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Emenda 81
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament jenħtieġ li tkun iggwidata 
mill-ħames prijoritajiet stabbiliti fl-
Istrateġija Globali għall-Politika Estera u 
ta' Sigurtà tal-Unjoni (l-"Istrateġija 
Globali")59, ippreżentata fid-
19 ta' Ġunju 2016, li tirrappreżenta l-
viżjoni tal-Unjoni u l-qafas għal 
involviment estern magħqud u 
responsabbli fi sħubija ma' oħrajn, biex 
tmexxi 'l quddiem il-valuri u l-interessi 
tagħha. L-Unjoni jenħtieġ li ssaħħaħ is-
sħubijiet, tippromwovi d-djalogu dwar il-
politika u r-rispons kollettiv għall-isfidi ta' 
tħassib dinji. L-azzjoni tagħha jenħtieġ li 
tappoġġa l-interessi u l-valuri tal-Unjoni fl-
aspetti kollha tagħhom, inklużi l-
preservazzjoni tal-paċi, il-prevenzjoni tal-
kunflitti, it-tisħiħ tas-sigurtà 
internazzjonali, il-ġlieda kontra kawżi fl-
għeruq tal-migrazzjoni irregolari u l-
assistenza lil popolazzjonijiet, pajjiżi u 
reġjuni biex jikkonfrontaw diżastri naturali 
jew ikkawżati mill-bniedem, l-appoġġ 
għall-politika kummerċjali, id-diplomazija 
ekonomika u l-kooperazzjoni ekonomika, 
il-promozzjoni ta' soluzzjonijiet u 
teknoloġiji diġitali u t-trawwim tad-
dimensjoni internazzjonali tal-politiki tal-
Unjoni. Fil-promozzjoni tal-interessi 
tagħha, l-Unjoni jenħtieġ li tikkonforma 
mal-prinċipji tar-rispett għal standards 
soċjali u ambjentali għolja, għall-istat tad-
dritt, għad-dritt internazzjonali u għad-
drittijiet tal-bniedem u tippromwovihom.

(8) L-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament jenħtieġ li tkun iggwidata 
mill-ħames prijoritajiet stabbiliti fl-
Istrateġija Globali għall-Politika Estera u 
ta' Sigurtà tal-Unjoni (l-"Istrateġija 
Globali")59, ippreżentata fid-
19 ta' Ġunju 2016, li tirrappreżenta l-
viżjoni tal-Unjoni u l-qafas għal 
involviment estern magħqud u 
responsabbli fi sħubija ma' oħrajn, biex 
tmexxi 'l quddiem il-valuri u l-interessi 
tagħha. L-Unjoni jenħtieġ li ssaħħaħ is-
sħubijiet, tippromwovi d-djalogu dwar il-
politika u r-rispons kollettiv għall-isfidi ta' 
tħassib dinji. L-azzjoni tagħha jenħtieġ li 
tappoġġa l-interessi u l-valuri tal-Unjoni fl-
aspetti kollha tagħhom, inklużi l-
preservazzjoni tal-paċi, il-prevenzjoni tal-
kunflitti, it-tisħiħ tas-sigurtà 
internazzjonali, il-ġlieda kontra kawżi fl-
għeruq tal-migrazzjoni u tal-ispostament 
sfurzati u l-assistenza lil popolazzjonijiet, 
pajjiżi u reġjuni biex jikkonfrontaw diżastri 
naturali jew ikkawżati mill-bniedem, l-
appoġġ għall-politika kummerċjali, id-
diplomazija ekonomika u l-kooperazzjoni 
ekonomika, il-promozzjoni ta' 
soluzzjonijiet u teknoloġiji diġitali u t-
trawwim tad-dimensjoni internazzjonali 
tal-politiki tal-Unjoni. Fil-promozzjoni tal-
interessi tagħha, l-Unjoni jenħtieġ li 
tikkonforma mal-prinċipji tar-rispett għal 
standards soċjali u ambjentali għolja, għall-
istat tad-dritt, għad-dritt internazzjonali u 
għad-drittijiet tal-bniedem u 
tippromwovihom.

Or. en
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Emenda 82
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-Politika Ewropea tal-Viċinat, kif 
rieżaminata fl-201562, timmira lejn li 
tistabbilizza l-pajjiżi ġirien u li ssaħħaħ ir-
reżiljenza, b'mod partikolari billi ssaħħaħ l-
iżvilupp ekonomiku, bħala l-prijoritajiet 
politiċi ewlenin tal-Unjoni. Biex tilħaq l-
għan tagħha, il-Politika Ewropea tal-
Viċinat rieżaminata ffukat fuq erba' oqsma 
ta' prijorità: governanza tajba, demokrazija, 
stat tad-dritt u drittijiet tal-bniedem, 
b'enfasi partikolari fuq involviment akbar 
mas-soċjetà ċivili; l-iżvilupp ekonomiku; 
is-sigurtà; il-migrazzjoni u l-mobilità, 
inkluż l-indirizzar tal-kawżi fundamentali 
tal-migrazzjoni irregolari u tal-ispostament 
furzat. Id-differenzazzjoni u s-sjieda 
reċiproka akbar huma l-karatteristika tal-
Politika Ewropea tal-Viċinat, li 
tirrikonoxxi l-livelli differenti ta' 
involviment, u tirrifletti l-interessi ta' kull 
pajjiż fir-rigward tan-natura u l-fokus tas-
sħubija tiegħu mal-Unjoni.

