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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri 

speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni tal-24 ta' Settembru 2010 

hija intiża sabiex jitfasslu mill-ġdid l-arranġamenti POSEI (Programmi ta’ Soluzzjonijiet 

Speċifiċi biex jilqgħu għall-Bogħod u l-Insularità) irregolati mir-Regolament (KE) 

Nru 247/2006 sabiex jitqies id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona. Ir-regolament jippermetti 

l-kummerċ ħieles ta' prodotti pproċessati li bbenefikaw minn arranġamenti speċifiċi ta’ 

provvista (SSA) bejn ir-reġjuni l-aktar imbiegħda u jgħolli l-livelli massimi annwali tal-SSA 

għall-Franza u l-Portugall.   

 Sfond  

Mill-1990 'l hawn, ittieħdu miżuri speċifiċi, b'mod partikolari fil-qasam tal-politika agrikola, 

favur id-disa' reġjuni l-aktar imbiegħda (il-Gwadelup, il-Gujana Franċiża, Martinique, ir-

Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, l-Azores, Madeira u l-Gżejjer Kanarji), sabiex 

jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tagħhom: id-distanza, l-insularità, id-daqs żgħir, it-terran, il-

klima u d-dipendenza fuq numru żgħir ta’ prodotti. Din is-sistema ġiet modifikata fl-2001 u 

fl-2006 sabiex titqies ir-riforma tal-politika agrikola komuni (PAK) tal-2003 u l-istrateġija 

għar-reġjuni l-aktar imbiegħda mfassla mill-Kummissjoni Ewropea fl-2004. 

 Ir-riżultati tal-POSEI 

Il-POSEI ppermettew li jiġu diversifikati l-produzzjonijiet tal-ħxejjex, li jiġi stabbilit mill-

ġdid is-settur tal-banana wara ċ-Ċiklun Dean u li tittejjeb is-sitwazzjoni tas-setturi differenti.  

L-"arranġamenti SSA" ippermettew li jinżammu l-istrutturi ta' produzzjonijiet lokali u li 

jinħolqu impjiegi addizzjonali.  

Il-miżuri ta' appoġġ għall-produzzjoni ppermettew li jiġi limitat it-tnaqqis fl-attivitajiet 

agrikoli, b'mod partikolari dik tal-produzzjoni tal-banana u taz-zokkor.  

 Il-POSEI huma biżżejjed sabiex jiġu protetti r-reġjuni l-aktar imbiegħda? 

Il-ftehim ta' Ġinevra u l-ftehimiet konklużi mal-pajjiżi Andini u l-Amerika Ċentrali huma ta' 

riskju għall-ekwilibriju tar-reġjuni l-aktar imbiegħda.  

Dawn il-ftehimiet ġew innegozjati ma' pajjiżi li l-ispejjeż ta' produzzjoni tagħhom huma 

ħafna aktar baxxi minn dawk tar-reġjuni l-aktar imbiegħda b’mod partikolari peress li 

l-istandards fitosanitarji mhumiex l-istess bħal dawk meħtieġa mil-leġiżlazzjoni 

Ewropea. Hemm ir-riskju li jkun hemm fluss kbir ħafna tal-prodotti agrikoli minn dawn il-

pajjiżi fis-suq Ewropew, li s'issa kien l-iżbokk prinċipali għall-prodotti agrikoli mit-territorji 

esteri tagħha, u li b'hekk dan jipperikola s-setturi tal-banana, taz-zokkor u tar-rum. 
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 Proposti tar-rapporteur 

L-ewwel proposta: Iż-żieda tal-Artikolu 349 tat-TFUE: it-test il-ġdid huwa bbażat biss fuq 

l-Artikoli 42 u 43 tal-TFUE li jirrigwardaw il-PAK. Madankollu l-Artikolu 349 tat-TFUE 

jippermetti l-adozzjoni ta' miżuri speċifiċi għar-reġjuni l-aktar imbiegħda fir-rigward tal-

karatteristiċi speċifiċi tagħhom b'mod partikolari fil-qasam tal-agrikoltura.  

