

3. L-Istati Membri jippreżentaw lill-
Kummissjoni u lill-organizzazzjonijiet 
kollha relatati mal-POSEI bi skema 
organizzattiva ċara dwar il-proċess tal-
istabbiliment tal-programmi POSEI.

Or. fr

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-miżuri meħuda taħt il-programmi 1. Il-miżuri meħuda taħt il-programmi 
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POSEI għandhom ikunu konformi mal-liġi 
tal-Unjoni, u jkunu konsistenti ma’ politika 
oħra tal-Unjoni u mal-miżuri meħuda skont 
din il-politika.

POSEI għandhom ikunu konformi mal-liġi
tal-Unjoni, u jkunu konsistenti ma’ politika 
oħra tal-Unjoni u mal-miżuri meħuda skont 
din il-politika, mingħajr ħsara għall-
Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fis-
sens li huwa jippermetti lir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda l-applikazzjoni ta’ qafas distint 
biex b’hekk huma jkunu jistgħu 
jiżviluppaw u jintegraw b’mod adegwat fi 
ħdan l-Unjoni permezz tal-
implimentazzjoni tal-programmi u tal-
istrumenti speċifiċi u adegwati għas-
sitwazzjoni tagħhom.

Or. fr

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt b(a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b(a) ġustifikazzjoni tal-adegwatezza tal-
miżuri differenti tal-programmi mal-
objettivi definiti fl-Artikolu 2 kif ukoll 
definizzjoni tal-kriterji u l-indikaturi li 
għandhom jintużaw għall-monitoraġġ u l-
valutazzjoni;

Or. fr

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) il-ħatra ta’ awtoritajiet u korpi 
kompetenti responsabbli mill-
implimentazzjoni tal-programm u l-ħatra 
ta’ awtoritajiet jew ta’ korpi assoċjati u 

d) il-ħatra ta’ awtoritajiet u korpi 
kompetenti responsabbli mill-
implimentazzjoni tal-programm u l-ħatra 
ta’ awtoritajiet, ta’ entitajiet lokali 
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msieħba soċjo-ekonomiċi fil-livelli 
adegwati, u r-riżultati tal-konsultazzjonijiet 
magħmula.

kompetenti, ta’ korpi assoċjati u msieħba 
soċjoekonomiċi fil-livelli adegwati, u r-
riżultati tal-konsultazzjonijiet magħmula.

Or. fr

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jippreżentaw 
lill-Kummissjoni abbozz tal-programm 
POSEI fil-qafas tal-allokazzjoni finanzjarja 
msemmija fl-Artikolu 29 (2) u (3).

1. L-Istati Membri għandhom jippreżentaw 
lill-Kummissjoni abbozz tal-programm 
POSEI fil-qafas tal-allokazzjoni finanzjarja 
msemmija fl-Artikolu 29 (2) u (3). Dan l-
abbozz ta’ programm POSEI ma jistax 
jiġi kkunsidrat bħala ammissibbli mill-
Kummissjoni jekk ma jkunx ġie 
ppreżentat quddiem il-presidenti tal-
entitajiet lokali kompetenti.

Or. fr

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Skont l-evalwazzjoni annwali tal-
eżekuzzjoni tal-miżuri inklużi fil-
programmi POSEI, l-Istati Membri jistgħu 
jissottomettu lill-Kummissjoni proposti 
għall-emenda tagħhom fil-qafas tal-
allokazzjoni finanzjarja msemmija fl-
Artikolu 29(2) u (3), sabiex jadattawhom 
aħjar għall-ħtiġijiet tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u għall-istrateġija proposta. Il-
Kummissjoni tadotta permezz ta’ att 
eżekuttiv il-proċeduri uniformi għall-
preżentazzjoni tal-proposti ta’ emenda tal-

2. Skont l-evalwazzjoni annwali tal-
eżekuzzjoni tal-miżuri inklużi fil-
programmi POSEI, l-Istati Membri jistgħu 
jissottomettu lill-Kummissjoni proposti 
għall-emenda tagħhom fil-qafas tal-
allokazzjoni finanzjarja msemmija fl-
Artikolu 29(2) u (3), sabiex jadattawhom 
aħjar għall-ħtiġijiet tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u għall-istrateġija proposta. L-
entitajiet lokali kompetenti jiġu 
kkonsultati minn qabel. Il-Kummissjoni 
tadotta permezz ta’ att eżekuttiv il-
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programm. proċeduri uniformi għall-preżentazzjoni 
tal-proposti ta’ emenda tal-programm.