(19) Il-Politika Ewropea tal-Viċinat, kif 
rieżaminata fl-201562, timmira lejn li 
tistabbilizza l-pajjiżi ġirien u li ssaħħaħ ir-
reżiljenza, b'mod partikolari billi ssaħħaħ l-
iżvilupp ekonomiku, bħala l-prijoritajiet 
politiċi ewlenin tal-Unjoni. Biex tilħaq l-
għan tagħha, il-Politika Ewropea tal-
Viċinat rieżaminata ffukat fuq erba' oqsma 
ta' prijorità: governanza tajba, demokrazija, 
stat tad-dritt u drittijiet tal-bniedem, 
b'enfasi partikolari fuq involviment akbar 
mas-soċjetà ċivili; l-iżvilupp ekonomiku; 
is-sigurtà; il-migrazzjoni u l-mobilità, 
inkluż l-indirizzar tal-kawżi fundamentali 
tal-migrazzjoni u tal-ispostament furzati. 
Id-differenzazzjoni u s-sjieda reċiproka 
akbar huma l-karatteristika tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat, li tirrikonoxxi l-livelli 
differenti ta' involviment, u tirrifletti l-
interessi ta' kull pajjiż fir-rigward tan-
natura u l-fokus tas-sħubija tiegħu mal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 83
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Filwaqt li jirrifletti l-importanza li 
t-tibdil fil-klima jiġi indirizzat skont l-
impenji tal-Unjoni favur l-
implimentazzjoni tal-Ftehim tal Pariġi u l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti, dan ir-Regolament 

(28) Filwaqt li jirrifletti l-importanza li 
t-tibdil fil-klima jiġi indirizzat, filwaqt tiġi 
promossa s-sostenibbiltà ambjentali skont 
l-Artikolu 11 tat-TUE u l-impenji tal-
Unjoni favur l-implimentazzjoni tal-Ftehim 
tal Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
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jenħtieġ li jikkontribwixxi biex l-azzjoni 
klimatika tiġi integrata fil-politiki tal-
Unjoni u biex tintlaħaq il-mira ġenerali li 
30 % tal-infiq tal-baġit tal-UE jkunu 
b'appoġġ għall-għanijiet tal-klima. L-
azzjonijiet permezz ta' dan ir-Regolament 
huma mistennija li jikkontribwixxu 25 %
mill-pakkett finanzjarju kumplessiv għal 
għanijiet tal-klima. Azzjonijiet rilevanti se 
jiġu identifikati matul l-implimentazzjoni 
ta' dan ir-Regolament, u l-kontribuzzjoni 
kumplessiva minn dan ir-Regolament 
jenħtieġ li tkun parti mill-evalwazzjonijiet 
rilevanti u mill-proċessi ta' rieżami.

Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan ir-
Regolament jenħtieġ li jintegra l-azzjoni 
klimatika u l-ambjent fil-politiki tal-
Unjoni u jikkontribwixxi biex tintlaħaq il-
mira ġenerali li 50 % tal-infiq tal-baġit tal-
UE jkunu b'appoġġ għall-għanijiet tal-
klima u dawk relatati mal-ambjent. L-
azzjonijiet permezz ta' dan ir-Regolament 
huma mistennija li jikkontribwixxu 45 %
mill-pakkett finanzjarju kumplessiv għal 
għanijiet tal-klima u dawk relatati mal-
ambjent. Dan jinkludi mira ta' 10 % tal-
pakkett ġenerali tar-regolament iddedikat 
għall-bijodiversità. Azzjonijiet rilevanti se 
jiġu identifikati matul l-implimentazzjoni 
ta' dan ir-Regolament, u l-kontribuzzjoni 
kumplessiva minn dan ir-Regolament 
jenħtieġ li tkun parti mill-evalwazzjonijiet 
rilevanti u mill-proċessi ta' rieżami. L-
azzjoni tal-Unjoni f'dan il-qasam jenħtieġ 
li tiffavorixxi l-aderenza għall-Ftehim ta' 
Pariġi u għall-konvenzjonijiet ta' Rio.

Or. en

Emenda 84
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Huwa essenzjali li tiżdied il-
kooperazzjoni dwar il-migrazzjoni ma' 
pajjiżi sħab, ħalli jitgawdew il-benefiċċji 
ta' migrazzjoni ġestita tajjeb u regolari u 
tiġi indirizzata effettivament il-migrazzjoni 
irregolari. Tali kooperazzjoni jenħtieġ li 
tikkontribwixxi biex jiġi żgurat l-aċċess 
għall-protezzjoni internazzjonali, l-
indirizzar tal-kawżi fundamentali tal-
migrazzjoni irregolari, it-titjib tal-ġestjoni 
tal-fruntieri u li jsiru sforzi fil-ġlieda kontra 
l-migrazzjoni irregolari, it-traffikar tal-
bnedmin u l-faċilitazzjoni tad-dħul 
klandestin ta' migranti, u ssir ħidma fuq ir-