It-tieni proposta: Aktar involviment mill-awtoritajiet lokali sabiex il-programm ikun 

aktar adattat għall-eżiġenzi reali tar-reġjuni l-aktar imbiegħda - l-Artikolu 6(2): l-

Artikolu 31 u l-Artikolu 10. Il-programm għandu jqis aktar l-aspettattivi reali espressi mill-

atturi lokali, u għal dan il-għan għandu jingħata perjodu ta' żmien addizzjonali sabiex dawn 

tal-aħħar ikunu aktar involuti mill-qrib u sabiex ikun hemm skambji aktar numerużi u aktar 

dettaljati fuq l-effikaċja tal-programm. 

It-tielet proposta: L-inkoraġġament tal-iskambji reġjonali billi jkun possibbli li tingħata 

għajnuna għat-trasport, flimkien mal-SSA - l-Artikolu 9  
L-ispedizzjoni bejn id-Dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej (DOM) ta' prodotti pproċessati 

minn materja prima li bbenefikat mill-SSA hija possibbli. Iżda, sabiex jiġi inkuraġġit il-

kummerċ reġjonali u jiġi permess l-iżvilupp ta' setturi ġodda fir-reġjuni l-aktar imbiegħda, 

għandu jiġi previst kumpens tal-ispejjeż marbuta mat-trasport tal-imsemmija prodotti. Dan 

joffri possibbiltà ta’ żvilupp reġjonali sinifikanti.. 

 

Ir-raba' proposta: Il-kjarifikazzjoni tal-ifformular tal-Artikolu 18 li jipproponi 

dispożizzjonijiet ġodda fuq il-kontenut obbligatorju tal-programmi POSEI li huma maqsuma 

f'miżuri (li kull waħda minnhom tista' terġa' tinqasam f'azzjonijiet). L-allokazzjonijiet 

finanzjarji huma speċifikati f'mudell finanzjarju.  

 

Il-ħames proposta: L-inklużjoni tas-settur tal-banana fil-programmi għall-kontroll ta’ 

organiżmi li jagħmlu ħsara lill-pjanti - L-Artikolu 23(1).  

 

Is-sitt proposta: Iż-żieda tal-limitu propost għall-SSA tal-POSEI Franza, intiż għall-

importazzjoni ta' materja prima għall-manifattura tal-għalf - l-Artikolu 29. Din iż-żieda se 

tippermetti li jitqiesu l-previżjonijiet ta' tkabbir tas-settur tat-trobbija tal-bhejjem tad-

Dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej u l-iżvilupp li għaddej bħalissa tas-setturi tal-annimali 

billi jiġi segwit l-iżvilupp tal-ispejjeż addizzjonali u tas-sorsi tal-provvista.  

Is-seba' proposta: It-talba ta' evalwazzjoni sistematika mill-Kummissjoni Ewropea, tal-

effetti fuq ir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-ftehimiet kummerċjali (l-Artikoli 29 u 31) 
permezz ta' studji preliminari tal-impatt u l-possibbiltà kumpensi adegwati għar-reġjuni l-

aktar imbiegħda, b'mod partikolari fis-settur tal-banana. 

 

EMENDI 
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Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 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 

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(1), u l-

Artikolu 43 (2) tiegħu, 

– wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 

b’mod partikolari l-ewwel subparagrafu 

tal-Artikolu 42, l-Artikolu 43 (2) u l-

Artikolu 349 tiegħu, 

Ġustifikazzjoni 

Attwalment, il-POSEI għandu bażi ġuridika doppja: iż-żewġ artikoli tat-TFUE dwar il-PAK 

(li qabel kienu l-Artikoli 36 u 37) u l-artikolu li jirrigwarda speċifikament ir-reġjuni l-aktar 

imbiegħda (li qabel kien l-Artikolu 299(2)). Madankollu, fil-proposta ta’ riformulazzjoni tar-

Regolament, il-bażi ġuridika hija limitata għall-artikoli l-ġodda tal-PAK (l-Artikoli 42(1) u 

