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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni konāunta Emenda 

4. Jistieden lill-Kummissjoni tistudja l-

poŜizzjoni strateāika tal-industrija Ewropea 

tal-azzar fid-dinja, fid-dawl tal-fatt li l-

produzzjoni tal-azzar hija meqjusa 

strateāika f'għadd kbir ta' pajjiŜi, u 

tiŜviluppa b'mod speëifiku pjan 

direzzjonali ëar għall-inizjattivi fuq 

terminu medju u twil li biħsiebha 

tipproponi sabiex tappoāāa l-industrija tal-

azzar fl-Ewropa; jenfasizza li pjan 

direzzjonali bħal dan irid jinkludi 

involviment komprensiv u bikri tas-sħab 

soëjali fil-livelli kollha; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni tistudja l-

poŜizzjoni strateāika tal-industrija Ewropea 

tal-azzar fid-dinja, fid-dawl tal-fatt li l-

produzzjoni tal-azzar hija meqjusa 

strateāika f'għadd kbir ta' pajjiŜi, u 

tiŜviluppa b'mod speëifiku pjan 

direzzjonali ëar għall-inizjattivi fuq 

terminu medju u twil li biħsiebha 

tipproponi sabiex tappoāāa l-industrija tal-

azzar fl-Ewropa; jenfasizza li pjan 

direzzjonali bħal dan irid jinkludi 

involviment komprensiv u bikri tas-sħab 

soëjali fil-livelli kollha; iqis li, fid-dawl tat-
tkomplija tal-kriŜi, għandu jiāi ppreŜentat 
ukoll rapport annwali dwar l-
implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni dwar 
l-azzar sabiex nibnu fuq ir-riŜultati 
poŜittivi ta' din is-sena u ma jintilifx il-
momentum; 
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7. Jitlob li b'mod urāenti jitwaqqaf mill-

ādid il-Grupp ta' Livell Għoli dwar l-Azzar 

fil-kuntest tal-Kulleāā tal-Kummissarji li 

għadu kemm āie elett, bil-parteëipazzjoni 

sħiħa tal-Parlament, u li tiāi organizzata 

laqgħa f'dak il-qafas bl-għan li l-partijiet 

ikkonëernati relevanti jiāu informati dwar 

il-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-

40 miŜura stipulati fil-pjan ta' azzjoni tal-

Kummissjoni dwar l-azzar; jistieden lill-

Kummissjoni torganizza, kull meta jkun 

xieraq jew possibbli, laqgħat tal-Grupp ta' 

Livell Għoli fi Ŝminijet xierqa sabiex il-

ħidma tiegħu tista' tintuŜa f'diskussjonijet 

tal-Kunsill Kompetittività; 

7. Jitlob li b'mod urāenti jitwaqqaf mill-

ādid il-Grupp ta' Livell Għoli dwar l-Azzar 

fil-kuntest tal-Kulleāā tal-Kummissarji li 

għadu kemm āie elett, bil-parteëipazzjoni 

sħiħa tal-Parlament, u li tiāi organizzata 

laqgħa f'dak il-qafas bl-għan li l-partijiet 

ikkonëernati relevanti jiāu informati dwar 

il-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-

40 miŜura stipulati fil-pjan ta' azzjoni tal-

Kummissjoni dwar l-azzar; jistieden lill-

Kummissjoni torganizza, kull meta jkun 

xieraq jew possibbli, laqgħat tal-Grupp ta' 

Livell Għoli fi Ŝminijet xierqa sabiex il-

ħidma tiegħu tista' tintuŜa f'diskussjonijet 

tal-Kunsill Kompetittività; jistieden lill-
Kummissjoni torganizza laqgħat tematiëi 
darba fis-sena dwar il-politiki tal-
kompetizzjoni, il-kummerë, l-enerāija u l-
klima ma' industriji oħrajn li juŜaw ħafna 
enerāija, peress li xi wħud mill-
preokkupazzjonijiet tas-settur tal-azzar 
huma rilevanti wkoll għal industriji 
oħrajn li juŜaw ħafna enerāija; 
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13. Jistieden lill-Kummissjoni tivverifika 
jekk l-applikazzjoni tar-regoli tal-
kompetizzjoni wasslitx għal soluzzjonijiet 
ināusti fis-suq Ewropew tal-azzar, b'effetti 
negattivi potenzjali fuq l-effiëjenza tiegħu, 
u, f'dak il-kaŜ, iħeāāeā lill-Kummissjoni 
tippreŜenta miŜuri korrettivi u tipprevjeni 
sitwazzjonijiet bħal dawn fil-futur; jisħaq 

fuq il-fatt li d-deëiŜjonijiet u r-rimedji tal-

Kummissjoni fil-qasam tad-dritt tal-

kompetizzjoni m'għandhomx jipperikolaw 

il-vijabilità ekonomika ta' siti individwali li 

jipproduëu l-azzar, speëjalment fil-kuntest 

taŜ-Ŝieda fil-kompetizzjoni globali; iŜid li 

l-Kummissjoni għandha taāixxi wkoll biex 

tħares l-infrastruttura industrijali ewlenija u 

l-kapaëità ta' produzzjoni minn impriŜi li 

jaħkmu u jbigħu l-assi ta' impriŜi oħra; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 
rieŜami tar-regoli tal-UE dwar il-
kompetizzjoni, li f'ħafna kaŜijiet jistgħu 
jkunu skaduti u ma jirriflettux it-tibdil fl-
ambjent globali; jirrimarka li, f'ħafna 
oqsma ta' produzzjoni, il-kompetizzjoni 
issa qed tiāi minn barra, u m'għadhiex 
tiāi minn āewwa l-UE, li l-ambitu 
āeografiku m'għadux limitat għaŜ-śEE 
biss, u li dan qed ikollu impatt negattiv 
ulterjuri fuq is-settur tal-azzar tal-UE, li, 
ftit ftit, qed jitlef l-impjanti l-aktar 
avvanzati tiegħu; jisħaq fuq il-fatt li d-

deëiŜjonijiet u r-rimedji tal-Kummissjoni 

fil-qasam tad-dritt tal-kompetizzjoni 

m'għandhomx jipperikolaw il-vijabilità 

ekonomika ta' siti individwali li jipproduëu 

l-azzar, speëjalment fil-kuntest taŜ-Ŝieda 

fil-kompetizzjoni globali; iŜid li l-

Kummissjoni għandha taāixxi wkoll biex 

tħares l-infrastruttura industrijali ewlenija u 

l-kapaëità ta' produzzjoni minn impriŜi li 

jaħkmu u jbigħu l-assi ta' impriŜi oħra; 

Or. en 

 

 