(29) Huwa essenzjali li tiżdied il-
kooperazzjoni dwar il-migrazzjoni ma' 
pajjiżi sħab, ħalli jitgawdew il-benefiċċji 
ta' migrazzjoni ġestita tajjeb u regolari u 
tiġi indirizzata effettivament il-migrazzjoni 
irregolari. Tali kooperazzjoni jenħtieġ li 
tikkontribwixxi biex jiġi żgurat l-aċċess 
għall-protezzjoni internazzjonali, l-
indirizzar tal-kawżi fundamentali tal-
migrazzjoni irregolari, it-titjib tal-ġestjoni 
tal-fruntieri u li jsiru sforzi fil-ġlieda kontra 
l-migrazzjoni u l-ispostament sfurzati, it-
traffikar tal-bnedmin u l-faċilitazzjoni tad-
dħul klandestin ta' migranti, u ssir ħidma 
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ritorn, ir-riammissjoni u r-riintegrazzjoni 
meta rilevanti, fuq il-bażi tal-akkontabbiltà 
reċiproka u r-rispett sħiħ tal-obbligi 
umanitarji u tad-drittijiet tal-bniedem. 
Għalhekk, il-kooperazzjoni effettiva tal-
pajjiżi terzi mal-Unjoni f'dan il-qasam 
jenħtieġ li ssir element integrali mill-
prinċipji ġenerali ta' dan ir-Regolament. 
Aktar koerenza bejn il-migrazzjoni u l-
politiki tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp 
hija importanti biex jiġi żgurat li l-
assistenza għall-iżvilupp tappoġġa lill-
pajjiżi sħab jimmaniġġaw il-migrazzjoni 
b'mod aktar effettiv. Dan ir-Regolament 
jenħtieġ li jikkontribwixxi għal approċċ 
koordinat, olistiku u strutturat għall-
migrazzjoni, billi jimmassimizza s-sinerġiji 
u japplika l-ingranaġġ meħtieġ.

fuq ir-ritorn, ir-riammissjoni u r-
riintegrazzjoni meta rilevanti, fuq il-bażi 
tal-akkontabbiltà reċiproka u r-rispett sħiħ 
tal-obbligi umanitarji u tad-drittijiet tal-
bniedem. Għalhekk, il-kooperazzjoni 
effettiva tal-pajjiżi terzi mal-Unjoni f'dan 
il-qasam jenħtieġ li ssir element integrali 
mill-prinċipji ġenerali ta' dan ir-
Regolament. Aktar koerenza bejn il-
migrazzjoni u l-politiki tal-kooperazzjoni 
għall-iżvilupp hija importanti biex jiġi 
żgurat li l-assistenza għall-iżvilupp 
tappoġġa lill-pajjiżi sħab jimmaniġġaw il-
migrazzjoni b'mod aktar effettiv. Dan ir-
Regolament jenħtieġ li jikkontribwixxi 
għal approċċ koordinat, olistiku u strutturat 
għall-migrazzjoni, billi jimmassimizza s-
sinerġiji u japplika l-ingranaġġ meħtieġ.

Or. en

Emenda 85
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Dan ir-Regolament jenħtieġ li 
jippermetti lill-Unjoni tirrispondi għall-
isfidi, il-ħtiġijiet u l-opportunitajiet relatati 
mal-migrazzjoni, f'komplementarjetà mal-
politika tal-UE dwar il-migrazzjoni. Sabiex 
jikkontribwixxi għal dan il-għan, u 
mingħajr preġudizzju għaċ-ċirkustanzi 
mhux previsti, 10 % mill-pakkett 
finanzjarju tiegħu huma mistennija jkunu 
ddedikati biex jiġu indirizzati l-għeruq tal-
migrazzjoni irregolari u tal-ispostament 
sfurzat u biex tiġi appoġġata l-ġestjoni u l-
governanza tal-migrazzjoni, inkluża l-
protezzjoni tar-refuġjati u d-drittijiet tal-
migranti fl-għanijiet ta' dan ir-Regolament.

(30) Dan ir-Regolament jenħtieġ li 
jippermetti lill-Unjoni tirrispondi għall-
isfidi, il-ħtiġijiet u l-opportunitajiet relatati 
mal-migrazzjoni, f'komplementarjetà mal-
politika tal-UE dwar il-migrazzjoni. Sabiex 
jikkontribwixxi għal dan il-għan, u 
mingħajr preġudizzju għaċ-ċirkustanzi 
mhux previsti, 10 % mill-pakkett 
finanzjarju tiegħu huma mistennija jkunu 
ddedikati biex jiġu indirizzati l-għeruq tal-
migrazzjoni sfurzata u tal-ispostament 
sfurzat u biex tiġi appoġġata l-ġestjoni u l-
governanza tal-migrazzjoni, inkluża l-
protezzjoni tar-refuġjati u d-drittijiet tal-
migranti fl-għanijiet ta' dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 86
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) L-EFSD + jenħtieġ li jkollu l-għan 
li jappoġġaw l-investimenti bħala mezz li 
jikkontribwixxu biex jinkisbu l-Għanijiet 
ta' Żvilupp Sostenibbli permezz tat-
trawwim ta' żvilupp ekonomiku u soċjali 
sostenibbli u inklużiv u billi jippromwovi 
r-reżiljenza soċjoekonomika tal-pajjiżi 
sħab, b'enfasi partikolari fuq il-qerda tal-
faqar, it-tkabbir sostenibbli u inklużiv, il-
ħolqien ta' impjiegi diċenti, l-
opportunitajiet ekonomiċi, il-ħiliet u l-
intraprenditorija, is-setturi soċjoekonomiċi, 
l-intrapriżi mikro, żgħar u medji, kif ukoll 
billi jiġu indirizzati l-kawżi 
soċjoekonomiċi speċifiċi tal-migrazzjoni 
irregolari, f'konformità mad-dokumenti 
rilevanti ta' programmazzjoni indikattiva. 
Jenħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali lill-
pajjiżi identifikati bħala li għaddejjin minn 
fraġilità jew kunflitt, lill-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati u lill-pajjiżi fqar b'ħafna dejn.