43(2)) u ma tirreferix għall-Artikolu 349 il-ġdid li jirrigwarda speċifikament ir-reġjuni l-aktar 

imbiegħda. L-uniku riferiment għall-artikoli tal-PAK mhuwiex biżżejjed sabiex jiġu adottati 

miżuri speċifiċi għar-reġjuni l-aktar imbiegħda. 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Sabiex ma jiġux affettwati ħażin l-

objettivi appoġġati mill-POSEI, il-

Kummissjoni għandha tipproċedi għal 

studji preliminari tal-impatt  tal-

konsegwenzi possibbli skont il-kriterji 

definiti min-NU kull darba li jiġu 

nnegozjati ftehimiet ta’ kummerċ 

internazzjonali u s-setturi appoġġati mill-

POSEI jistgħu jiġu affettwati. Ladarba 

jitwettqu, il-Kummissjoni għandha 

tgħaddi dawn l-istudji preliminari tal-

impatt lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill u lill-awtoritajiet lokali jew 

reġjonali magħżula mir-reġjuni l-iktar 
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imbiegħda qabel il-konklużjoni tal-

ftehimiet internazzjonali inkwistjoni. 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) L-appoġġ għas-setturi tradizzjonali 

huwa saħansitra iktar meħtieġ peress li 

jippermettilhom li jżommu l-kwalità tal-

prodotti tagħhom u jibqgħu kompetittivi 

fis-suq tal-Unjoni meta titqies il-

kompetizzjoni mill-pajjiżi terzi, u peress li 

ftehimiet kummerċjali ġodda li jheddu lil 

dawn is-setturi għadhom kif ġew iffirmati 

ma’ pajjiżi tal-Amerika Latina u fi ħdan 

id-WTO. Il-Kummissjoni u l-Istati 

Membri għandhom madankollu jiżguraw 

li l-appoġġ mogħti lis-setturi msejħa 

tradizzjonali ma jkunx ta’ xkiel għall-

iżvilupp tas-setturi l-oħra kollha tat-

trobbija tal-bhejjem u tal-kultivazzjoni tal-

uċuħ magħrufa bħala s-setturi ta’ 

diversifikazzjoni. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 36 a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (36 a) Sabiex ma tiġix ippreġudikata l-

għajnuna speċifika rrikonoxxuta minn 

dan ir-Regolament favur ir-reġjuni l-

aktar imbiegħda, il-Kummissjoni 

għandha tiżgura koordinazzjoni aħjar 

bejn il-politiki komuni tal-Unjoni u l-

politiki settorjali l-oħra Din il-

koordinazzjoni tal-politiki tista' tieħu, 

pereżempju, il-forma ta' analiżi ta' impatt. 

 



 

AD\867091MT.doc 7/17 PE460.663v02-00 

 MT 

Ġustifikazzjoni 

 

Il-politiki settorjali (poltiki reġjonali, ta' żvilupp, ta' riċerka) għandhom jitmexxew b’mod 

konsistenti mal-miżuri tal-POSEI, il-politika kummerċjali, il-politika agrikola jew tas-sajd. 

Hija din ir-raġuni l-għala meta ftehimiet kummerċjali jista' jkollhom impatti negattivi fuq 

ir-reġjuni l-aktar imbiegħda, huma għandhom ikunu s-suġġett ta' studji speċifiċi ta' impatt.  

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 36 b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (36 b) Peress li l-aħħar regolament dwar 

il-programm ta' għajnuna POSEI, f'dan 

il-każ ir-Regolament (KE) Nru 247/2006, 

ġie adottat fid-dawl tad-drittijiet ta' aċċess 

għas-suq Ewropew ta' EUR 176 għal kull 

tunnellata approvati mid-WTO, id-

drittijiet li jidhru fil-ftehimiet tad-WTO 

dwar il-kummerċ tal-banana u t-tnaqqis l-

ieħor mogħti fil-kuntest tal-ftehimiet 

kummerċjali mal-pajjiżi Andini u mal-

Istati tal-Amerka Ċentrali ma tqisux fil-

portafoll baġitarju tal-POSEI. Jaqbel 

għalhekk li jitwettaq fi stadju bikri studju 

ġdid tal-impatt, aġġornat, globali u estern, 

u jekk dan juri xi effetti negattivi għall-

produtturi tal-banana tal-Unjoni, ir-

riżorsi finanzjarji disponibbli skont il-

programm POSEI għandhom jiġu 

modifikati sabiex jiġu stabbiliti kumpens 

u miżuri adegwati biex tiżdied il-

kompetittività tal-produtturi tal-banana 

fir-reġjuni l-iktar imbiegħda tal-Unjoni. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Għandha tkun żgurata l-konsistenza tal- 2. Għandha tkun żgurata l-konsistenza tal-
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miżuri meħuda skont il-programmi POSEI 