Or. fr

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 7(a) (ġdid) (Qabel it-titolu “Kapitolu III - Arranġamenti speċifiċi ta’ 
provvista”)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7(a)
Darba kull tliet snin, l-Istati Membri 
għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni 
evalwazzjoni dettaljata ta’ dawk l-objettivi 
li ġew definiti fl-Artikolu 2 u li jkunu 
ntlaħqu. Sabiex tiġbor informazzjoni 
komparabbli u rilevanti, il-Kummissjoni 
għandha tadotta permezz ta’ att eżekuttiv, 
f’konformità mal-proċedura konsultattiva, 
il-qafas u l-karatteristiċi tal-
evalwazzjonijiet li l-Istati Membri 
għandhom iwettqu. Il-Kummissjoni tiġbor 
u tanalizza l-evalwazzjonijiet mibgħuta 
mill-Istati Membri. Hija tibgħat din l-
evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Istati Membri kkonċernati u 
lill-presidenti tal-entitajiet lokali 
kompetenti tar-reġjuni l-aktar imbiegħda.
L-ewwel evalwazzjoni għandha titwettaq 
mhux iktar tard mill-31 ta’ Diċembru 
2014.

Or. fr
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 9 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. M’għandha tingħata l-ebda għajnuna 
għall-provvista ta’ prodotti li jkunu diġà 
bbenefikaw mill-arranġamenti speċifiċi ta’ 
provvista f’reġjun imbiegħed ieħor.

3. M’għandha tingħata l-ebda għajnuna 
għall-provvista ta’ prodotti li jkunu diġà 
bbenefikaw mill-arranġamenti speċifiċi ta’ 
provvista f’reġjun imbiegħed ieħor. Fil-
każijiet ta’ provvista f’reġjun imbiegħed 
ieħor, il-Kummissjoni tiżgura li qed jiġu 
applikati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
12 li jirrigwarda r-riperkussjonijiet tal-
benefiċċju.

Or. fr

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) jekk ikun il-każ, il-ħtieġa li ma jkunx 
hemm tfixkil tal-possibbiltajiet ta’ żvilupp 
tal-prodotti lokali.

d) il-ħtieġa li ma jkunx hemm tfixkil tal-
possibbiltajiet ta’ żvilupp tal-prodotti 
lokali, b’mod partikolari meta jitkejjel, 
b’attenzjoni, l-impatt ikkawżat mill-għoti 
tal-għajnuna għall-provvista fuq il-
prodotti li jiġu prodotti wkoll lokalment u 
fuq il-potenzjal tal-iżvilupp ta’ dawn tal-
aħħar.

Or. fr

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-prodotti koperti mill-arranġamenti 1. Il-prodotti koperti mill-arranġamenti 
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speċifiċi ta’ provvista jistgħu jkunu 
esportati lejn pajjiżi terzi jew mibgħuta lejn 
il-bqija tal-Unjoni biss f’kundizzjonijiet 
uniformi, stabbiliti mill-Kummissjoni 
permezz ta’ att eżekuttiv, li jinkludu l-
ħlasijiet tad-dazji fuq l-importazzjoni, jew 
ir-refużjoni tal-għajnuna mogħtija, 
imsemmija fl-Artikolu 9.

speċifiċi ta’ provvista u li ma ġewx 
ikkultivati, imkabbra jew ipproċessati
jistgħu jkunu esportati mill-ġdid lejn pajjiżi 
terzi jew mibgħuta mill-ġdid lejn il-bqija 
tal-Unjoni biss f’kundizzjonijiet uniformi, 
stabbiliti mill-Kummissjoni permezz ta’ att 
eżekuttiv, li jinkludu l-ħlasijiet tad-dazji 
fuq l-importazzjoni, jew ir-refużjoni tal-
għajnuna mogħtija, imsemmija fl-
Artikolu 9.

Or. fr

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ewwel paragrafu ma japplikax għall-
flussi ta’ kummerċ bejn id-dipartimenti 
Franċiżi extra-Ewropej (DOM).