(34) L-EFSD + jenħtieġ li jkollu l-għan 
li jappoġġaw l-investimenti bħala mezz li 
jikkontribwixxu biex jinkisbu l-Għanijiet 
ta' Żvilupp Sostenibbli permezz tat-
trawwim ta' żvilupp ekonomiku u soċjali 
sostenibbli u inklużiv u billi jippromwovi 
r-reżiljenza soċjoekonomika tal-pajjiżi 
sħab, b'enfasi partikolari fuq il-qerda tal-
faqar, it-tkabbir sostenibbli u inklużiv, il-
ħolqien ta' impjiegi diċenti, l-
opportunitajiet ekonomiċi, il-ħiliet u l-
intraprenditorija, is-setturi soċjoekonomiċi, 
l-intrapriżi mikro, żgħar u medji, kif ukoll 
billi jiġu indirizzati l-kawżi 
soċjoekonomiċi speċifiċi tal-migrazzjoni u 
tal-ispostament sfurzati, f'konformità mad-
dokumenti rilevanti ta' programmazzjoni 
indikattiva. Jenħtieġ li tingħata attenzjoni 
speċjali lill-pajjiżi identifikati bħala li 
għaddejjin minn fraġilità jew kunflitt, lill-
Pajjiżi l-Anqas Żviluppati u lill-pajjiżi fqar 
b'ħafna dejn.

Or. en

Emenda 87
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Jenħtieġ li l-EFSD+ jimmassimizza 
l-addizjonalità tal-finanzjament, jindirizza 
l-fallimenti tas-suq u s-sitwazzjonijiet ta' 
investiment subottimali, irendi prodotti 

(35) Jenħtieġ li l-EFSD+ jimmassimizza 
l-addizjonalità tal-finanzjament, jindirizza 
l-fallimenti tas-suq u s-sitwazzjonijiet ta' 
investiment subottimali, irendi prodotti 
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innovattivi u jattira fondi mis-settur privat. 
Jenħtieġ li l-involviment tas-settur privat 
fil-kooperazzjoni tal-Unjoni mal-pajjiżi 
sħab permezz tal-EFSD+ iħalli impatt 
addizzjonali u li jkun jista' jitkejjel fuq l-
iżvilupp mingħajr distorsjoni fis-suq u 
jenħtieġ li dan ikun kosteffikaċi bbażat fuq 
l-akkontabbiltà reċiproka u l-kondiviżjoni 
tar-riskju u tal-kostijiet. Jenħtieġ li l-
EFSD+ jopera bħala "one-stop-shop", billi 
jirċievi proposti ta' finanzjament mingħand 
istituzzjonijiet finanzjarji u investituri 
pubbliċi jew privati u li jagħti firxa 
wiesgħa ta' appoġġ finanzjarju għall-
investimenti eliġibbli.

innovattivi u jattira fondi mis-settur privat 
biex jiġi ottimizzat il-finanzjament privat 
għall-iżvilupp sostenibbli lokali. Jenħtieġ 
li l-involviment tas-settur privat fil-
kooperazzjoni tal-Unjoni mal-pajjiżi sħab 
permezz tal-EFSD+ iħalli impatt 
addizzjonali u li jkun jista' jitkejjel fuq l-
iżvilupp b'rispett sħiħ tal-ambjent u d-
drittijiet u l-għajxien tal-komunitajiet 
lokali u mingħajr distorsjoni fis-suq lokali
u kompetizzjoni mhux xierqa mal-atturi 
ekonomiċi lokali. Huwa jenħtieġ li dan 
ikun kosteffikaċi bbażat fuq l-
akkontabbiltà reċiproka u l-kondiviżjoni 
tar-riskju u tal-kostijiet. Jenħtieġ li l-
EFSD+ jopera bħala "one-stop-shop", billi 
jirċievi proposti ta' finanzjament mingħand 
istituzzjonijiet finanzjarji u investituri 
pubbliċi jew privati u li jagħti firxa 
wiesgħa ta' appoġġ finanzjarju għall-
investimenti eliġibbli.

Or. en

Emenda 88
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ġenerali ta' dan ir-
Regolament huwa li jsostni u jippromwovi 
l-valuri u l-interessi tal-Unjoni madwar id-
dinja sabiex jiġu segwiti l-għanijiet u l-
prinċipji tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, kif 
stabbiliti fl-Artikoli 3(5), fl-Artikolu 8 u 21 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

1. L-għan ġenerali ta' dan ir-
Regolament huwa li jsostni u jippromwovi 
l-valuri u l-interessi tal-Unjoni madwar id-
dinja sabiex jiġu segwiti l-għanijiet u l-
prinċipji tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, kif 
stabbiliti fl-Artikoli 3(5), fl-Artikolu 8 u 21 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, kif 
ukoll l-Artikoli 208 u 11 tat-TFUE.