mal-miżuri implimentati skont strumenti 

oħra tal-politika agrikola komuni, u b’mod 

partikolari fl-organizzazzjonijiet komuni 

tas-swieq, l-iżvilupp rurali, il-kwalità tal-

prodott, il-ħarsien tal-annimali u l-ħarsien 

tal-ambjent. 

miżuri meħuda skont il-programmi POSEI 

mal-miżuri implimentati skont strumenti 

oħra tal-politika agrikola komuni, u b’mod 

partikolari fl-organizzazzjonijiet komuni 

tas-swieq, l-iżvilupp rurali, il-kwalità tal-

prodott, il-ħarsien tal-annimali u l-ħarsien 

tal-ambjent u l-politika kummerċjali. 

 

Emenda  7 

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-

programm. 

2. Skont l-evalwazzjoni annwali tal-

eżekuzzjoni tal-miżuri inklużi fil-

programmi POSEI, l-Istati Membri jistgħu 

jissottomettu lill-Kummissjoni sa mhux 

aktar tard mit-30 ta' Settembru ta' kull 

sena, għas-sena ta' wara, 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-programm. 

Ġustifikazzjoni 

L-iskop huwa li d-data tal-iskadenza għall-preżentazzjoni tat-talbiet għall-emendi tiġi 

posposta mit-30 ta' Ġunju għat-30 ta' Settembru: l-implimentazzjoni tal-programmi 

annwali tispiċċa fit-30 ta' Ġunju tas-sena ta' wara (n+1). Dan jippermetti li jiġu involuti l-

atturi lokali bħall-kmamar tal-agrikoltura, kunsilli reġjonali, kunsilli ġenerali u li jitqiesu 

t-tagħlimiet misluta mis-sena preċedenti. 
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Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 3 a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

   3 a. Il-paragrafu 3 ma għandux japplika 

għall-prodotti pproċessati fid-

Dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej li 

jużaw materja prima li bbenefikat mill-

arranġamenti speċifiċi ta’ provvista, fil-

każ fejn l-ispedizzjoni sseħħ bejn id-

Dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej. 

Ġustifikazzjoni 

Fid-dawl tal-ispiża tat-trasport bejn id-Dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej, għandu jkun 

possibbli li tingħata għajnuna addizzjonali flimkien mal-SSA għall-ispedizzjoni tal-għalf 

immanifatturat fid-Dipartimenti Franċiżi tal-Antilli lejn il-Gujana.  

Sakemm jasal il-waqt meta tkun ġiet strutturata sistema ta' proċċessar effikaċi, din l-

għajnuna tippermetti lill-Gujana tibbenefika minn prodotti bi spejjeż simili għal dawk tal-

Gwadelup jew ta' Martinique. 

Għajnuna simili tista' tiġi kkunsidrata fil-ġejjieni għall-prodotti mmanifatturati fir-Réunion u 

mibgħuta lejn Mayotte. 

 

Emenda  9 

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 jiġi inkuraġġit l-iżvilupp tal-

prodotti lokali. 

Ġustifikazzjoni 

Jekk l-intenzjoni hija li titnaqqas id-dipendenza tal-ikel tar-reġjuni l-aktar imbiegħda, il-

prodotti lokali għandhom jiġu inkuraġġuti. Il-Miżuuri li jappoġġaw il-produzzjoni lokali u l-

SSA huma konnessi anki jekk iħaddnu objettivi differenti. L-inkoraġġiment tal-iżvilupp tal-

produzzjonijiet lokali ma jippreġudikax il-koerenza interna tal-POSEI bejn dawn iż-żewġ 

pilastri. 

