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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-
Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2018)0465),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 212(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C8-0274/2018),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta' ...1

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta' ...2

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin kif ukoll l-opinjonijiet 
tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, tal-Kumitat għall-Baġits, tal-Kumitat għall-
Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 
u tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0000/2018),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-
proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod 
sustanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

                                               
1

2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-għanijiet ta' strument għall-
assistenza ta' qabel l-adeżjoni huma 
distinti fis-sustanza mill-objettivi ġenerali
tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, minħabba li 
dan l-istrument għandu l-għan li jipprepara 
lill-benefiċjarji mniżżlin fl-Anness I għal 
sħubija futura fl-Unjoni u li jappoġġa l-
proċess ta' adeżjoni tagħhom. 
Għaldaqstant, huwa essenzjali li jinżamm 
strument dedikat bħala appoġġ għat-
tkabbir, filwaqt li tiġi żgurata l-
komplementarjetà tiegħu mal-għanijiet 
ġenerali tal-azzjoni esterna tal-Unjoni u 
b'mod partikolari mal-Istrument ta' Viċinat, 
ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' 
Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI –
Neighbourhood, Development and 
International Cooperation Instrument).

(2) L-għanijiet ta' strument għall-
assistenza ta' qabel l-adeżjoni jirriżultaw 
kemm mill-prinċipji tal-azzjoni esterna tal-
Unjoni stabbiliti fl-Artikolu 21 tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) kif ukoll 
min-natura distinta tal-istrument, li
għandu l-għan li jipprepara lill-benefiċjarji 
mniżżlin fl-Anness I ("benefiċjarji") għal 
adeżjoni futura fl-Unjoni u li jappoġġa l-
proċess ta' adeżjoni tagħhom. 
Għaldaqstant, huwa essenzjali li jinżamm 
strument dedikat bħala appoġġ għat-
tkabbir, filwaqt li tiġi żgurata l-
komplementarjetà tiegħu mal-għanijiet 
ġenerali tal-azzjoni esterna tal-Unjoni u 
b'mod partikolari mal-Istrument ta' Viċinat, 
ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' 
Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI –
Neighbourhood, Development and 
International Cooperation Instrument).

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Artikolu 49 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea (TUE) jipprevedi li kull 
stat Ewropew li jirrispetta l-valuri tar-
rispett għad-dinjità tal-bniedem, tal-libertà, 
tad-demokrazija, tal-ugwaljanza, tal-istat 
tad-dritt u tar-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem, inklużi d-drittijiet ta' persuni li 
jappartjenu għal minoranzi, u li jimpenja 
ruħu li jippromwovi dawn il-valuri, jista' 
japplika biex isir membru tal-Unjoni. Stat 
Ewropew li jkun applika biex jissieħeb fl-
Unjoni jista' jsir membru biss meta jiġi 
kkonfermat li jissodisfa l-kriterji ta' 

(3) L-Artikolu 49 tat-TUE jipprevedi li 
kull Stat Ewropew li jirrispetta l-valuri tar-
rispett għad-dinjità tal-bniedem, tal-libertà, 
tad-demokrazija, tal-ugwaljanza, tal-istat 
tad-dritt u tar-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem, inklużi d-drittijiet ta' persuni li 
jappartjenu għal minoranzi, u li jimpenja 
ruħu li jippromwovi dawn il-valuri, jista' 
japplika biex isir membru tal-Unjoni. 
Dawn il-valuri huma komuni għall-Istati 
Membri f'soċjetà li fiha jipprevalu l-
pluraliżmu, in-nondiskriminazzjoni, it-
tolleranza, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-
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sħubija stabbiliti fil-Kunsill Ewropew ta' 
Copenhagen f'Ġunju 1993 (il-"kriterji ta' 
Copenhagen") u dejjem jekk l-Unjoni 
jkollha l-kapaċità li tintegra lill-membru 
l-ġdid. Il-kriterji ta' Copenhagen huma 
relatati mal-istabbiltà tal-istituzzjonijiet li 
jiggarantixxu d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet tal-bniedem u r-rispett 
għal u l-protezzjoni tal-minoranzi, l-
eżistenza ta' ekonomija tas-suq operattiva 
kif ukoll il-kapaċità li jlaħħaq mal-
pressjoni kompetittiva u l-forzi tas-suq fl-
Unjoni, u l-abbiltà li jieħu fuqu mhux biss 
id-drittijiet iżda wkoll l-obbligi stabbiliti 
fit-Trattati, inkluża aderenza mal-
għanijiet ta' unjoni politika, ekonomika u 
monetarja.

ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Stat Ewropew li jkun applika biex 
jaderixxi mal-Unjoni jista' jsir membru 
tal-Unjoni biss meta jiġi kkonfermat li 
jissodisfa totalment il-kriterji ta' adeżjoni 
stabbiliti fil-Kunsill Ewropew ta' 
Copenhagen f'Ġunju 1993 (il-"kriterji ta' 
Copenhagen") u dejjem jekk l-Unjoni 
jkollha l-kapaċità li tintegra lill-membru 
l-ġdid. Il-kriterji ta' Copenhagen huma 
relatati mal-istabbiltà tal-istituzzjonijiet li 
jiggarantixxu d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet tal-bniedem u r-rispett 
għal u l-protezzjoni tal-minoranzi, l-
eżistenza ta' ekonomija tas-suq li 
tiffunzjona kif ukoll il-kapaċità li jlaħħaq 
mal-pressjoni kompetittiva u l-forzi tas-
suq fl-Unjoni, u l-abbiltà li jieħu fuqu 
mhux biss id-drittijiet iżda wkoll l-obbligi 
stabbiliti fit-Trattati, inkluż il-ksib tal-
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għanijiet ta' unjoni politika, ekonomika u 
monetarja.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jenħtieġ li tiġi pprovduta wkoll 
assistenza f'konformità mal-ftehimiet 
konklużi mill-Unjoni mal-benefiċjarji
elenkati fl-Anness I. Jenħtieġ li l-
assistenza tkun tiffoka l-aktar fuq l-
għajnuna lill-benefiċjarji elenkati fl-
Anness I biex isaħħu l-istituzzjonijiet 
demokratiċi u l-istat tad-dritt, biex 
jirriformaw l-amministrazzjoni ġudizzjarja 
u pubblika, biex jirrispettaw id-drittijiet 
fundamentali u biex jippromwovu l-
ugwaljanza bejn is-sessi, it-tolleranza, l-
inklużjoni soċjali u n-nondiskriminazzjoni. 
Jenħtieġ ukoll li l-assistenza ssostni l-
prinċipji u d-drittijiet ewlenin kif definiti 
fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. 
L-assistenza għandha tkompli tappoġġa l-
isforzi tagħhom biex jagħmlu progress fil-
kooperazzjoni reġjonali, makroreġjonali u 
transkonfinali kif ukoll fl-iżvilupp 
territorjali, inkluż permezz tal-
implimentazzjoni tal-istrateġiji 
makroreġjonali tal-UE. Jenħtieġ ukoll li 
ssaħħaħ l-iżvilupp soċjali u ekonomiku u l-
governanza ekonomika tagħhom, filwaqt li 
tirfed aġenda tat-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiva, inkluż permezz tal-
implimentazzjoni ta' politiki ta' żvilupp 
reġjonali, ta' agrikoltura u żvilupp rurali, 
soċjali u tal-impjiegi, u l-iżvilupp tal-
ekonomija u s-soċjetà diġitali, f'konformità 
wkoll mal-inizjattiva emblematika l-
Aġenda Diġitali għall-Balkani tal-Punent.

(7) Jenħtieġ li tiġi pprovduta wkoll 
assistenza f'konformità mal-ftehimiet 
konklużi mill-Unjoni mal-benefiċjarji. 
Jenħtieġ li l-assistenza tkun tiffoka l-aktar 
fuq l-għajnuna lill-benefiċjarji biex isaħħu 
l-istituzzjonijiet demokratiċi u l-istat tad-
dritt, biex jirriformaw l-amministrazzjoni 
ġudizzjarja u pubblika, biex jirrispettaw id-
drittijiet fundamentali, inklużi d-drittijiet 
tal-persuni li jappartjenu għal minoranzi,
u biex jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-
sessi, it-tolleranza, l-inklużjoni soċjali, ir-
rispett tal-istandards tax-xogħol relatati 
mad-drittijiet tal-ħaddiema li hemm qbil 
fuqhom fil-livell internazzjonali u n-
nondiskriminazzjoni. Jenħtieġ ukoll li l-
assistenza ssostni l-osservanza, min-naħa 
tal-benefiċjarji, tal-prinċipji u d-drittijiet 
ewlenin kif definiti fil-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, tal-ekonomija soċjali 
tas-suq u tal-konverġenza lejn l-acquis
soċjali. L-assistenza għandha tkompli 
tappoġġa l-isforzi tagħhom biex jagħmlu 
progress fil-kooperazzjoni reġjonali, 
makroreġjonali u transkonfinali kif ukoll 
fl-iżvilupp territorjali, inkluż permezz tal-
implimentazzjoni tal-istrateġiji 
makroreġjonali tal-UE. Jenħtieġ ukoll li 
ssaħħaħ l-iżvilupp soċjali u ekonomiku u l-
governanza ekonomika tagħhom, filwaqt li 
tirfed aġenda tat-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiva, inkluż permezz tal-
implimentazzjoni ta' politiki ta' żvilupp 
reġjonali, ta' agrikoltura u żvilupp rurali, 
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soċjali u tal-impjiegi, u l-iżvilupp tal-
ekonomija u s-soċjetà diġitali, f'konformità 
wkoll mal-inizjattiva emblematika l-
Aġenda Diġitali għall-Balkani tal-Punent.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Jenħtieġ li l-azzjonijiet meħuda fl-
ambitu tal-istrument stabbilit minn dan ir-
Regolament jikkontribwixxu wkoll biex 
jagħtu għajnuna lill-benefiċjarji fl-
allinjament progressiv mal-Politika Estera 
u ta' Sigurtà Komuni (PESK), li 
tikkostitwixxi parti integrali tal-proċess ta' 
adeżjoni.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) F'konformità mal-prinċipju tad-
demokrazija parteċipattiva, is-sorveljanza 
parlamentari ta' kull benefiċjarju elenkat 
fl-Anness I ta' min tiġi inkoraġġita mill-
Kummissjoni.

(12) F'konformità mal-prinċipju tad-
demokrazija parteċipattiva, jenħtieġ li t-
tisħiħ tal-kapaċitajiet parlamentari u tas-
sorveljanza parlamentari ta' kull 
benefiċjarju jiġi promoss mill-
Kummissjoni.