Or. en

Emenda 89
Heidi Hautala
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mill-anqas 92 % tan-nefqa skont 
dan ir-Regolament għandha tissodisfa l-
kriterji għall-Għajnuna Uffiċjali għall-
Iżvilupp, stabbiliti mill-Kumitat ta' 
Għajnuna għall-Iżvilupp tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi.

3. Mill-anqas 97 % tan-nefqa skont
dan ir-Regolament għandha tissodisfa l-
kriterji għall-Għajnuna Uffiċjali għall-
Iżvilupp, stabbiliti mill-Kumitat ta' 
Għajnuna għall-Iżvilupp tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi.

Or. en

Emenda 90
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) EUR 68 000 miljun għall-
programmi ġeografiċi:

(a) EUR 71 100 miljun għall-
programmi ġeografiċi:

Or. en

Emenda 91
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-Afrika sub-Saħarjana mill-anqas 
EUR 32 000 miljun,

– l-Afrika sub-Saħarjana mill-anqas 
EUR 35 100 miljun,

Or. en
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Emenda 92
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Drittijiet tal-Bniedem u 
Demokrazija EUR 1 500 miljun,

– Drittijiet tal-Bniedem u 
Demokrazija EUR 3 000 miljun,

Or. en

Emenda 93
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà 
Ċivili EUR 1 500 miljun,

– Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà 
Ċivili EUR 2 800 miljun,

Or. en

Emenda 94
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Stabbiltà u Paċi EUR 1 000 miljun, – Bini tal-paċi, Prevenzjoni ta' 
Konflitti u Stabbiltà EUR 2 000 miljun,

Or. en

Emenda 95
Heidi Hautala
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Sfidi Dinjija EUR 3 000 miljun, – Sfidi Dinjija EUR 5 800 miljun,

Or. en

Emenda 96
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Tisħiħ tal-pożizzjoni tal-ġeneri u 
tan-nisa EUR 1 000 miljun

Or. en

Emenda 97
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) EUR 4 000 miljun għal azzjonijiet 
ta' rispons rapidu.

(c) EUR 6 100 miljun għal azzjonijiet 
ta' rispons rapidu.

Or. en

Emenda 98
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c – inċiż 1 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- li EUR 4 600 miljun minnhom 
għal rispons għall-kriżijiet kif speċifikat 
fl-Artikolu 4(4)(a) u fil-parti 1 tal-
ANNESS IV

Or. en

Emenda 99
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'mod indikattiv 10 % tal-pakkett 
finanzjarju stabbilit fl-Artikolu 4(2)(a) biex 
jissupplimenta l-allokazzjonijiet finanzjarji 
għall-pajjiżi msemmija fl-Artikolu 12 
għandu jiġi allokat lill-pajjiżi sħab elenkati 
fl-Anness I sabiex jimplimentaw l-approċċ 
ibbażat fuq il-prestazzjoni. L-
allokazzjonijiet ibbażati fuq il-prestazzjoni 
għandhom jiġu deċiżi fuq il-progress 
tagħhom lejn id-demokrazija, id-drittijiet 
tal-bniedem, l-istat tad-dritt, il-
kooperazzjoni dwar il-migrazzjoni, il-
governanza ekonomika u r-riformi. Il-
progress tal-pajjiżi sħab għandu jiġi valutat 
kull sena.

1. B'mod indikattiv 10 % tal-pakkett 
finanzjarju stabbilit fl-Artikolu 4(2)(a) biex 
jissupplimenta l-allokazzjonijiet finanzjarji 
għall-pajjiżi msemmija fl-Artikolu 12 
għandu jiġi allokat lill-pajjiżi sħab elenkati 
fl-Anness I sabiex jimplimentaw l-approċċ 
ibbażat fuq il-prestazzjoni. L-
allokazzjonijiet ibbażati fuq il-prestazzjoni 
għandhom jiġu deċiżi fuq il-progress 
tagħhom lejn id-demokrazija, id-drittijiet 
tal-bniedem, l-istat tad-dritt, il-governanza 
ekonomika u r-riformi. Il-progress tal-
pajjiżi sħab għandu jiġi valutat kull sena.