 

Emenda  10 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – 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 stabbiliti 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 billi tittieħed bħala 

referenza l-medja verifikata tal-aħjar tliet 

snin mill-1989; 

 

Emenda  11 

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-

Kummissjoni permezz ta’ att eżekuttiv. 

3. Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, 

b’“kummerċ reġjonali” wieħed għandu 

jifhem, il-kummerċ li jsir, għal kull 

Dipartiment Franċiż extra-Ewropej, għall-

Azores u l-Madeira u għall-Gżejjer 

Kanarji, lejn pajjiżi terzi li jagħmlu parti 

miż-żoni ġeografiċi u oċeaniċi li fihom 

jinsabu dawn ir-reġjuni, kif ukoll lejn 

pajjiżi terżi marbutin storikament 

magħhom. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

e) il-kundizzjonijiet tal-għoti tal-

għajnuna, il-prodotti u l-volumi 

kkonċernati; 

imħassar  
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Ġustifikazzjoni 

Hemm bżonn li l-ifformular ta’ dan l-artikolu jiġi ċċarat. 

Il-programmi POSEI huma maqsuma f'miżuri li għalihom l-allokazzjonijiet finanzjarji huma 

speċifikati f'mudell finanzjarju. Kull waħda minn dawn il-miżuri tista' terġa tinqasam f'diversi 

azzjonijiet 

Il-paragrafu 2 jirreferi għall-miżuri. Qed jiġi għalhekk propost li l-punt (e), li jirreferi għad-

dettall ta' kull azzjoni, jitħassar. Barra minn hekk, dan il-punt huwa suferfluwu peress li 

jtenni l-paragrafu 4 li jirrigwarda l-azzjonijiet.  

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

f) l-ammont ta’ għajnuna stabbilit għal kull 

miżura jew azzjoni bl-għan li jintlaħaq 

għan wieħed jew aktar tal-programm. 

f) l-ammont ta’ għajnuna stabbilit għal kull 

miżura bl-għan li jintlaħaq għan wieħed 

jew aktar tal-programm. 

Ġustifikazzjoni 

Il-paragrafu 2 jirreferi għall-miżuri, u qed jiġi għalhekk propost li r-riferiment għall-

azzjonijiet f'dan il-punt jitħassar. 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 4 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

c) l-għajnuna individwali; c) l-ammont unitarju tal-għajnuna; 

Ġustifikazzjoni 

Għal aktar ċarezza, qed jiġi propost li t-termini "għajnuna individwali" tal-punt (c) jiġu 

sostitwiti bil-frażi "ammont unitarju tal-għajnuna". 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolo 18 – paragrafu 4 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

d) il-limitu massimu. imħassar 
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Ġustifikazzjoni 

Attwalment, il-limiti finanzjarji huma ddeterminati skont il-miżura u mhux skont l-azzjoni. 

Għalhekk, qed jiġi propost li jitħassar il-punt (d) li jrendi vinkolanti l-iffissar ta' "limitu 

massimu" għal kull azzjoni. Fil-fatt, dan mhuwiex neċessarju, peress li l-ammont unitarju tal-

għajnuna u l-kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà huma diġà ddeterminati. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Minkejja l-Artikolu 39(4), tar-

Regolament (KE) nru 1698/2005, l-

ammonti annwali massimi eliġibbli fl-

ambitu tal-għajnuna tal-Unjoni previsti fl-

Anness I tal-imsemmi Regolament jistgħu 

jiżdiedu sad-doppju f’dak li jirrigwarda l-

miżura ta’ protezzjoni tal-lagi fl-Azores u 

l-miżura għall-preżervazzjoni tal-pajżaġġ 

u tal-karatteristiċi tradizzjonali tal-artijiet 

agrikoli u l-konservazzjoni tal-ħitan tal-

ġebel li jirfdu l-għelieqi mtarrġa fil-

Madeira. 