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-benefiċjarji elenkati fl-Anness I 
hemm bżonn li jkunu ppreparati aħjar 
sabiex jindirizzaw l-isfidi dinjija, bħall-
iżvilupp sostenibbli u t-tibdil fil-klima, u li 
jallinjaw ruħhom mal-isforzi tal-Unjoni 
biex tindirizza dawk il-kwistjonijiet. Biex 
jirrifletti l-importanza li t-tibdil fil-klima 
jiġi indirizzat konformi mal-impenji tal-
Unjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u 
l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs –
Sustainable Development Goals), dan il-
programm għandu jikkontribwixxi biex 
jintegra l-azzjoni klimatika fil-politiki tal-
Unjoni u biex tinkiseb il-mira globali ta' 
25 % tal-infiq baġitarju tal-UE li jappoġġa 
l-objettivi klimatiċi. L-azzjonijiet li jaqgħu 
taħt dan il-Programm huma mistennija li 
jikkontribwixxu 16 % tal-pakkett 
finanzjarju kumplessiv tal-Programm favur 
objettivi klimatiċi. L-azzjonijiet rilevanti se 
jiġu identifikati matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Programm, u l-
kontribuzzjoni kumplessiva minn dan il-
programm jenħtieġ li tkun parti mill-
evalwazzjonijiet u mill-proċessi ta' rieżami 
rilevanti.

(13) Il-benefiċjarji hemm bżonn li jkunu 
ppreparati aħjar sabiex jindirizzaw l-isfidi 
dinjija, bħall-iżvilupp sostenibbli u t-tibdil 
fil-klima, u li jallinjaw ruħhom mal-isforzi
tal-Unjoni biex tindirizza dawk il-
kwistjonijiet. Biex jirrifletti l-importanza li 
t-tibdil fil-klima jiġi indirizzat konformi 
mal-impenji tal-Unjoni li timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli (SDGs – Sustainable 
Development Goals), jenħtieġ li dan il-
programm jikkontribwixxi biex jintegra l-
azzjoni klimatika fil-politiki tal-Unjoni u 
biex tinkiseb il-mira globali ta' 25 % tal-
infiq baġitarju tal-UE li jappoġġa l-
objettivi klimatiċi. L-azzjonijiet li jaqgħu 
taħt dan il-Programm jenħtieġ li jimmiraw
li jikkontribwixxu 16 % tal-pakkett 
finanzjarju kumplessiv tal-Programm favur 
objettivi klimatiċi, u jistinkaw biex jilħqu 
l-għan li l-infiq relatat mal-klima jilħaq, 
sal-2027, it-30 % tan-nefqa tal-QFP. L-
azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati 
matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
Programm, u l-kontribuzzjoni kumplessiva 
minn dan il-programm jenħtieġ li tkun parti 
mill-evalwazzjonijiet u mill-proċessi ta' 
rieżami rilevanti.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati 
Membri jiżguraw il-konformità, il-
koerenza u l-komplementarjetà tal-
assistenza tagħhom, b'mod partikolari 
permezz ta' konsultazzjonijiet regolari u 
skambji frekwenti ta' informazzjoni matul 
il-fażijiet differenti taċ-ċiklu tal-assistenza.
Jenħtieġ li jittieħdu wkoll il-passi meħtieġa 
sabiex tiġi żgurata koordinazzjoni u 
komplementarjetà aħjar, inkluż permezz ta' 
konsultazzjonijiet regolari, ma' donaturi 
oħrajn. Ir-rwol tas-soċjetà ċivili jenħtieġ li 
jiġi msaħħaħ kemm fil-programmi 
implimentati permezz ta' korpi ta' 
governanza u bħala benefiċjarju dirett tal-
assistenza tal-Unjoni.

(16) Jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati 
Membri jiżguraw il-konformità, il-
koerenza, il-konsistenza u l-
komplementarjetà tal-assistenza tagħhom, 
b'mod partikolari permezz ta' 
konsultazzjonijiet regolari u skambji 
frekwenti ta' informazzjoni matul il-fażijiet 
differenti taċ-ċiklu tal-assistenza. Jenħtieġ 
li jittieħdu wkoll il-passi meħtieġa sabiex 
jiġu żgurati koordinament u 
komplementarjetà aħjar, inkluż permezz ta' 
konsultazzjonijiet regolari, ma' donaturi 
oħrajn. Ir-rwol tal-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili indipendenti u varjati u tad-
diversi tipi u livelli ta' awtoritajiet lokali 
jenħtieġ li jiġi msaħħaħ adegwatament
kemm fil-programmi implimentati permezz 
ta' korpi ta' governanza u bħala benefiċjarju 
dirett tal-assistenza tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-prijoritajiet għall-azzjoni biex 
jintlaħqu l-għanijiet fl-oqsma ta' politika 
relevanti li se jiġu appoġġati taħt dan ir-
regolament jenħtieġ li jiġu definiti f'qafas 
ta' programmazzjoni stabbilit mill-
Kummissjoni għad-durata tal-qafas 
finanzjarju pluriennali tal-Unjoni għall-
perjodu mill-2021 sal-2027 fi sħubija mal-
benefiċjarji mniżżlin fl-Anness I, fuq il-
bażi tal-aġenda tat-tkabbir u l-ħtiġijiet 
speċifiċi tagħhom, f'konformità mal-
għanijiet ġenerali u speċifiċi ddefiniti minn 
dan ir-Regolament u filwaqt li jitqiesu kif 
xieraq l-istrateġiji nazzjonali rilevanti. 

(17) Il-prijoritajiet għall-azzjoni biex 
jintlaħqu l-għanijiet fl-oqsma ta' politika 
rilevanti li se jiġu appoġġati taħt dan ir-
regolament jenħtieġ li jiġu definiti f'qafas 
ta' programmazzjoni stabbilit mill-
Kummissjoni għad-durata tal-qafas 
finanzjarju pluriennali tal-Unjoni għall-
perjodu mill-2021 sal-2027. Jenħtieġ li tali 
prijoritajiet ikunu ddefiniti fi sħubija mal-
benefiċjarji, fuq il-bażi tal-aġenda tat-
tkabbir u l-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom, 
f'konformità mal-għanijiet ġenerali u 
speċifiċi ddefiniti minn dan ir-Regolament 
u filwaqt li jitqiesu kif xieraq l-istrateġiji 
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Jenħtieġ li l-qafas ta' programmazzjoni 
jidentifika l-oqsma li għandhom jiġu 
appoġġati permezz tal-assistenza 
b'allokazzjoni indikattiva għal kull qasam 
ta' appoġġ, inkluż stima tan-nefqa relatata 
mal-klima.

nazzjonali rilevanti u r-riżoluzzjonijiet 
pertinenti tal-Parlament Ewropew.
Jenħtieġ li tali sħubija tinkludi, kif hu 
xieraq, lill-awtoritajiet kompetenti, kif 
ukoll lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili. Jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni fost il-
partijiet ikkonċernati rilevanti u l-
koordinament bejn id-donaturi. Jenħtieġ li 
l-qafas ta' programmazzjoni jidentifika l-
oqsma li għandhom jiġu appoġġati 
permezz tal-assistenza b'allokazzjoni 
indikattiva għal kull qasam ta' appoġġ, 
inkluż stima tan-nefqa relatata mal-klima u 
mal-ugwaljanza bejn is-sessi. Jenħtieġ li 
s-setgħa tal-adozzjoni ta' atti delegati 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni sabiex 
tissupplimenta dan ir-Regolament bl-
adozzjoni ta' qafas ta' programmazzjoni 
tal-IPA u bir-rieżami tiegħu sat-
30 ta' Ġunju 2025.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Huwa fl-interess tal-Unjoni li 
tassisti l-benefiċjarji elenkati fl-Anness I 
fl-isforzi tagħhom għar-riforma bil-ħsieb 
ta' sħubija fl-Unjoni. Jenħtieġ li l-
assistenza tiġi ġestita b'enfasi qawwija fuq 
ir-riżultati u b'inċentivi għal dawk li juru l-
impenn tagħhom għar-riforma permezz tal-
implimentazzjoni effiċjenti tal-assistenza 
ta' qabel l-adeżjoni u l-progress lejn l-ilħuq 
tal-kriterji tas-sħubija.

(18) Huwa fl-interess komuni tal-Unjoni 
u tal-benefiċjarji li dawn tal-aħħar 
jingħataw l-għajnuna għar-riforma tas-
sistema politika, ġuridika u ekonomika 
tagħhom, bil-ħsieb ta' adeżjoni mal-
Unjoni. Jenħtieġ li l-assistenza tiġi ġestita 
b'enfasi qawwija fuq ir-riżultati u 
b'inċentivi għal dawk li juru l-impenn 
tagħhom għar-riforma permezz tal-
implimentazzjoni effiċjenti tal-assistenza 
ta' qabel l-adeżjoni u l-progress lejn l-ilħuq 
tal-kriterji ta' adeżjoni. Jenħtieġ li l-
assistenza tkun allokata skont approċċ 
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ibbażat fuq il-prestazzjoni konformi mal-
prinċipju tas-"sehem ġust" u tal-
konsegwenzi ċari fil-każ ta' deterjorament 
gravi tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, 
il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-
istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Mingħajr preġudizzju għall-
proċedura tal-baġit u d-dispożizzjonijiet 
dwar is-sospensjoni tal-għajnuna fil-
ftehimiet internazzjonali mal-benefiċjarji, 
jenħtieġ li s-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
sabiex temenda l-Anness I ta' dan ir-
Regolament biex tissospendi, anki 
parzjalment, l-assistenza tal-Unjoni. 
Jenħtieġ li tali setgħa tintuża meta l-
benefiċjarju jonqos milli jirrispetta l-
prinċipju tad-demokrazija, l-istat tad-dritt, 
id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali jew jikser l-impenji li ħa fl-
ambitu tal-ftehimiet rilevanti konklużi 
mal-Unjoni. Meta l-Kummissjoni tasal 
għall-konklużjoni li r-raġunijiet li 
jiġġustifikaw is-sospensjoni tal-assistenza 
ma jkunx japplikaw aktar, jenħtieġ li 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
sabiex temenda l-Anness I biex terġa' 
tintroduċi l-assistenza tal-Unjoni.