3. L-ewwel paragrafu ma japplikax għall-
flussi ta’ kummerċ bejn id-dipartimenti 
Franċiżi extra-Ewropej (DOM) kif ukoll 
bejn id-dipartimenti extra-Ewropej 
(DOM) u t-territorji Franċiżi extra-
Ewropej (TOM). Madankollu, fil-każ ta’ 
flussi bejn DOM Franċiżi, ir-
riperkussjonijiet tal-benefiċċju msemmija 
fl-Artikolu 12 huma applikati.

Or. fr

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 2 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ewwel subparagrafu tal-ewwel 
paragrafu ma japplikax għall-prodotti 
pproċessati fir-reġjuni l-aktar imbiegħda 
minn prodotti li jkunu bbenefikaw minn 

2. L-ewwel subparagrafu tal-ewwel 
paragrafu ma japplikax għall-prodotti 
kkultivati, imkabbra jew ipproċessati fir-
reġjuni l-aktar imbiegħda minn prodotti li 
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arranġamenti speċifiċi ta’ provvista li 
huma:

jkunu bbenefikaw minn arranġamenti 
speċifiċi ta’ provvista li huma:

Or. fr

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) esportati lejn pajjiżi terzi jew mibgħuta 
lejn il-bqija tal-Unjoni fil-limiti tal-
kwantitajiet li jikkorrispondu għall-
esportazzjonijiet tradizzjonali u għall-
ispedizzjoni tradizzjonali. Dawn il-
kwantitajiet għandhom ikunu stabbiliti 
mill-Kummissjoni permezz ta’ att eżekuttiv 
abbażi tal-medja tal-ispedizzjonijiet jew 
tal-esportazzjonijiet matul is-snin 1989, 
1990 u 1991;

a) esportati lejn pajjiżi terzi jew mibgħuta 
lejn il-bqija tal-Unjoni fil-limiti tal-
kwantitajiet li jikkorrispondu għall-
esportazzjonijiet tradizzjonali u għall-
ispedizzjoni tradizzjonali. Dawn il-
kwantitajiet għandhom ikunu stabbiliti 
mill-Kummissjoni permezz ta’ att eżekuttiv 
abbażi tal-medja tal-ispedizzjonijiet jew 
tal-esportazzjonijiet matul is-snin 1989, 
1990 u 1991; Jekk il-kwantitajiet 
mibgħuta jew esportati jaqbżu l-medja 
stabbilita mill-att eżekuttiv tal-
Kummissjoni f’konformità mal-proċedura 
konsultattiva, din tal-aħħar tipproċedi 
għal żieda ta’ din il-medja b’10% fis-sena 
mill-ewwel sena li fiha tinqabeż il-medja.

Or. fr

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, 
b’“kummerċ reġjonali” wieħed għandu 
jifhem, il-kummerċ li jsir, għal kull DOM, 
għall-Azores u l-Madeira u għall-Gżejjer 
Kanarji, lejn pajjiżi terzi determinati mill-

Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, 
b’“kummerċ reġjonali” wieħed għandu 
jifhem, il-kummerċ li jsir, għal kull DOM, 
għall-Azores u l-Madeira u għall-Gżejjer 
Kanarji, lejn pajjiżi terzi li jagħmlu parti 
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Kummissjoni permezz ta’ att eżekuttiv. miż-żoni ġeografiċi u oċeaniċi li fihom 
jinsabu dawn ir-reġjuni, kif ukoll lejn 
pajjiżi terżi li għandhom irbit storiku 
bejniethom. Il-Kummissjoni tistabbilixxi 
lista ta’ dawn il-pajjiżi permezz ta’ att 
eżekuttiv, f’konformità mal-proċedura 
konsultattiva, wara li jkun ġie kkunsidrat 
l-objettiv tat-talbiet tal-Istati Membri u 
tal-presidenti tal-entitajiet lokali 
kkonċernati u kompetenti.

Or. fr

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 5 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. B’deroga minn (2), l-ewwel 
subparagrafu, il-punt (a), il-kwantitajiet 
massimi li ġejjin ta’ zokkor (kodiċi 
NM 1701) jistgħu jintbagħtu kull sena 
mill-Azores lejn il-bqija tal-Unjoni matul 
perjodu ta’ ħames snin:

5. B’deroga minn (2), l-ewwel 
subparagrafu, il-punt (a), il-kwantità 
massima ta’ 3000 tunnellata ta’ zokkor 
(kodiċi NM 1701) tista’ tintbagħat kull 
sena mill-Azores lejn il-bqija tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 18 - paragrafu 2 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-parti tal-programm iddedikata għall-
miżuri favur il-prodotti agrikoli lokali 
għandha tinkludi mill-inqas l-elementi li 
ġejjin:

2. Il-parti tal-programm iddedikata għall-
miżuri favur il-prodotti agrikoli lokali 
tinqasam f’żewġ sottopartijiet distinti 
b’referenza għall-punti (b) u (c) tal-
Artikolu 2(1) u tal-Artikolu 3(1). Dawn iż-
żewġ sottopartijiet fihom mill-inqas l-
elementi li ġejjin:
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Or. fr

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kondizzjonijiet għall-użu tas-simbolu 
grafiku previst fl-ewwel paragrafu għandu 
jkun propost mill-organizzazzjonijiet ta’ 
kummerċ konċernati. L-awtoritajiet 
nazzjonali għandhom iressqu tali proposti, 
bl-opinjoni tagħhom, lill-Kummissjoni.

2. Il-kondizzjonijiet għall-użu tas-simbolu 
grafiku previst fl-ewwel paragrafu 
għandhom ikunu proposti mill-
organizzazzjonijiet ta’ kummerċ 
konċernati. L-awtoritajiet nazzjonali 
għandhom iressqu tali proposti, bl-opinjoni 
tagħhom u wara li jikkonsultaw lill-
entitajiet lokali kompetenti u konċernati, 
lill-Kummissjoni.

Or. fr

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mod kif jinkiseb il-ħalib UHT rikostitwit 
għandu jkun indikat b’mod ċar fuq it-
tikketta tal-bejgħ.

Il-metodu li bih il-ħalib UHT hekk 
rikostitwit ikun inkiseb u l-persentaġġi tal-
ħalib frisk u tat-trab tal-ħalib użati 
għandhom ikunu indikati b’mod ċar fuq 
it-tikketta tal-bejgħ.”

Or. fr
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Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 29 - paragrafu 2 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal kull eżerċizzju finanzjarju l-Unjoni 
għandha tiffinanzja l-miżuri previsti fil-
Kapitoli III u IV sa massimu annwali 
ugwali għal dan li ġej:

Għal kull eżerċizzju finanzjarju l-Unjoni 
għandha tiffinanzja l-miżuri previsti fil-
Kapitoli III u IV sa ammont minimu 
annwali ugwali għal dan li ġej:

Or. fr

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 29(2) - kolonna 2 - linja 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

EUR 278.41 miljun, EUR 306.41 miljun,

Or. fr

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 29(2) - kolonna 2 - linja 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

EUR 106.21 miljun, EUR 117.21 miljun,

Or. fr
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Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 29(2) - kolonna 2 - linja 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

EUR 268.42 miljun. EUR 295.42 miljun.

Or. fr

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 29(3) - kolonna 2 - linja 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

EUR 24.8 miljun, EUR 28.6 miljun

Or. fr

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 29 - paragrafu 3(a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3(a) L-allokazzjoni baġitarja prevista 
għad-dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej 
se terġa’ tiżdied b’mod proporzjonat hekk 
kif id-dipartiment Franċiż ta’ Mayotte isir 
wieħed mir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-
Unjoni.

Or. fr
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Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3(b) Il-Kummissjoni tiżgura li d-
distribuzzjoni tal-għajnuna bejn ir-reġjuni 
l-aktar imbiegħda tal-istess Stat Membru 
ma ssirx b’mod eċċessiv li jkun ta’ 
żvantaġġ għal wieħed, jew aktar, minn 
dawn ir-reġjuni.

Or. fr

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 29 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tkun żgurata allokazzjoni 
raġonevoli u proporzjonata għall-miżuri ta’ 
finanzjament tal-istudji, proġetti 
dimostrattivi, tat-taħriġ u tal-miżuri ta’ 
għajnuna teknika, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi permezz ta’ att iddelegat 
ammont massimu annwali li jista’ jiġi 
allokat għal dawn il-miżuri.

4. Sabiex tkun żgurata allokazzjoni 
raġonevoli u proporzjonata għall-miżuri ta’ 
finanzjament tal-istudji, programmi ta’ 
riċerka u ta’ innovazzjoni, proġetti 
dimostrattivi, tat-taħriġ u tal-miżuri ta’ 
għajnuna teknika, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi permezz ta’ att iddelegat 
ammont massimu annwali li jista’ jiġi 
allokat għal dawn il-miżuri.

Or. fr