1. Minkejja l-Artikolu 39(4), tar-

Regolament (KE) nru 1698/2005, l-

ammonti annwali massimi eliġibbli fl-

ambitu tal-għajnuna tal-Unjoni previsti fl-

Anness I tal-imsemmi Regolament jistgħu 

jiżdiedu sad-doppju f’dak li jirrigwarda l-

miżura ta’ protezzjoni tal-lagi fl-Azores u 

l-miżura għall-preservazzjoni tal-pajsaġġ, 

tal-bijodiversità u tal-karatteristiċi 

tradizzjonali tal-artijiet agrikoli u l-

konservazzjoni tal-ħitan tal-ġebel li jirfdu 

l-għelieqi mtarrġa fil-Madeira. 

Ġustifikazzjoni 

Peress li d-Dipartimenti extra-Ewropej jirrappreżentaw 80% tal-bijodiversità tal-UE, huwa 

neċessarju li jiġu inklużi l-azzjonijiet favur il-bijodiversità fil-miżura għall-preservazzjoni tal-

pajsaġġi. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 4 a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Biex tiżdied il-kompetittività tal-

prodotti agrikoli tar-reġjuni l-iktar 

imbiegħda fis-suq u biex isir kontribut 

għas-sostenibilità tal-irziezet meta jitqiesu 

l-konsegwenzi tad-diżastri naturali u r-

riskji naturali, jaqbel li jinstab mezz biex 
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kull wieħed mis-sottosetturi jkun protett 

b'assigurazzjonijiet li jkopru r-riskji ta' 

diżastru. Għal dan l-iskop, il-kooperattivi, 

il-gruppi ta' bdiewa u kull entità agrikola 

oħra huma eżentati mill-projbizzjoni li 

jirċievu għajnuna Statali maħsuba biex 

tiffavorixxi l-aċċess għall-

assigurazzjonijiet agrikoli.  

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Franza u l-Portugall għandhom iressqu 

quddiem il-Kummissjoni programmi għall-

kontroll ta’ organiżmi li jagħmlu ħsara lill-

pjanti jew lill-prodotti tal-pjanti fid-

dipartimenti extra-Ewropej Franċiżi u fl-

Azores u fil-Madeira rispettivament. Il-

programmi għandhom jispeċifikaw b’mod 

partikolari l-għanijiet li għandhom 

jintlaħqu, il-miżuri li għandhom jitwettqu, 

it-tul ta’ żmien u n-nefqa tagħhom. Il-

programmi mressqa skont dan l-Artikolu 

m’għandhomx jikkonċernaw il-ħarsien 

tal-banana. 

1. Franza u l-Portugall għandhom iressqu 

quddiem il-Kummissjoni programmi għall-

kontroll ta’ organiżmi li jagħmlu ħsara lill-

pjanti jew lill-prodotti tal-pjanti fid-

dipartimenti extra-Ewropej Franċiżi u fl-

Azores u fil-Madeira rispettivament. Il-

programmi għandhom jispeċifikaw b’mod 

partikolari l-għanijiet li għandhom 

jintlaħqu, il-miżuri li għandhom jitwettqu, 

it-tul ta’ żmien u n-nefqa tagħhom. 

Ġustifikazzjoni 

Qed jiġi propost li l-banana ssir eliġibbli għal dawn il-programmi peress li l-koltivaturi tal-

banana ta’ Gwadelup u Martinique fost oħrajn, iridu jiffaċċjaw il-marda tal-black leaf streak, 

li hija marda gravi tal-pjanta tal-banana, u għad hemm bżonn tal-anqas ħames snin oħra ta' 

riċerka qabel ma jistgħu jiġu żviluppati varjetajiet ta' banana li huma reżistenti għall-mard u 

li huma ta' togħma ta’ kwalità tajba. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – subparagrafu 1  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Spanja hija awtorizzata tagħti għajnuna Spanja hija awtorizzata tagħti għajnuna 
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għall-produzzjoni tat-tabakk fil-Gżejjer 

Kanarji. L-għoti ta’ din l-għajnuna 

m’għandux iwassal għal diskriminazzjoni 

bejn il-produtturi fil-gżejjer. 