Or. en
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) It-tranżizzjoni minn ġestjoni diretta 
mill-Kummissjoni tal-fondi ta' qabel l-
adeżjoni għal ġestjoni indiretta mill-
benefiċjarji mniżżlin fl-Anness I jenħtieġ li 
tkun progressiva u li timxi mal-kapaċitajiet 
rispettivi ta' dawk il-benefiċjarji. Jenħtieġ li 
l-assistenza tkompli tagħmel użu mill-
istrutturi u mill-istrumenti li wrew kemm 
huma ta' valur fil-proċess ta' qabel l-
adeżjoni.

(19) It-tranżizzjoni minn ġestjoni diretta 
mill-Kummissjoni tal-fondi ta' qabel l-
adeżjoni għal ġestjoni indiretta mill-
benefiċjarji jenħtieġ li tkun progressiva u li 
timxi mal-kapaċitajiet rispettivi ta' dawk il-
benefiċjarji. It-tranżizzjoni lejn ġestjoni 
indiretta mill-benefiċjarji jenħtieġ li tkun 
sospiża f'qasam speċifiku ta' politika jew 
ta' programm fil-każ li dawk il-
kapaċitajiet jonqsu notevolment jew jekk 
tali ġestjoni tirriżulta f'użu ineffiċjenti tal-
fondi tal-Unjoni, li jagħti lok għal 
nuqqasijiet sinifikanti fir-rigward tal-
obbligi rilevanti. Jenħtieġ li tali deċiżjoni 
tqis b'mod debitu kwalunkwe 
konsegwenza ekonomika u soċjali 
negattiva possibbli. Jenħtieġ li l-assistenza 
tkompli tagħmel użu mill-istrutturi u mill-
istrumenti li wrew kemm huma ta' valur fil-
proċess ta' qabel l-adeżjoni.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 31a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Jenħtieġ li l-allokazzjonijiet ta' 
finanzjament kollha fl-ambitu ta' dan ir-
Regolament isiru b'mod trasparenti, 
effikaċi, responsabbli, depolitiċizzat u 
mhux diskriminatorju, anki permezz ta' 
distribuzzjoni ekwa li tirrifletti l-bżonnijiet 
tar-reġjuni u tal-muniċipalitajiet lokali.
Jenħtieġ li l-Kummissjoni, ir-
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Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà 
("RGħ/VP") u, b'mod partikolari, id-
delegazzjonijiet tal-Unjoni jagħmlu 
monitoraġġ mill-qrib tal-fatt li dawn il-
kriterji jiġu sodisfatti u li l-prinċipji tat-
trasparenza, tal-obbligu ta' rendikont u 
tan-nondiskriminazzjoni jiġu rispettati fl-
allokazzjoni tal-fondi.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 31b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31b) Jenħtieġ li l-Kummissjoni, ir-
RGħ/VP u, b'mod partikolari, id-
delegazzjonijiet tal-Unjoni u l-benefiċjarji 
jqawwu l-viżibbiltà tal-assistenza ta' qabel 
l-adeżjoni tal-Unjoni bil-għan li 
jikkomunikaw il-valur miżjud tal-appoġġ 
tal-Unjoni. Jenħtieġ li d-destinatarji tal-
finanzjamenti tal-Unjoni jirrikonoxxu l-
oriġini tal-finanzjamenti tal-Unjoni u 
jiżguraw il-viżibbiltà adegwata tagħha. 
Jenħtieġ li l-IPA jikkontribwixxi għall-
finanzjament tal-azzjonijiet ta' 
komunikazzjoni għal finijiet ta' 
promozzjoni tar-riżultati tal-assistenza tal-
Unjoni indirizzati lejn diversi tipi ta' 
pubbliku fil-benefiċjarji.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) "Prinċipju tas-sehem ġust tal-
assistenza" tfisser li l-approċċ ibbażat fuq 
il-prestazzjoni jkun kkomplementat 
b'mekkaniżmu korrettiv ta' allokazzjoni, 
fil-każijiet li fihom l-assistenza mogħtija 
lill-benefiċjarji nkella tkun 
sproporzjonatament baxxa jew għolja 
meta mqabbla mal-benefiċjarji l-oħra, fid-
dawl tal-bżonnijiet tal-popolazzjoni 
milquta u l-progress relattiv fir-riformi 
relatati mal-ftuħ tan-negozjati tal-
adeżjoni jew il-progress f'dawn tal-aħħar;

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ġenerali tal-IPA III għandu 
jkun li jappoġġa l-benefiċjarji mniżżlin fl-
Anness I fl-adozzjoni u fl-
implimentazzjoni tar-riformi politiċi, 
istituzzjonali, legali, amministrattivi, 
soċjali u ekonomiċi meħtieġa minn tali 
benefiċjarji biex jikkonformaw mal-valuri 
tal-Unjoni u biex progressivament jallinjaw 
irwieħhom mar-regoli, mal-istandards, 
mal-politiki u mal-prattiki tal-Unjoni bil-
ħsieb tas-sħubija mal-Unjoni, biex b'hekk 
jikkontribwixi għall-istabbiltà, għas-sigurtà 
u għall-prosperità tagħhom.

1. L-għan ġenerali tal-IPA III għandu 
jkun li jappoġġa l-benefiċjarji fl-adozzjoni 
u fl-implimentazzjoni tar-riformi politiċi, 
istituzzjonali, ġuridiċi, amministrattivi, 
soċjali u ekonomiċi meħtieġa minn tali 
benefiċjarji biex jikkonformaw mal-valuri 
tal-Unjoni u biex progressivament jallinjaw 
ruħhom mar-regoli, mal-istandards, mal-
politiki u mal-prattiki tal-Unjoni bil-ħsieb 
tal-adeżjoni mal-Unjoni, biex b'hekk 
jikkontribwixxi għall-istabbiltà, għas-
sigurtà u għall-prosperità tagħhom kif 
ukoll għall-interessi strateġiċi tal-Unjoni.

Or. en
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-IPA III għandu jkollu l-għanijiet 
speċifiċi li ġejjin:

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Li jsaħħaħ l-istat tad-dritt, id-
demokrazija, ir-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem, għad-drittijiet fundamentali u 
għad-dritt internazzjonali, is-soċjetà ċivili u 
s-sigurtà, kif ukoll li jtejjeb il-ġestjoni tal-
migrazzjoni, inkluża l-ġestjoni tal-fruntieri;

(a) Li jsaħħaħ l-istat tad-dritt, id-
demokrazija, ir-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem, għad-drittijiet fundamentali u 
għad-dritt internazzjonali, il-koeżjoni 
soċjali, l-ugwaljanza bejn is-sessi, is-
soċjetà ċivili u s-sigurtà, kif ukoll li jtejjeb 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni, inkluża l-
ġestjoni tal-fruntieri;

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Li jsawwar ir-regoli, l-istandards, 
il-politiki u l-prattiki tal-benefiċjarji 
mniżżlin fl-Anness I biex jiġu pariġġ dawk 
tal-Unjoni, u biex isaħħaħ ir-
rikonċiljazzjoni u r-relazzjonijiet tajba 
bejn il-ġirien, kif ukoll il-kuntatti bejn il-

(c) Li jsawwar ir-regoli, l-istandards, 
il-politiki u l-prattiki tal-benefiċjarji biex 
jiġu pariġġ dawk tal-Unjoni, u biex isaħħaħ 
il-prevenzjoni tal-kunflitti, ir-
rikonċiljazzjoni, il-konsolidament tal-paċi, 
il-bini tal-fiduċja, il-medjazzjoni u r-
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persuni u l-komunikazzjoni; relazzjonijiet ta' bon viċinat, kif ukoll il-
kuntatti interpersonali u l-komunikazzjoni;

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Li jsaħħaħ l-iżvilupp ekonomiku u 
soċjali inkluż permezz ta' iktar konnettività 
u żvilupp reġjonali, ta' politiki ta' 
agrikoltura u żvilupp rurali, ta' politiki 
soċjali u tal-impjiegi, li jsaħħaħ il-ħarsien 
tal-ambjent, li jżid ir-reżiljenza għat-tibdil 
fil-klima, li jaċċellera t-tranżizzjoni lejn 
ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' 
karbonju u li jiżviluppa l-ekonomija u s-
soċjetà diġitali.

(d) Li jsaħħaħ l-iżvilupp u l-koeżjoni 
ekonomiċi u soċjali inkluż permezz ta' 
iktar konnettività u żvilupp reġjonali, ta' 
politiki ta' agrikoltura u żvilupp rurali, ta' 
politiki soċjali u tal-impjiegi, li jsaħħaħ il-
ħarsien tal-ambjent, li jżid ir-reżiljenza 
għat-tibdil fil-klima, li jaċċelera t-
tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju u li jiżviluppa l-
ekonomija u s-soċjetà diġitali.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikoli 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-IPA III għall-perjodu 
2021 – 2027 għandu jkun ta' 
EUR 14 500 000 000 fi prezzijiet kurrenti.

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-IPA III għall-perjodu 
2021 – 2027 għandu jkun ta' EUR [...] fi 
prezzijiet kurrenti.

Or. en
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-[FEŻR]33 għandu jikkontribwixxi 
għal programmi jew miżuri stabbiliti għall-
kooperazzjoni transfruntiera bejn il-
benefiċjarji mniżżlin fl-Anness I u l-Istati 
Membri. Dawn il-programmi u l-miżuri 
għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni 
f'konformità mal-Artikolu 16. L-ammont 
tal-kontribuzzjoni mill-IPA-KTF għandu 
jiġi ddeterminat skont l-Artikolu 10 (3) tar-
[Regolament KTE]. Il-Programmi IPA-
Kooperazzjoni Transfruntiera għandhom 
jiġu mmaniġjati f'konformità mar-
[Regolament KTE].

5. Il-[FEŻR]33 għandu jikkontribwixxi 
għal programmi jew miżuri stabbiliti għall-
kooperazzjoni transfruntiera bejn il-
benefiċjarji u Stat Membru wieħed jew 
aktar. Dawn il-programmi u l-miżuri 
għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni 
f'konformità mal-Artikolu 16. L-ammont 
tal-kontribuzzjoni mill-IPA-KTF għandu 
jiġi ddeterminat skont l-Artikolu 10 (3) tar-
[Regolament KTE], b'livell limitu ffissat 
għal 85 % għall-kontribuzzjoni mill-
IPA III. Il-Programmi IPA-Kooperazzjoni 
Transfruntiera għandhom jiġu mmaniġjati 
f'konformità mar-[Regolament KTE].