Or. en

Emenda 100
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 7 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kontribuzzjonijiet għall-kost tal- (e) kontribuzzjonijiet għall-kost tal-
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parteċipazzjoni f'programmi u azzjonijiet 
tal-Unjoni implimentati minn aġenziji u 
korpi tal-Unjoni, kif ukoll korpi jew 
persuni fdati bl-implimentazzjoni ta' 
azzjonijiet speċifiċi fil-Politika Estera u 
ta' Sigurtà Komuni skont it-Titolu V tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

parteċipazzjoni f'programmi u azzjonijiet 
tal-Unjoni implimentati minn aġenziji u 
korpi tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 101
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan tal-EFSD+ bħala pakkett 
finanzjarju integrat, li jipprovdi kapaċità 
finanzjarja li tuża l-metodi ta' 
implimentazzjoni stabbiliti fl-
Artikolu 23(1)(a), (e), (f) u (g), għandu 
jkun li jappoġġa l-investimenti u jżid l-
aċċess għall-finanzjament, bil-għan li 
jrawwem żvilupp ekonomiku u soċjali 
sostenibbli u inklużiv u jippromwovi r-
reżiljenza soċjoekonomika fil-pajjiżi sħab 
b'enfasi partikolari fuq il-qerda tal-faqar, it-
tkabbir sostenibbli u inklużiv, il-ħolqien ta' 
impjiegi diċenti, l-opportunitajiet 
ekonomiċi, il-ħiliet u l-intraprenditorija, is-
setturi soċjoekonomiċi, l-intrapriżi mikro, 
żgħar u medji, kif ukoll jindirizza l-kawżi 
fundamentali soċjoekonomiċi speċifiċi tal-
migrazzjoni irregolari, skont id-dokumenti 
ta' programmazzjoni indikattiva rilevanti. 
Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
pajjiżi identifikati bħala li għaddejjin minn 
fraġilità jew kunflitt, lill-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati u lill-pajjiżi fqar b'ħafna dejn.

L-għan tal-EFSD+ bħala pakkett 
finanzjarju integrat, li jipprovdi kapaċità 
finanzjarja li tuża l-metodi ta' 
implimentazzjoni stabbiliti fl-
Artikolu 23(1)(a), (e), (f) u (g), għandu 
jkun li jappoġġa l-investimenti u jżid l-
aċċess għall-finanzjament, bil-għan li 
jrawwem żvilupp ekonomiku u soċjali 
sostenibbli u inklużiv u jippromwovi r-
reżiljenza soċjoekonomika u ambjentali 
fil-pajjiżi sħab b'enfasi partikolari fuq l-
adattament għat-tibdil fil-klima u l-
mitigazzjoni tiegħu,il-qerda tal-faqar, it-
tkabbir sostenibbli u inklużiv, il-ħolqien ta' 
impjiegi diċenti, l-opportunitajiet 
ekonomiċi, il-ħiliet u l-intraprenditorija, is-
setturi soċjoekonomiċi, il-kooperattivi, l-
intrapriżi mikro, żgħar u medji, skont id-
dokumenti ta' programmazzjoni indikattiva 
rilevanti. Għandha tingħata attenzjoni 
speċjali lill-pajjiżi identifikati bħala li 
għaddejjin minn fraġilità jew kunflitt, lill-
Pajjiżi l-Anqas Żviluppati u lill-pajjiżi fqar 
b'ħafna dejn, u għandha tingħata 
preferenza lill-atturi ekonomiċi lokali; L-
EFSD+ m'għandux jintuża biex 
jissostitwixxi r-responsabbiltà tal-gvern li 
jipprovdi s-servizzi pubbliċi essenzjali.
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Or. en

Emenda 102
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta' proviżjonament għandha tvarja 
bejn 9 % u 50 % skont it-tip ta' 
operazzjonijiet.

Ir-rata ta' proviżjonament għandha tvarja 
bejn 9 % u 50 % skont it-tip ta' 
operazzjonijiet. Ammont massimu ta' 
EUR 10 biljun għandu jiġi pprovdut mill-
baġit tal-UE permezz ta' linja baġitarja 
speċifika fil-qafas tal-proċedura tal-baġit 
annwali jew permezz ta' trasferiment 
baġitarju.

Or. en

Emenda 103
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jipprovdu addizzjonalità 
finanzjarja u tal-iżvilupp

Or. en

Emenda 104
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jirrispettaw il-prinċipji tal-
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effettività tal-iżvilupp kif stabbilit fis-
Sħubija ta' Busan għal Kooperazzjoni 
Effettiva għall-Iżvilupp u affermata mill-
ġdid f'Nairobi fl-2016, inklużi s-sjieda, l-
allinjament, l-enfasi fuq ir-riżultati, it-
trasparenza u l-obbligu ta' rendikont 
reċiproku, kif ukoll l-objettiv tan-
nonkundizzjonalità tal-għajnuna

Or. en

Emenda 105
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jimmiraw lejn oqsma b'fallimenti 
ċari tas-suq, jallokaw il-kapital privat fejn 
hemm nuqqas ta' investiment u jiffokaw 
fuq oqsma ta' riskju li jonqsu milli 
jattiraw investiment purament privat

Or. en

Emenda 106
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) jiġu implimentati b'rispett sħiħ tal-
konvenzjonijiet dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem, il-Linji Gwida tal-OECD għal 
Intrapriżi Multinazzjonali, il-Prinċipji 
Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-
Drittijiet tal-Bniedem, il-konvenzjonijiet u 
l-istandards tal-ILO, il-Konvenzjoni tan-
NU dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma 
ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa
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Or. en

Emenda 107
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) il-Prinċipji ta' Maastricht dwar l-
Obbligi Extraterritorjali tal-Membri fil-
Qasam tad-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u 
Kulturali u l-Linji Gwida Volontarji tal-
FAO dwar il-Governanza Responsabbli 
tal-Pussess tal-Art, is-Sajd u l-Foresti fil-
Kuntest tas-Sigurtà Alimentari Nazzjonali

Or. en

Emenda 108
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontropartijiet eliġibbli għandhom 
jikkonformaw mar-regoli u l-
kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 62(2)(c) 
tar-Regolament Finanzjarju. Fil-każ ta' 
korpi rregolati mid-dritt privat ta' Stat 
Membru jew pajjiż terz li jkun 
ikkontribwixxa għall-Garanzija għall-
Azzjoni Esternza skont l-Artikolu 28 ta' 
dan ir-Regolament, għandha tingħata 
preferenza lil dawk il-korpi li jiżvelaw 
informazzjoni relatata mal-kriterji 
ambjentali, soċjali u tal-governanza 
korporattiva.