għall-produzzjoni tat-tabakk fil-Gżejjer 

Kanarji, minħabba l-karatteristiċi speċifiċi 

ta' din il-produzzjoni u n-nuqqas ta' 

possibbiltà ta' diversifikazzjoni tal-

prodotti agrikoli lokali. L-għoti ta’ din l-

għajnuna m’għandux iwassal għal 

diskriminazzjoni bejn il-produtturi fil-

gżejjer. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 29 – paragrafu 3 – l-ewwel inċiż  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej: 

EUR 24.8 miljun, 

– Dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej: 

EUR 26.9 miljun, 

Ġustifikazzjoni 

Iż-żamma ta' limitu baxx wisq fuq l-SSA ma jippermettix li jiġi segwit l-iżvilupp tal-ispejjeż 

addizzjonali u tas-sorsi tal-provvista. Huwa neċessarju li jiżdied il-limitu propost sabiex 

jitqiesu l-previżjonijiet ta' tkabbir tas-settur tat-trobbija tal-bhejjem tad-Dipartimenti 

Franċiżi extra-Ewropej u b’hekk ikun jista’ jitkompla l-iżvilupp li għaddej bħalissa fis-setturi 

tal-annimali. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 29 – paragrafu 4 a (ġdid)  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4 a. Fid-dawl tal-konsegwenzi negattivi 

għall-produtturi Ewropej tal-banana tat-

tnaqqis gradwali tad-dazji doganali 

insegwitu tal-ftehimiet multilaterali ta' 

Ġinevra u tal-kummerċ ħieles mal-pajjiż 

Andini, tal-Amerika Ċentrali u ta' reġjuni 

oħra, għandu jitħallas kumpens adegwat 

lill-produtturi tal-banana tar-reġjuni 

Ewropej l-aktar imbiegħda. Dan il-

kumpens għandu jkun ta' EUR 30 miljun 

kull sena għall-pajjiżi Ewropej kollha li 
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huma produtturi tal-banana.  

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom iressqu 

quddiem il-Kummissjoni, sa mhux aktar 

tard mill-31 ta’ Lulju kull sena, rapport 

dwar l-implimentazzjoni fis-sena 

preċedenti tal-miżuri previsti f’dan ir-

Regolament. 

2. L-Istati Membri għandhom iressqu 

quddiem il-Kummissjoni, sa mhux aktar 

tard mit-30 ta' Settembru kull sena, rapport 

dwar l-implimentazzjoni fis-sena 

preċedenti tal-miżuri previsti f’dan ir-

Regolament. 

Ġustifikazzjoni 

Dan jippermetti li tiddaħħal fir-rapport l-informazzjoni riċevuta mill-atturi lokali bħall-

kmamar tal-agrikoltura, kunsilli reġjonali, kunsilli ġenerali u li jitqiesu t-tagħlimiet misluta 

mis-sena preċedenti. 

Emenda 23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 2 a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2 a. Malli hemm ħsieb ta' modifiki 

sinifikanti tal-politika agrikola komuni 

jew malli l-Unjoni tibda negozjati 

kummerċjali ma' pajjiżi terzi, 

organizzazzjonijiet reġjonali terzi jew 

organizzazzjonijiet internazzjonali, li 

jistgħu jikkonċernaw setturi agrikoli 

appoġġati mill-POSEI, il-Kummissjoni 

għandha twettaq studji speċifiċi u 

preliminari tal-impatt b'mod regolari tal-

konsegwenzi possibbli fuq l-agrikoltura 

tar-reġjuni l-iktar imbiegħda. Dawn l-

istudji għandhom jintbagħtu lill-

Parlament Ewropew, flimkien, jekk ikun 

il-każ, ma' proposti ta' kumpensi 

adegwati. 
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Ġustifikazzjoni 

Il-politiki settorjali (poltiki reġjonali, ta' żvilupp, ta' riċerka) għandhom jitmexxew b’mod 

konsistenti mal-miżuri tal-POSEI, il-politika kummerċjali, il-politika agrikola jew tas-sajd. 

Hija din ir-raġuni l-għala meta ftehimiet kummerċjali jista' jkollhom impatti negattivi fuq ir-

reġjuni l-aktar imbiegħda, huma għandhom ikunu s-suġġett ta' studji speċifiċi ta' impatt. 
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