________________________ _____________________

33 COM(2018) 372 final Proposta għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni.

33 COM(2018) 372 final Proposta għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-qafas tal-politika tat-tkabbir 
iddefinit mill-Kunsill Ewropew u mill-
Kunsill, il-ftehimiet li jistabbilixxu 
relazzjoni legalment vinkolanti mal-
benefiċjarji mniżżlin fl-Anness I, kif ukoll 
ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew, 
il-komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni jew 
il-Komunikazzjonijiet Konġunti tal-

1. Il-qafas tal-politika tat-tkabbir 
iddefinit mill-Kunsill Ewropew u mill-
Kunsill, il-ftehimiet li jistabbilixxu 
relazzjoni legalment vinkolanti mal-
benefiċjarji, kif ukoll ir-riżoluzzjonijiet tal-
Parlament Ewropew, il-komunikazzjonijiet 
tal-Kummissjoni jew il-
Komunikazzjonijiet Konġunti tal-
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kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli tal-
Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà rilevanti, għandhom 
jikkostitwixxu l-qafas ta' politika 
kumplessiv għall-implimentazzjoni ta' dan 
ir-regolament. Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura koerenza bejn il-qafas ta' politika 
tat-tkabbir u tal-assistenza.

kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli tal-
Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà rilevanti, għandhom 
jikkostitwixxu l-qafas ta' politika 
komprensiv għall-implimentazzjoni ta' dan 
ir-regolament. Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura koerenza bejn il-qafas ġenerali ta' 
politika tat-tkabbir u tal-assistenza. Ir-
RGħ/VP għandu jiżgura l-koordinament 
politiku ġenerali tal-azzjoni esterna tal-
Unjoni, l-unità, il-konsistenza u l-
effikaċja tagħha, anki permezz ta' dan ir-
Regolament. Is-Servizz Ewropew għall-
Azzjoni Esterna ("SEAE") għandu 
għaldaqstant jikkoordina l-
programmazzjoni fl-ambitu ta' dan ir-
Regolament u jikkontribwixxi għaċ-ċiklu 
ta' ġestjoni relatat ma' dan ir-
Regolament, abbażi tal-għanijiet politiċi 
stabbiliti fl-Artikolu 3.

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda



PR\1162924MT.docx 21/44 PE627.819v01-00

MT

2. Il-programmi u l-azzjonijiet taħt 
dan ir-Regolament għandhom jintegraw it-
tibdil fil-klima, il-ħarsien tal-ambjent u l-
ugwaljanza bejn is-sessi u, fejn applikabbli, 
għandhom jindirizzaw l-
interkonnessjonijiet bejn l-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli34, għall-promozzjoni 
ta' azzjonijiet integrati li jistgħu joħolqu 
benefiċċji kollaterali u jilħqu għanijiet 
multipli b'mod koerenti.

2. Il-programmi u l-azzjonijiet taħt 
dan ir-Regolament għandhom jintegraw it-
tibdil fil-klima, il-ħarsien tal-ambjent, il-
migrazzjoni, is-sigurtà, il-koeżjoni soċjali 
u reġjonali u l-ugwaljanza bejn is-sessi u, 
fejn applikabbli, għandhom jindirizzaw l-
interkonnessjonijiet bejn l-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli34, għall-promozzjoni 
ta' azzjonijiet integrati li jistgħu joħolqu 
benefiċċji kollaterali u jilħqu għanijiet 
multipli b'mod koerenti. Għandhom 
jimmiraw li jikkontribwixxu 16 % tal-
pakkett finanzjarju kumplessiv favur 
objettivi klimatiċi.

__________________ ____________________

34

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

34

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta lill-Parlament id-dokumenti 
ta' programmazzjoni rilevanti f'ħin utli 
qabel ma jibda l-perjodu ta' 
programmazzjoni. Tali dokumenti 
għandhom isemmu l-allokazzjonijiet 
indikattivi previsti għal kull settur 
tematiku u, meta disponibbli, għal kull 
pajjiż/reġjun, u jkopru r-riżultati 
mistennija u l-għażla tal-arranġamenti ta' 
assistenza.

Or. en
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Il-Kummissjoni, ir-RGħ/VP u, 
b'mod partikolari, id-delegazzjonijiet tal-
Unjoni fil-benefiċjarji, għandhom 
jinvolvu lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili rilevanti fl-istadji kollha taċ-ċiklu 
tal-assistenza, inklużi l-bidu, l-iżvilupp u 
l-implimentazzjoni tal-programmi, u 
għandhom jiżguraw li jittieħdu l-passi 
adegwati għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta' 
dawk l-organizzazzjonijiet sabiex ikunu 
jistgħu jipparteċipaw bis-sħiħ f'dak il-
proċess.

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Kapitolu III – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

IMPLIMENTAZZJONI QAFAS TA' PROGRAMMAZZJONI U
IMPLIMENTAZZJONI

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-assistenza bl-IPA III għandha 
tkun ibbażata fuq il-qafas ta' 

1. Dan ir-Regolament għandu jkun 
supplimentat minn qafas ta' 
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programmazzjoni tal-IPA għall-
implimentazzjoni tal-objettivi speċifiċi 
msemmija fl-Artikolu 3. Il-qafas ta' 
programmazzjoni tal-IPA għandu jiġi 
stabbilit mill-Kummissjoni għad-durata tal-
qafas finanzjarju pluriennali tal-Unjoni.

programmazzjoni tal-IPA li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet ulterjuri dwar il-mod kif 
jinkisbu l-għanijiet speċifiċi msemmija fl-
Artikolu 3. Il-qafas ta' programmazzjoni 
tal-IPA għandu jiġi stabbilit mill-
Kummissjoni għad-durata tal-qafas 
finanzjarju pluriennali tal-Unjoni, suġġett 
għall-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-approprjazzjonijiet annwali 
għandhom jiġu awtorizzati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fil-
limiti tal-qafas finanzjarju pluriennali 
għall-perjodu mill-2021 sal-2027.

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-qafas ta' programmazzjoni tal-IPA 
għandu jqis l-istrateġiji nazzjonali u l-
politiki tas-settur rilevanti.

Il-qafas ta' programmazzjoni tal-IPA 
għandu jqis ir-riżoluzzjonijiet tal-
Parlament Ewropew u l-istrateġiji 
nazzjonali u l-politiki tas-settur rilevanti.

Or. en
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 4, il-qafas ta' programmazzjoni 
tal-IPA għandu jiġi adottat mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Dan l-att ta' 
implimentazzjoni għandu jiġi adottat 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami tal-
Kumitat imsemmija fl-Artikolu 16.

3. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 4, il-Kummissjoni għandha 
tadotta l-qafas ta' programmazzjoni tal-
IPA, inklużi l-arranġamenti għall-
attwazzjoni tal-prinċipju tas-"sehem 
ġust", permezz ta' att delegat f'konformità 
mal-Artikolu 14. Il-qafas ta' 
programmazzjoni tal-IPA għandu jiskadi 
sat-30 ta' Ġunju 2025. Sat-
30 ta' Ġunju 2025, il-Kummissjoni 
għandha tadotta qafas ta' 
programmazzjoni tal-IPA ġdid, ibbażat 
fuq l-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu 
msemmi fl-Artikolu 32 tar-[Regolament 
NDICI] u tqis ir-riżoluzzjonijiet rilevanti 
tal-Parlament Ewropew. Il-qafas ta' 
programmazzjoni tal-IPA jista' jkun 
suġġett ukoll għal rieżami, meta jkun 
neċessarju, għall-implimentazzjoni 
effikaċi, b'mod partikolari meta jkun 
hemm bidliet sostanzjali fil-qafas ta' 
politika msemmi fl-Artikolu 6 u jqis ir-
riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Parlament 
Ewropew.

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-qafas ta' programmazzjoni tal-
IPA għandu jinkludi indikaturi għall-
valutazzjoni tal-progress fir-rigward tal-
ilħuq tal-miri stabbiliti fih.

5. Il-qafas ta' programmazzjoni tal-
IPA għandu jqis l-indikaturi tal-
prestazzjoni ċari u verifikabbli stabbiliti 
fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament għall-
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valutazzjoni tal-progress fir-rigward tal-
ilħuq tal-objettivi stabbiliti fih. L-approċċ 
ibbażat fuq il-prestazzjoni fl-ambitu ta' 
dan ir-Regolament għandu jkun suġġett 
għal skambju regolari ta' fehmiet fil-
Parlament Ewropew u fil-Kunsill.

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a

Sospensjoni tal-assistenza tal-Unjoni

1. Meta benefiċjarju jonqos milli
jirrispetta l-prinċipju tad-demokrazija, l-
istat tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem u l-
libertajiet fundamentali jew jikser l-
impenji li ħa fl-ambitu tal-ftehimiet 
rilevanti konklużi mal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa, 
skont l-Artikolu 14, li tadotta att delegat 
sabiex temenda l-Anness I ta' dan ir-
Regolament biex tissospendi, anki 
parzjalment, l-assistenza tal-Unjoni. Fl-
eventwalità ta' sospensjoni parzjali, il-
programmi li għalihom tapplika s-
sospensjoni għandhom ikunu indikati.

2. Meta l-Kummissjoni tasal għall-
konklużjoni li r-raġunijiet li jiġġustifikaw 
is-sospensjoni tal-assistenza ma 
għadhomx japplikaw, għandha tingħata s-
setgħa li tadotta att delegat, skont l-
Artikolu 14, sabiex temenda l-Anness I 
biex terġa' tintroduċi l-assistenza tal-
Unjoni.

Or. en
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Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni tista', f'oqsma ta' 
politika jew fi programmi speċifiċi, 
tgħaddi mill-ġestjoni indiretta mal-pajjiż 
benefiċjarju (IMBC) għal ġestjoni 
indiretta ma' entitajiet fdati differenti 
minn benefiċjarju tal-IPA II jew għal 
ġestjoni diretta fil-każ li fih il-benefiċjarju 
jonqos milli jirrispetta l-prinċipju tad-
demokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet 
tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali 
jew jikser l-impenji li ħa fl-ambitu tal-
ftehimiet rilevanti konklużi mal-Unjoni.

Or. en

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha żżomm 
lill-Parlament Ewropew totalment involut
dwar kwistjonijiet relatati mal-ippjanjar u 
mal-implimentazzjoni tal-miżuri 
pertinenti għal dan l-Artikolu, inkluża 
kwalunkwe bidla sostanzjali jew 
allokazzjoni prevista.