Il-kontropartijiet eliġibbli għandhom 
jikkonformaw mar-regoli u l-
kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 62(2)(c) 
tar-Regolament Finanzjarju. Fil-każ ta' 
korpi rregolati mid-dritt privat ta' Stat 
Membru jew pajjiż terz, għandha tingħata 
preferenza lil dawk il-korpi li jiżvelaw 
informazzjoni relatata mal-kriterji 
ambjentali, soċjali u tal-governanza 
korporattiva.

Or. en
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Emenda 109
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-operazzjonijiet appoġġati mill-Garanzija 
għall-Azzjoni Esterna fid-dawl tal-kriterji 
ta' eliġibbiltà stipulati fil-paragrafi 2 u 3, u
meta jkun possibbli tibbaża ruħha fuq is-
sistemi eżistenti għall-kejl tar-riżultati tal-
kontropartijiet eliġibbli. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika r-riżultat tal-
valutazzjoni tagħha għal kull tieqa ta' 
investiment fuq bażi annwali.

8. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-operazzjonijiet appoġġati mill-Garanzija 
għall-Azzjoni Esterna fid-dawl tal-kriterji 
ta' eliġibbiltà stipulati fil-paragrafi 2 u 3,il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 
tippubblika tabella ta' valutazzjoni tal-
indikaturi li għandhom jintużaw mis-sħab 
tal-implimentazzjoni għall-għażla ta' 
proġetti u mill-Kummissjoni Ewropea 
biex tiġi vverifikata d-diliġenza dovuta 
rigward l-għażla tal-proġetti, biex tiġi 
żgurata valutazzjoni indipendenti u 
trasparenti tal-użu potenzjali u attwali tal-
garanzija tal-UE f'konformità mal-kriterji 
elenkati f'27.2. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika r-riżultat tal-għodod ta' 
garanzija u tal-proġetti individwali kollha 
taħt il-valutazzjoni tagħha għal kull tieqa 
ta' investiment fuq bażi annwali.

Or. en

Emenda 110
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'talba tal-Istati Membri, il-
kontribuzzjonijiet tagħhom jistgħu jiġu 
allokati għall-bidu ta' azzjonijiet f'reġjuni, 
pajjiżi, setturi jew twieqi ta' investiment 
eżistenti speċifiċi.

B'talba tal-Istati Membri, il-
kontribuzzjonijiet tagħhom jistgħu jiġu 
kkunsidrati għall-allokazzjoni għall-bidu 
ta' azzjonijiet f'reġjuni, pajjiżi, setturi jew 
twieqi ta' investiment eżistenti speċifiċi.

Or. en
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Emenda 111
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) proċedura ċara għall-Kummissjoni 
Ewropea biex tagħmel kontroll tal-kwalità 
fuq id-diliġenza dovuta mwettqa mis-sħab 
tal-implimentazzjoni fil-livell tal-proġetti 
individwali, inkluż rigward id-drittijiet tal-
bniedem ex ante u l-valutazzjoni tal-
impatt ambjentali, u biex titlob kjarifika u 
aġġustamenti mingħand is-sħab tal-
implimentazzjoni

Or. en

Emenda 112
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta jintalbu, il-kontropartijiet 
eliġibbli għandhom, jipprovdu lill-
Kummissjoni bi kwalunkwe informazzjoni 
meħtieġa sabiex jissodisfaw l-obbligi tal-
Kummissjoni b'rabta ma' dan ir-
Regolament.

7. Meta jintalbu, il-kontropartijiet 
eliġibbli għandhom, jipprovdu lill-
Kummissjoni bi kwalunkwe informazzjoni 
meħtieġa sabiex jissodisfaw l-obbligi tal-
Kummissjoni b'rabta ma' dan ir-
Regolament, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-implimentazzjoni ta' 
rakkomandazzjonijiet mill-valutazzjoni 
tal-impatt ex ante fuq id-drittijiet tal-
bniedem u l-ambjent u kriterji tal-għażla 
oħrajn elenkati fl-Artikolu 27.