Or. en
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Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-iżborż tal-appoġġ baġitarju 
ġenerali jew settorjali għandu jkun 
suġġett għall-kundizzjoni li jsir progress 
sodisfaċenti biex jinkisbu l-għanijiet 
miftiehma mal-benefiċjarju.

Il-Kummissjoni għandha tapplika l-
kriterji tal-kundizzjonalità tal-appoġġ 
baġitarju stabbiliti fl-Artikolu 23(4) tar-
[Regolament NDICI]. Għandha tieħu 
azzjoni biex tnaqqas jew tissospendi l-
finanzjament tal-Unjoni permezz tal-
appoġġ baġitarju fil-każijiet ta' 
irregolaritajiet sistemiċi fis-sistemi ta' 
ġestjoni u kontroll jew ta' progress 
insodisfaċenti biex jinkisbu l-għanijiet 
miftiehma mal-benefiċjarju.

Ir-reintroduzzjoni tal-assistenza wara s-
sospensjoni msemmija fl-Artikolu 8(2b) 
għandha tkun akkumpanjata minn 
assistenza mmirata lill-awtoritajiet 
nazzjonali tal-awditjar.

Or. en

Emenda 37

Proposta għal regolament
Kapitolu VI – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

MONITORAĠĠ U EVALWAZZJONI MONITORAĠĠ, RAPPORTAR,
EVALWAZZJONI U 
KOMUNIKAZZJONI

Or. en
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Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 12 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Flimkien mal-indikaturi msemmija 
fl-Anness IV, ir-rapporti dwar it-tkabbir 
għandhom jitqiesu fil-qafas tar-riżultati tal-
assistenza tal-IPA III.

4. Flimkien mal-indikaturi msemmija 
fl-Anness IV, ir-rapporti dwar it-tkabbir, il-
valutazzjonijiet min-naħa tal-
Kummissjoni tal-Programmi ta' Riforma 
Ekonomika u r-riżoluzzjonijiet rilevanti 
tal-Parlament Ewropew għandhom jitqiesu 
fil-qafas tar-riżultati tal-assistenza tal-
IPA III.

Or. en

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tressaq u 
tippreżenta r-rapporti interim u finali ta' 
evalwazzjoni msemmija fl-Artikolu 32 
[tar-Regolament NDICI] lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Dawk ir-rapporti 
għandhom isiru pubbliċi.

Or. en

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Flimkien mal-Artikolu 129 tar-
Regolament Finanzjarju dwar il-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni , taħt ġestjoni indiretta, il-
benefiċjarji mniżżlin fl-Anness I
għandhom jirrappurtaw l-irregolaritajiet 
inkluż il-frodi li kienu s-suġġett ta' 
riżultanza amministrattiva jew ġudizzjarja 
primarja, mingħajr dewmien, lill-
Kummissjoni u jżommu lil din tal-aħħar 
infurmata dwar il-progress tal-proċediment 
amministrattiv u legali. Ir-rapportar għandu 
jsir permezz ta' mezzi elettroniċi, bl-użu 
tas-Sistema ta' Ġestjoni tal-Irregolaritajiet, 
stabbilita mill-Kummissjoni.

5. Flimkien mal-Artikolu 129 tar-
Regolament Finanzjarju dwar il-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni, taħt ġestjoni indiretta, il-
benefiċjarji għandhom jirrappurtaw l-
irregolaritajiet inkluż il-frodi li kienu s-
suġġett ta' riżultanza amministrattiva jew 
ġudizzjarja primarja, mingħajr dewmien, 
lill-Kummissjoni u jżommu lil din tal-
aħħar infurmata dwar il-progress tal-
proċediment amministrattiv u legali. Ir-
rapportar għandu jsir permezz ta' mezzi 
elettroniċi, bl-użu tas-Sistema ta' Ġestjoni 
tal-Irregolaritajiet, stabbilita mill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tappoġġa l-iżvilupp fil-benefiċjarji tal-
kapaċitajiet ta' kontroll u awditjar 
parlamentari u żżid it-trasparenza u l-
aċċess pubbliku għall-informazzjoni. Il-
Kummissjoni, ir-RGħ/VP u, b'mod 
partikolari, id-delegazzjonijiet tal-Unjoni 
fil-benefiċjarji għandhom jiżguraw li l-
allokazzjonijiet ta' finanzjament kollha 
f'reġim ta' ġestjoni indiretta jitwettqu 
b'mod trasparenti, depolitiċizzat u 
imparzjali, inkluża d-distribuzzjoni 
ekwa,li tirrifletti l-bżonnijiet tar-reġjuni u 
tal-muniċipalitajiet lokali.

Or. en

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 13 għandha 
tingħata lill-Kummissjoni.

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikoli 7(3), 7a 
(ġdid), 13 u 15 għandha tingħata lill-
Kummissjoni.
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Or. en

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-regoli speċifiċi li jistabbilixxu 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
partikolarment b'rabta mal-istrutturi li 
għandhom jitwaqqfu bi tħejjija għall-
adeżjoni u għall-għajnuna għall-iżvilupp 
rurali, għandhom jiġu adottati f'konformità 
mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 16.

1. Ir-regoli speċifiċi b'rabta mal-
istrutturi li għandhom jitwaqqfu bi tħejjija 
għall-adeżjoni u għall-għajnuna għall-
iżvilupp rurali, għandhom jiġu adottati 
permezz ta' att delegat.

Or. en

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-Parlament Ewropew għandu 
jaħtar osservatur għal kull laqgħa tal-
Kumitat tal-IPA.

Or. en

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom japplikaw l-Artikoli 36 
u 37 tar-[Regolament NDICI].

1. Huma u jagħtu l-assistenza 
finanzjarja fl-ambitu ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni, ir-RGħ/VP 
u, b'mod partikolari, id-delegazzjonijiet 
tal-Unjoni fil-benefiċjarji għandhom 
jieħdu l-miżuri neċessarji kollha biex 
jiżguraw il-viżibbiltà tal-appoġġ 
finanzjarju tal-Unjoni, inkluż il-
monitoraġġ tal-konformità tad-
destinatarju ma' dawk ir-rekwiżiti. L-
azzjonijiet iffinanzjati mill-IPA 
għandhom ikunu suġġetti għar-rekwiżiti 
stabbiliti fil-Manwal ta' Komunikazzjoni 
u Viżibbiltà għall-Azzjonijiet Esterni tal-
Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni 
għandha tadotta gwida għal kull 
benefiċjarju rigward il-proġetti ffinanzjati 
mill-Unjoni dwar l-azzjonijiet ta' viżibbiltà 
u komunikazzjoni.

Or. en

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tieħu 
miżuri biex issaħħaħ il-komunikazzjoni 
strateġika u d-diplomazija pubblika biex 
tikkomunika l-valuri tal-Unjoni u 
tenfasizza l-valur miżjud tal-appoġġ tal-
Unjoni.

Or. en
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Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Id-destinatarji tal-finanzjamenti 
tal-Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-
oriġini tal-finanzjamenti tal-Unjoni u 
jiżguraw il-viżibbiltà adegwata tagħha 
billi:

(a) ifornu dikjarazzjoni li tenfasizza l-
appoġġ li rċevew mill-Unjoni b'mod 
viżibbli fuq id-dokumenti u l-materjal ta' 
komunikazzjoni relatat mal-
implimentazzjoni tal-fondi, anki f'sit web 
uffiċjali, fil-każ li dan tal-aħħar jeżisti;

(b) jippromwovu l-azzjonijiet u r-
riżultati tagħhom billi jipprovdu 
informazzjoni koerenti, effikaċi u 
proporzjonata mmirata lil diversi tipi ta' 
pubbliku, fosthom il-mezzi ta' 
komunikazzjoni u l-pubbliku ġenerali.

Il-Kummissjoni għandha timplimenta 
azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' 
komunikazzjoni relatati ma' dan ir-
Regolament, kif ukoll l-azzjonijiet 
stabbiliti bis-saħħa tiegħu u r-riżultati li 
jinkisbu. Ir-riżorsi finanzjarji allokati 
għal dan ir-Regolament għandhom 
jikkontribwixxu wkoll għall-
komunikazzjoni istituzzjonali dwar il-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, dment li 
dawk il-prijoritajiet ikunu direttament 
relatati mal-għanijiet imsemmija fl-
Artikolu 3.

Or. en

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2021. Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2021 sal-
31 ta' Diċembru 2027.

Or. en

Emenda 48

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) It-twaqqif u l-promozzjoni sa minn 
stadju bikri tal-funzjonament korrett tal-
istituzzjonijiet meħtieġa sabiex jiġi żgurat 
l-istat tad-dritt. L-interventi f'dan il-qasam 
għandu jkollhom l-għan li: jistabbilixxu 
sistemi ġudizzjarji indipendenti, 
responsabbli u effiċjenti, inkluż reklutaġġ 
trasparenti u bbażat fuq il-mertu u 
jippromwovu kooperazzjoni ġudizzjarja, 
sistemi ta' evalwazzjoni u promozzjoni u 
proċeduri dixxiplinari effettivi f'każijiet ta' 
għemil ħażin; jiżguraw it-twaqqif ta' 
sistemi robusti ta' protezzjoni tal-fruntieri, 
jimmaniġjaw il-flussi migratorji u 
jipprovdu ażil għal dawk fil-bżonn; 
jiżviluppaw strumenti effettivi għall-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità 
organizzata, il-faċilitazzjoni ta' 
immigrazzjoni illegali, il-ħasil tal-flus/il-
finanzjament tat-terroriżmu u l-
korruzzjoni; jippromwovu u jipproteġu d-
drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet ta' persuni 
li jappartjenu għal minoranzi, inklużi r-
Rom kif ukoll persuni lesbjani, gay, 
bisesswali, transġeneru u intersesswali, u l-
libertajiet fundamentali, inkluża l-libertà 
tal-mezzi ta' komunikazzjoni u l-
protezzjoni tad-data.

(a) It-twaqqif u l-promozzjoni sa minn 
stadju bikri tal-funzjonament korrett tal-
istituzzjonijiet meħtieġa sabiex jiġi żgurat 
l-istat tad-dritt. L-interventi f'dan il-qasam 
għandu jkollhom l-għan li: jistabbilixxu 
sistemi ġudizzjarji indipendenti, 
responsabbli u effiċjenti, inkluż reklutaġġ 
trasparenti u bbażat fuq il-mertu u 
jippromwovu kooperazzjoni ġudizzjarja, 
sistemi ta' evalwazzjoni u promozzjoni u 
proċeduri dixxiplinari effettivi f'każijiet ta' 
għemil ħażin; jiżguraw it-twaqqif ta' 
sistemi adegwati ta' protezzjoni tal-
fruntieri, jimmaniġġjaw il-flussi migratorji 
u jipprovdu asil għal dawk fil-bżonn; 
jiżviluppaw strumenti effettivi għall-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità 
organizzata, il-faċilitazzjoni ta' 
immigrazzjoni illegali, il-ħasil tal-flus/il-
finanzjament tat-terroriżmu u l-
korruzzjoni; jippromwovu u jipproteġu d-
drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza bejn is-
sessi, id-drittijiet ta' persuni li jappartjenu 
għal minoranzi, inklużi r-Rom kif ukoll 
persuni lesbjani, gay, bisesswali, 
transġeneru u intersesswali, u l-libertajiet 
fundamentali, inkluża l-libertà tal-mezzi ta' 
komunikazzjoni u l-protezzjoni tad-data.

Or. en
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Emenda 49

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) It-tisħiħ tal-governanza ekonomika: 
L-interventi għandu jkollhom l-għan li 
jappoġġaw il-parteċipazzjoni fil-proċess 
tal-programm ta' riforma ekonomika (ERP 
– economic reform process) u l-
kooperazzjoni sistematika mal-
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 
rigward il-prinċipji fundamentali tal-
politika ekonomika. It-titjib tal-kapaċità ta' 
tisħiħ tal-istabbiltà makroekonomika u l-
appoġġ tal-progress ta' żvilupp ta' 
ekonomija tas-suq li tiffunzjona bil-
kapaċità li tlaħħaq mal-pressjonijiet 
kompettitivi u l-forzi tas-suq ġewwa l-
Unjoni.

(c) It-tisħiħ tal-governanza ekonomika: 
L-interventi għandu jkollhom l-għan li 
jappoġġaw il-parteċipazzjoni fil-proċess 
tal-programm ta' riforma ekonomika (ERP 
– economic reform process) u l-
kooperazzjoni sistematika mal-
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 
rigward il-prinċipji fundamentali tal-
politika ekonomika. It-titjib tal-kapaċità ta' 
tisħiħ tal-istabbiltà makroekonomika, il-
koeżjoni soċjali u l-appoġġ tal-progress ta' 
żvilupp ta' ekonomija tas-suq li tiffunzjona 
bil-kapaċità li tlaħħaq mal-pressjonijiet 
kompetittivi u l-forzi tas-suq ġewwa l-
Unjoni.

Or. en

Emenda 50

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) It-tisħiħ tal-kapaċità tal-Unjoni u 
tas-sħab tagħha biex jipprevjenu l-kunflitti, 
jibnu l-paċi u jindirizzaw sitwazzjonijiet ta' 
qabel u ta' wara l-kriżi, inkluż permezz ta' 
twissija bikrija u analiżi tar-riskju 
sensittiva għall-kunflitti; il-promozzjoni 
tal-kuntatti bejn in-nies, ir-rikonċiljazzjoni, 
il-miżuri għall-bini tal-paċi u għall-bini 
tal-fiduċja, l-appoġġ tal-azzjonijiet tat-
tisħiħ tal-kapaċitajiet għas-sigurtà u l-
iżvilupp (CBSD — capacity building in 

(d) It-tisħiħ tal-kapaċità tal-Unjoni u 
tas-sħab tagħha biex jipprevjenu l-kunflitti, 
jibnu l-paċi u jindirizzaw sitwazzjonijiet ta' 
qabel u ta' wara l-kriżi, inkluż permezz ta' 
twissija bikrija u analiżi tar-riskju 
sensittiva għall-kunflitti; il-promozzjoni 
tal-kuntatti interpersonali, ir-
rikonċiljazzjoni, il-miżuri għall-
konsolidament tal-paċi u għall-bini tal-
fiduċja, inkluż il-ħolqien ta' Kummissjoni 
Reġjonali inkarigata bl-aċċertament tal-
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support of security and development). fatti rigward id-delitti tal-gwerra u l-ksur 
gravi ieħor tad-drittijiet tal-bniedem 
kommessi f'dik li kienet il-Jugoslavja 
(RECOM), kif ukoll l-appoġġ tal-
azzjonijiet tat-tisħiħ tal-kapaċitajiet għas-
sigurtà u l-iżvilupp (CBSD — capacity 
building in support of security and 
development).

Or. en

Emenda 51

Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) It-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u tal-
organizzazzjonijiet tas-sħab soċjali, inklużi 
l-assoċjazzjonijiet professjonali, tal-
benefiċjarji mniżżlin fl-Anness I u l-
inkoraġġiment ta' kuntatti fil-livelli kollha 
fost l-organizzazzjonijiet ibbażati fl-Unjoni 
u dawk ta' benefiċjarji mniżżlin fl-Anness 
I, biex ikunu jistgħu jinvolvu ruħhom fi 
djalogu effettiv mal-atturi pubbliċi u 
privati.

(e) It-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u tal-
organizzazzjonijiet tas-sħab soċjali, inklużi 
l-assoċjazzjonijiet professjonali, tal-
benefiċjarji u l-inkoraġġiment ta' kuntatti 
fil-livelli kollha fost l-organizzazzjonijiet 
ibbażati fl-Unjoni u dawk ta' benefiċjarji, 
biex ikunu jistgħu jinvolvu ruħhom fi 
djalogu effettiv mal-atturi pubbliċi u 
privati. L-assistenza għandha tipprova 
tkun aċċessibbli għal firxa kemm jista' 
jkun wiesgħa ta' organizzazzjonijiet fil-
benefiċjarji.

Or. en

Emenda 52

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Il-promozzjoni tal-allinjament tar-
regoli, tal-istandards, tal-politiki u tal-

(f) Il-promozzjoni tal-allinjament tar-
regoli, tal-istandards, tal-politiki u tal-
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prattiki tal-pajjiżi sħab ma' dawk tal-Unjoni 
inklużi r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat.

prattiki tal-pajjiżi sħab ma' dawk tal-Unjoni 
inklużi r-regoli dwar l-akkwist pubbliku u 
l-għajnuna mill-Istat.

Or. en

Emenda 53

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) It-trawwim ta' impjiegi ta' kwalità u 
l-aċċess għas-suq tax-xogħol. L-interventi 
f'dan il-qasam għandu jkollhom l-għan li: 
jindirizzaw il-qgħad u l-inattività għoljin 
billi japoġġaw l-integrazzjoni sostenibbli 
fis-suq tax-xogħol, b'mod partikolari taż-
żgħażagħ (speċjalment dawk barra mill-
edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEET), 
in-nisa, il-persuni qiegħda fit-tul u l-gruppi 
kollha li huma l-inqas rappreżentati. Il-
miżuri għandhom jistimulaw il-ħolqien tal-
impjiegi u japoġġaw l-infurzar effettiv tar-
regoli u l-istandards tax-xogħol fit-
territorju kollu. Oqsma oħrajn ta' intervent 
għandhom ikunu l-appoġġ għall-
ugwaljanza bejn is-sessi, il-promozzjoni 
tal-impjegabbiltà u l-produttività, l-
adattament tal-ħaddiema u l-intrapriżi 
għall-bidla, it-twaqqif ta' djalogu soċjali 
sostenibbli u l-modernizzazzjoni u t-tisħiħ 
tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol bħas-
servizzi pubbliċi tal-impjiegi u l-ispettorati 
tax-xogħol.

(h) It-trawwim ta' impjiegi ta' kwalità u 
l-aċċess għas-suq tax-xogħol. L-interventi 
f'dan il-qasam għandu jkollhom l-għan li: 
jindirizzaw il-qgħad u l-inattività għoljin 
billi jappoġġaw l-integrazzjoni sostenibbli 
fis-suq tax-xogħol, b'mod partikolari taż-
żgħażagħ (speċjalment dawk barra mill-
edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEET), 
in-nisa, il-persuni qiegħda fit-tul u l-gruppi 
kollha li huma l-inqas rappreżentati. Il-
miżuri għandhom jistimulaw il-ħolqien tal-
impjiegi u jappoġġaw l-infurzar effettiv 
tar-regoli u l-istandards, li hemm qbil 
fuqhom fil-livell internazzjonali, tax-
xogħol fit-territorju kollu, inkluż billi 
titrawwem l-osservanza tal-prinċipji u tad-
drittijiet ewlenin kif imsemmi fil-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. Oqsma 
oħrajn ta' intervent għandhom ikunu l-
appoġġ għall-ugwaljanza bejn is-sessi, il-
promozzjoni tal-impjegabbiltà u l-
produttività, l-adattament tal-ħaddiema u l-
intrapriżi għall-bidla, it-twaqqif ta' djalogu 
soċjali sostenibbli u l-modernizzazzjoni u 
t-tisħiħ tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-
xogħol bħas-servizzi pubbliċi tal-impjiegi 
u l-ispettorati tax-xogħol.

Or. en
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Emenda 54

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) Il-promozzjoni ta' trasport 
intelliġenti, sostenibbli, inklużiv u sikur u 
t-tneħħija ta' konġestjoni fl-infrastrutturi 
tan-netwerk prinċipali, b'mod partikolari 
permezz ta' investiment fi proġetti b'valur 
Ewropew għoli miżjud. Jenħtieġ li l-
investimenti jiġu pprijoritizzati skont ir-
relevanza tagħhom għall-konnessjonijiet 
TEN-T mal-UE, il-kontribuzzjoni għall-
mobilità sostenibbli, it-tnaqqis fl-
emissjonijiet, l-impatt ambjentali, il-
mobilità sikura, f'sinerġija mar-riformi 
promossi mit-Trattat dwar il-Komunità tat-
Trasport.

(j) Il-promozzjoni ta' trasport 
intelliġenti, sostenibbli, inklużiv u sikur u 
t-tneħħija ta' konġestjoni fl-infrastrutturi 
tan-netwerk prinċipali, b'mod partikolari 
permezz ta' investiment fi proġetti b'valur 
Ewropew għoli miżjud. Jenħtieġ li l-
investimenti jingħataw prijorità skont ir-
rilevanza tagħhom għall-konnessjonijiet 
TEN-T mal-UE, il-ħolqien tal-impjiegi, il-
kontribut għall-mobilità sostenibbli, it-
tnaqqis fl-emissjonijiet, l-impatt 
ambjentali, il-mobilità sikura, f'sinerġija 
mar-riformi promossi mit-Trattat dwar il-
Komunità tat-Trasport.