Or. en

Emenda 113
Heidi Hautala
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Proposta għal regolament
Artikolu 29a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29a

Mekkaniżmu ta' lmentar i u rimedji

Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tistabbilixxi Mekkaniżmu ċentralizzat tal-
UE ta' Lmentar għall-proġetti skont il-
kapitolu IV ta' dan ir-regolament. Dan il-
mekkaniżmu ta' lmentar għandu jkun 
miftuħ direttament għall-partijiet 
ikkonċernati affettwati mill-
operazzjonijiet, u minn partijiet 
ikkonċernati li mhumiex sodisfatti mill-
mod kif il-mekkaniżmi ta' lmentar tal-
kontropartijiet jindirizzaw l-ilmenti 
tagħhom. Il-Kummissjoni u d-
delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 
għandhom jippubblikaw fuq is-siti web 
tagħhom u permezz ta' dokumenti relatati 
mal-proġetti referenzi diretti għall-
mekkaniżmi ta' lmentar tal-kontropartijiet 
rilevanti li kkonkludew ftehimiet mal-
Kummissjoni, u għall-Mekkaniżmu 
ċentralizzat tal-UE ta' Lmentar.

Or. en

Emenda 114
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pakkett għall-programmi ġeografiċi, 
imsemmi fl-Artikolu 6(2)(a), jista' jintuża 
biex jikkontribwixxi għad-dotazzjoni 
kapitali ta' istituzzjonijiet finanzjarji tal-
iżvilupp Ewropej u oħrajn.

Il-pakkett għall-programmi ġeografiċi, 
imsemmi fl-Artikolu 6(2)(a), jista' jintuża 
biex jikkontribwixxi għad-dotazzjoni 
kapitali ta' istituzzjonijiet finanzjarji tal-
iżvilupp Ewropej.

Or. en
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Emenda 115
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika fil-portal web tagħha 
informazzjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 
finanzjament u investiment, inkluż fil-
livell individwali u tal-proġetti, u l-
elementi essenzjali tal-ftehimiet ta' 
garanzija tal-EFSD+ kollha, inkluża 
informazzjoni dwar l-identità ġuridika tal-
kontropartijiet eliġibbli, il-benefiċċji tal-
iżvilupp mistennija u l-proċeduri ta' 
lmenti, filwaqt li titqies il-protezzjoni ta' 
informazzjoni kunfidenzjali u 
kummerċjalment sensittiva.

Or. en

Emenda 116
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. F'konformità mal-linji politiċi 
tagħhom dwar it-trasparenza u r-regoli 
tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data u 
l-aċċess għad-dokumenti u l-
informazzjoni, il-kontropartijiet eliġibbli 
tal-EFSD+ għandhom, proattivament u 
sistematikament jippubblikaw fuq is-siti 
web tagħhom informazzjoni relatata mal-
operazzjonijiet kollha ta' finanzjament u 
investiment koperti mill-Garanzija għall-
Azzjoni Esterna, b'mod partikolari fir-
rigward tal-mod li bih dawk l-
operazzjonijiet jikkontribwixxu għall-



AM\1170668MT.docx 21/22 PE631.781v01-00

MT

kisba tal-objettivi u r-rekwiżiti ta' dan ir-
Regolament. Tali informazzjoni għandha 
titqassam fil-livell tal-proġett. Tali 
informazzjoni għandha dejjem tqis il-
protezzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali 
u kummerċjalment sensittiva. Il-
kontropartijiet eliġibbli għandhom 
jippubbliċizzaw ukoll l-appoġġ tal-Unjoni 
fl-informazzjoni kollha li jippubblikaw 
dwar l-operazzjonijiet ta' finanzjament u 
investiment koperti mill-Garanzija għall-
Azzjoni Esterna f'konformità ma' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 117
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Anness VI – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'mod partikolari, l-operazzjonijiet tal-
EFSD+ eliġibbli għall-appoġġ mill-
Garanzija tal-Azzjoni Esterna għandhom 
ikunu mmirati lejn l-oqsma ta' prijorità li 
ġejjin:

B'mod partikolari, l-operazzjonijiet tal-
EFSD+ eliġibbli għall-appoġġ mill-
Garanzija tal-Azzjoni Esterna għandhom 
ikunu mmirati lejn l-oqsma ta' prijorità 
elenkati fil-paragrafu 1 u jeskludu l-
operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 
investiment elenkati fil-paragrafu 1a:

1. huma eliġibbli l-operazzjonijiet li:

Or. en

Emenda 118
Heidi Hautala

Proposta għal regolament
Anness V – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. mhumiex eliġibbli operazzjonijiet li,
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(a) huma marbuta mas-settur militari jew 
dak tas-sigurtà

(b) jappoġġaw l-iżvilupp tal-enerġija 
nukleari

(c) jippromwovu l-fjuwils fossili u d-
dipendenza mill-karbonju (carbon lock-
in)

(d) għandhom kostijiet ambjentali esterni 
sinifikanti

(e) jippromwovu l-użu ta' żrieragħ 
ġenetikament modifikati

(f) jippromwovu biedja monokultura 
industrijalizzata fuq skala kbira

(g) huma marbuta ma' megadigi

(h) jirrigwardaw setturi jew proġetti li 
jirriskjaw li jdgħajfu d-drittijiet tal-
bniedem fil-pajjiżi sħab, bħall-ħtif tal-art 
u ċ-ċaqliq sfurzat tal-popolazzjonijiet. Is-
sħab tal-implimentazzjoni għandhom 
jagħmlu valutazzjoni ex ante tal-impatt 
ambjentali u fuq id-drittijiet tal-bniedem 
biex jiġu identifikati u indirizzati t-tali 
riskji, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta' 
kunsens b'xejn u infurmat minn qabel 
(FPIC) tal-komunitajiet affettwati.

Or. en
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