Or. en

Emenda 55

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt p

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p) Iż-żieda tal-kapaċità tas-setturi 
agroalimentari u tas-sajd sabiex ilaħħqu 
mal-pressjoni kompetittiva u l-forzi tas-
suq, kif ukoll sabiex jallinjaw irwieħhom
progressivament mar-regoli u l-istandards 
tal-Unjoni, filwaqt li jfittxu li jiksbu l-
għanijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali fi 
żvilupp territorjali bbilanċjat taż-żoni rurali 
u tal-kosta.

(p) Iż-żieda tal-kapaċità tas-setturi 
agroalimentari u tas-sajd sabiex ilaħħqu 
mal-pressjoni kompetittiva u l-forzi tas-
suq, kif ukoll sabiex jallinjaw ruħhom
progressivament mar-regoli u l-istandards
tal-Unjoni, bil-għan li jżidu l-kapaċità ta' 
esportazzjonijiet lis-suq tal-Unjoni, filwaqt 
li jfittxu li jiksbu l-għanijiet ekonomiċi, 
soċjali u ambjentali fi żvilupp territorjali 
bbilanċjat taż-żoni rurali u tal-kosta.

Or. en
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Emenda 56

Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-promozzjoni tal-governanza 
lokali u reġjonali u t-tisħiħ tal-kapaċità tal-
ippjanar u amministrattiva tal-awtoritajiet 
lokali u reġjonali;

(g) il-promozzjoni tal-governanza 
lokali u reġjonali, inkluż il-kooperazzjoni 
transfruntiera bejn l-amministrazzjonijiet 
bil-għan li jitrawmu r-rikonċiljazzjoni u l-
konsolidament tal-paċi, u t-tisħiħ tal-
kapaċità tal-ippjanar u amministrattiva tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali;

Or. en

Emenda 57

Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) il-promozzjoni ta' kooperazzjoni 
transfruntiera bejn l-amministrazzjonijiet 
bil-għan li jitrawmu r-rikonċiljazzjoni u l-
konsolidament tal-paċi, inkluż il-ħolqien 
ta' Kummissjoni Reġjonali inkarigata bl-
aċċertament tal-fatti rigward id-delitti tal-
gwerra u l-ksur gravi ieħor tad-drittijiet 
tal-bniedem kommessi f'dik li kienet il-
Jugoslavja (RECOM).

Or. en

Emenda 58

Proposta għal regolament
Anness IV – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-lista' ta' indikaturi ewlenin tal-
prestazzjoni għandha tintuża biex tgħin 
biex jitkejjel il-kontribut tal-Unjoni għall-
kisba tal-għanijiet speċifiċi tagħha:

Il-lista ta' indikaturi ewlenin tal-
prestazzjoni, u l-evoluzzjoni annwali 
tagħhom, għandha tintuża biex tgħin biex 
jitkejjel il-kontribut tal-Unjoni għall-ksib
tal-għanijiet speċifiċi tagħha:

Or. en

Emenda 59

Proposta għal regolament
Anness IV – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Ir-rata u l-evoluzzjoni annwali tal-
allinjament mad-deċiżjonijiet u mal-
miżuri tal-PESK, kif indikat mis-SEAE.

Or. en

Emenda 60

Proposta għal regolament
Anness IV – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Nefqa pubblika fuq is-sigurtà 
soċjali (perċentwal tal-PDG) (sors: ILO) 
jew ir-Rata ta' Impjieg (sors: statistika
nazzjonali)

5. Nefqa pubblika fuq is-sigurtà 
soċjali (perċentwal tal-PDG) kif indikat 
mill-ILO, in-nefqa fuq is-saħħa, l-
inugwaljanza fl-introjtu, ir-rata ta' faqar,
ir-rata ta' impjieg u r-rata tal-qgħad, kif 
indikat mill-uffiċċji nazzjonali tal-
istatistika.

Or. en
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Emenda 61

Proposta għal regolament
Anness IV – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Varjazzjonijiet maż-żmien fil-
koeffiċjent GINI.

Or. en

Emenda 62

Proposta għal regolament
Anness IV – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Għadd ta' programmi ta' 
kooperazzjoni transfruntiera konklużi bejn 
benefiċjarji tal-IPA u IPA/Stati Membri 
tal-UE (sors: il-Kummissjoni Ewropea)

10. Għadd ta' programmi ta' 
kooperazzjoni transfruntiera konklużi u 
implimentati bejn benefiċjarji tal-IPA u 
bejn il-benefiċjarji tal-IPA u l-Istati
Membri tal-UE kif indikati mill-
Kummissjoni Ewropea

Or. en

Emenda 63

Proposta għal regolament
Anness IV – paragrafu 1 – punt 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10a. Għadd ta' organizzazzjonijiet 
ġodda li maż-żmien jipparteċipaw fl-
azzjonijiet u fil-programmi.

Or. en
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Emenda 64

Proposta għal regolament
Anness IV –paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-indikaturi, meta jkun rilevanti, se jkunu 
diżaggregati skont is-sess.

L-indikaturi, meta jkun rilevanti, se jkunu 
diżaggregati fil-livell tal-età minima u tas-
sess.

Or. en

NOTA SPJEGATTIVA

L-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni ilu mill-2007 l-istrument finanzjarju 
ewlieni ta' appoġġ favur ir-riformi fil-pajjiżi kandidati u potenzjalment kandidati, jiġifieri s-
sitt pajjiżi tal-Balkani tal-Punent u t-Turkija, u l-għan tiegħu huwa li jħejji lill-benefiċjarji 
għall-obbligi li jirriżultaw mill-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea. Il-finanzjamenti tal-IPA 
jappoġġaw il-proċess ta' adeżjoni permezz tat-tisħiħ tal-kapaċitajiet u jwassal biex fil-pajjiżi 
jseħħu bidliet pożittivi, irreversibbli u fit-tul, bil-għan li jsiru membri sħaħ tal-UE. Il-qafas 
ġuridiku tat-tieni ġenerazzjoni tal-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA II),
approvat fl-2014, se jiskadi fil-31 ta' Diċembru 2020.

Kummenti ġenerali

Il-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-qafas finanzjarju ġenerali għall-perjodu 2021-2027, 
riflessa fir-rapport interim dwar il-QFP il-ġdid (2018/0166R(APP)), issawwar l-opinjoni 
tiegħu dwar il-pakkett għar-Regolament dwar l-IPA III. Ikun tajjeb li l-QFP u l-IPA III jiġu 
riveduti qabel l-2027 fl-eventwalità ta' adeżjoni(jiet) mal-Unjoni, biex jitqiesu r-rekwiżiti li 
jirriżultaw fil-kuntest tan-nefqa.

Il-korapporteurs jieħdu nota tal-proposta maħsuba biex iżżid il-pakkett tal-IPA 2021-2027, 
f'termini nominali, għal EUR 14,5 biljun (fi prezzijiet kurrenti), iżda huma konvinti li jekk l-
allokazzjonijiet ma jkunux, f'termini reali, daqs dawk tal-IPA II 2014-2020, jew jekk ma 
jaqbżuhomx, mhux se jkun żgurat biżżejjed finanzjament matul il-perjodu, fatt li huwa 
kruċjali għall-proċess ta' adeżjoni u għall-implimentazzjoni tar-riformi relatati mal-UE. 

Il-finanzjamenti tal-IPA jikkostitwixxu investiment fit-tul fil-futur tal-Balkani tal-Punent, u l-
użu effiċjenti tal-fondi tal-UE jrid jiġi garantit permezz ta' kontroll u monitoraġġ rigorużi biex 
jiġi żgurat li jinkisbu r-riżultati u rapport tajjeb bejn il-kwalità u li flus il-kontribwenti 
jintużaw b'mod effikaċi.

Mingħajr preġudizzju għad-deċiżjoni finali dwar il-fużjoni proposta tal-istrumenti ta' 
finanzjament estern tal-UE taħt il-kappa tal-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-
Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI), huwa importanti li l-politika ta' tkabbir 



PE627.819v01-00 42/44 PR\1162924MT.docx

MT

tkompli tkun iffinanzjata f'qafas ta' strument separat iddedikat, filwaqt li jkunu żgurati 
biżżejjed allinjament u koerenza bejn l-istrumenti ta' finanzjament estern. Il-korapporteurs 
jisħqu fuq il-bżonn li l-IPA jinżamm strument awtonomu minħabba n-natura speċifika tal-
proċess ta' tkabbir fi ħdan l-azzjoni esterna, mirfud mill-Istrateġija dwar il-Balkani tal-Punent 
u mir-relazzjoni mat-Turkija.

Il-korapporteurs huma konvinti li l-finanzjament tal-IPA għall-kooperazzjoni transfruntiera 
mal-Istati Membri tal-UE fl-ambitu tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (Interreg) għandu 
jkun limitat u monitorjat għas-salvagwardja ta' kokontribut aktar ibbilanċjat. Dan ikun jiżgura 
li ma jiħux post, anzi jikkomplementa u jinkoraġġixxi l-kooperazzjoni eżistenti jew potenzjali 
bejn u fost il-benefiċjarji tal-IPA fil-kuntest tal-prijoritajiet tematiċi stabbiliti fl-Anness III. 

Iffukar strateġiku aktar ċar

Għall-pajjiżi kandidati, it-tielet ġenerazzjoni tal-IPA jeħtiġilha li tissawwar biex tagħmilha ta' 
xprun għall-implimentazzjoni tal-qafas futur ta' koeżjoni wara li jkunu saru membri tal-UE; 
għall-kandidati potenzjali, għandu jwitti t-triq għat-tħejjija tar-riformi relatati man-negozjati 
ta' adeżjoni.  Huwa fundamentali li tiġi żgurata tranżizzjoni mingħajr intoppi mill-IPA II 
għall-IPA III u, wara l-adeżjoni tal-membri l-ġodda, mill-IPA III għall-qafas tal-Fondi 
Strutturali u ta' Investiment Ewropej.

L-assistenza ta' qabel l-adeżjoni għandha tkompli tappoġġa r-riformi trasversali u ffukati fuq 
l-UE fil-qasam politiku, istituzzjonali, ġuridiku, amministrattiv u soċjoekonomiku fil-pajjiżi 
kandidati u potenzjalment kandidati. Huma bbażati fuq il-kriterji ta' Copenhagen, il-
kundizzjonalità u l-allinjament progressiv mar-regoli, mal-istandards u mal-politiki tal-
Unjoni. 

L-enfasi tal-finanzjamenti għandha terġa' tkun indirizzata lejn il-bżonnijiet fundamentali u r-
riformi essenzjali li ilhom mistennija f'kull wieħed mill-pajjiżi kkonċernati. Barra minn enfasi 
aktar qawwija fuq il-prijoritajiet konsolidati tal-IPA, li jirrigwardaw l-istat tad-dritt, id-
drittijiet fundamentali, il-governanza tajba, il-koeżjoni soċjoekonomika u preparazzjoni bir-
reqqa fil-35 kapitolu kollha tal-acquis tal-UE, inkluż l-allinjament mal-PESK, l-IPA III 
għandu jsaħħaħ ir-reżiljenza tad-destinatarji fl-oqsma tal-migrazzjoni, is-sigurtà, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, il-protezzjoni tal-klima u l-faċilitazzjoni tal-kummerċ. 

L-IPA III għandu, barra minn hekk, iqiegħed aktar enfasi fuq id-dimensjoni soċjali tal-politika 
tat-tkabbir billi jrawwem il-koeżjoni u l-konverġenza f'dawk li huma d-drittijiet u l-prinċipji 
stabbiliti fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. Flimkien ma' attenzjoni aktar b'saħħitha 
fuq l-ekonomija soċjali tas-suq, il-koeżjoni soċjali u reġjonali fl-implimentazzjoni tal-IPA, 
hemm bżonn li titqies id-dimensjoni soċjali fir-rieżami ta' nofs it-terminu tal-IPA u tiġi 
vvalutata permezz ta' indikaturi ċari u li jistgħu jitkejlu, bħall-koeffiċjent GINI.

L-attenzjoni tal-UE għandha terġa' tkun indirizzata fuq it-tisħiħ tad-demokratizzazzjoni billi 
jissaħħu l-kapaċitajiet tal-parlamenti, tas-soċjetà ċivili u tal-mezzi ta' komunikazzjoni, filwaqt 
li jingħata appoġġ lill-miżuri maħsuba biex jinkisbu djalogu politiku awtentiku u 
rikonċiljazzjoni bħala rekwiżit preliminari għall-paċi. F'dan ir-rigward, il-kooperazzjoni 
transfruntiera, it-titjib tad-djalogu, ir-relazzjonijiet bejn il-ġirien, il-konnettività reġjonali u l-
integrazzjoni ekonomika, għandhom importanza enormi. 

Rwol aktar b'saħħtu għall-PE
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Filwaqt li r-rwol tal-Parlament huwa dak li jagħti direzzjoni ġenerali u jagħmel skrutinju tal-
istrumenti ta' finanzjament estern aktar milli rwol ta' "makroġestjoni" tagħhom, il-
korapporteurs jissottolinjaw il-bżonn ta' salvagwardja tar-rwol tal-PE u tad-dmir tal-
Kummissjoni li żżomm lill-Parlament involut b'mod regolari u totali u fil-ħin.

Abbażi tat-tagħlimiet meħuda mir-rieżami ta' nofs it-terminu tal-IPA II, ir-rapporteurs 
jipproponu li jsaħħu l-involviment tal-Parlament Ewropew mingħajr ma jikkompromettu r-
ritmu tat-teħid tad-deċiżjonijiet billi jiżdied ir-rikors għall-proċedura tal-atti delegati. 

Ir-rapporteurs huma wkoll konvinti li l-qafas ta' programmazzjoni għandu jkun suġġett għal 
"klawsola ta' estinzjoni", li tkun tiggarantixxi r-rieżami ta' nofs it-terminu reali tiegħu. 

Huwa essenzjali li l-pożizzjonijiet tal-PE fl-oqsma li fihom il-Parlament għandu l-programmi 
ta' assistenza tiegħu stess, bħat-tisħiħ tal-kapaċitajiet, il-medjazzjoni u l-osservazzjoni 
elettorali, jitqiesu bis-sħiħ fil-programmazzjoni ġenerali.

Involviment akbar tas-soċjetà ċivili u tal-awtoritajiet lokali

Huwa ta' importanza partikolari li l-finanzjamenti jkunu allokati b'mod trasparenti, effikaċi, 
responsabbli, depolitiċizzat u mhux diskriminatorju, anki permezz ta' distribuzzjoni ekwa li 
tirrifletti l-bżonnijiet tar-reġjuni u tal-muniċipalitajiet lokali.

Il-korapporteurs jissottolinjaw r-rwol fundamentali li jiżvolġu d-delegazzjonijiet tal-UE fil-
post billi jiżgura l-użu korrett u l-viżibbiltà tal-finanzjamenti tal-UE u jinvolvu lil firxa 
wiesgħa ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u ta' awtoritajiet lokali matul id-diversi 
fażijiet taċ-ċiklu tal-assistenza.

Approċċ ibbażat fuq il-prestazzjoni

L-akbar bidla fil-qafas ta' programmazzjoni propost tikkonsisti fi tranżizzjoni minn 
allokazzjonijiet skont il-pajjiż għal allokazzjonijiet ibbażati fuq il-prijoritajiet fil-kuntest tal-
prinċipju tas-"sehem ġust", jiġifieri l-programmazzjoni tal-IPA permezz ta' ħames setturi li 
jirriflettu l-għanijiet speċifiċi u l-prestazzjoni. 

Il-korapporteurs jappoġġaw iż-żieda fil-flessibbiltà tal-bidla mill-pakketti għall-pajjiżi għall-
allokazzjonijiet għas-setturi tematiċi prijoritarji u l-approċċ ibbażat fuq il-prestazzjoni. Il-
qafas ta' programmazzjoni u prestazzjoni tal-IPA III, ibbażat fuq il-bżonnijiet u l-kriterji ta' 
prestazzjoni kif ukoll fuq il-prinċipju tas-sehem ġust, għandu jsir operattiv u jiġi rfinat 
permezz tal-atti delegati matul it-tħejjija, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-IPA III. 

Kundizzjonalità msaħħa 

Huma u jappoġġaw approċċ imsaħħaħ ibbażat fuq il-prestazzjoni, ir-rapporteurs jissuġġerixxu 
t-tisħiħ tal-kundizzjonalità tal-assistenza IPA billi jipprevedu l-possibbiltà ta' sospensjoni tal-
assistenza ta' qabel l-adeżjoni fil-każijiet ta' ksur tal-prinċipji tad-demokrazija, tal-istat tad-
dritt, tar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali u tal-impenji meħuda 
fl-ambitu tal-ftehimiet rilevanti konklużi mal-Unjoni. F'dan ir-rigward, il-mekkaniżmu ta' 
monitoraġġ, sospensjoni u reintroduzzjoni stabbilit fl-Iskema ta' Preferenzi Ġeneralizzati 
(SPĠ) tal-UE jista' jservi ta' eżempju.

Konformement mal-Artikolu 2 u 49, u b'analoġija mal-Artikolu 7 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, għandha tapplika s-sospensjoni tal-assistenza tal-Unjoni għall-Istati Membri futuri 
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tal-UE li jiksru l-valuri fundamentali tal-UE u jirreġistraw rigress fl-istat tad-dritt. 
Konformement mar-regola tal-ġestjoni finanzjarja tajba fl-ambitu tar-Regolament Finanzjarju 
(Nru 966/2012), skont il-prinċipji tal-ekonomija, tal-effiċjenza u tal-effikaċja, il-Kummissjoni 
għandha wkoll tissospendi l-pagamenti fil-każijiet ta' żbalji sistemiċi, li jqiegħdu f'dubju l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet. 

Il-korapporteurs ifakkru fil-bżonn ta' applikazzjoni tal-kundizzjonalità u li din tingħata 
segwitu, fil-livell politiku u ta' proġett, u ta' tisħiħ tal-monitoraġġ u tal-evalwazzjonijiet 
sistematiċi tal-programmi u tal-proġetti sensittivi. L-allokazzjonijiet annwali għandhom ikunu 
bbażati fuq qafas ta' monitoraġġ u evalwazzjoni fattibbli, stabbilit permezz ta' att delegat, u 
eżerċizzju metikoluż ta' eżami tal-prestazzjoni, li jirriflettu l-progress li jsir jew li ma jsirx. 

Huma u josservaw l-akkumulu ta' xogħol u d-dewmien fl-implimentazzjoni tal-IPA I u II, ir-
rapporteurs iħeġġu li tinżamm il-flessibbiltà biex il-fondi jkunu riportati u li dawk diġà 
impenjati jerġgħu jiġu impenjati, filwaqt li jinkoraġġixxu lill-Kummissjoni terġa' tqis ir-
reintroduzzjoni tal-ġestjoni diretta meta tkun f'lokha, partikolarment għall-ġlieda kontra l-
korruzzjoni fil-livelli għolja u l-kriminalità organizzata u għat-tisħiħ tas-soċjetà ċivili u tal-
libertà tal-mezzi ta' komunikazzjoni.

L-appoġġ baġitarju jrid jitnaqqas jew jiġi sospiż fil-każijiet ta' irregolaritajiet sistemiċi fis-
sistemi ta' ġestjoni u kontroll jew ta' progress insodisfaċenti biex jinkisbu l-għanijiet 
miftiehma mal-pajjiżi benefiċjarji. Il-kundizzjonalità aktar b'saħħitha għall-appoġġ baġitarju, 
ibbażata fuq il-progress fir-riformi u l-ġestjoni soda, għandha timxi pari passu ma' assistenza 
mmirata li trawwem l-iżvilupp tal-kontroll parlamentari, tal-kapaċitajiet nazzjonali tal-
awditjar u ż-żieda fit-trasparenza u fl-aċċess pubbliku għall-informazzjoni.

Viżibbiltà msaħħa 

Peress li l-appoġġ mill-IPA huwa dirett lejn il-pajjiżi li jimmiraw li jsiru membri tal-UE, il-
korapporeurs jitolbu sforzi ta' komunikazzjoni mmirata aħjar biex tkun garantita l-viżibbiltà 
tal-finanzjamenti tal-UE, u b'hekk jitħalla li jingħata segwitu aqwa u li l-investimenti tal-UE 
jħallu l-frott. Il-Kummissjoni, id-delegazzjonijiet tal-UE fil-post u l-benefiċjarji tal-IPA 
għandhom itejbu l-komunikazzjoni tar-riżultati tal-assistenza tal-UE biex b'hekk 
jikkontribwixxu għal fehim aħjar tal-vantaġġi tagħha biex ittejjeb ħajjet iċ-ċittadini.
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