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EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-politika tat-tkabbir tal-Unjoni 
hija investiment fil-paċi, fis-sigurtà u fl-
istabbiltà fl-Ewropa. Din tagħti aktar 
opportunitajiet ekonomiċi u kummerċjali, 
għall-benefiċċju reċiproku tal-Unjoni u tal-
Istati Membri aspiranti. Il-prospett ta' 
sħubija fl-Unjoni għandu effett 
trasformattiv qawwi, li jintroduċi bidla 
pożittiva demokratika, politika, ekonomika 
u soċjali.

(5) Il-politika tat-tkabbir tal-Unjoni 
hija investiment fil-paċi, fis-sigurtà u fl-
istabbiltà u fil-prosperità fl-Ewropa. Din 
tagħti aktar opportunitajiet ekonomiċi u 
kummerċjali, għall-benefiċċju reċiproku 
tal-Unjoni u tal-Istati Membri aspiranti. Il-
prospett ta' sħubija fl-Unjoni għandu effett 
trasformattiv qawwi, li jintroduċi bidla 
pożittiva demokratika, politika, 
ekonomika, soċjetali u ambjentali.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Kummissjoni Ewropea affermat 
mill-ġdid il-prospett sod u bbażat fuq il-
mertu tas-sħubija fl-UE għall-Balkani tal-
Punent fil-Komunikazzjoni tagħha 
"Perspettiva kredibbli għat-tkabbir u 
involviment akbar tal-UE mal-Balkani tal-
Punent"16. Dan huwa messaġġ b'saħħtu ta' 
inkoraġġiment għall-Balkani tal-Punent 
kollha u sinjal tal-impenn tal-UE għall-
ġejjieni Ewropew tagħhom.

(6) Il-Kummissjoni Ewropea affermat 
mill-ġdid il-prospett sod, ibbażat fuq ir-
riforma u bbażat fuq il-mertu, tas-sħubija 
fl-UE għall-Balkani tal-Punent fil-
Komunikazzjoni tagħha "Perspettiva 
kredibbli għat-tkabbir u involviment akbar 
tal-UE mal-Balkani tal-Punent"16. Dan 
huwa messaġġ b'saħħtu ta' inkoraġġiment 
għall-Balkani tal-Punent kollha u sinjal tal-
impenn tal-UE għall-ġejjieni Ewropew 
tagħhom.

__________________ __________________

16 COM(2018) 65 final jinsab fuq 16 COM(2018) 65 final jinsab fuq 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/?qid=1528453761095&u
ri=CELEX:52018DC0065

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/?qid=1528453761095&u
ri=CELEX:52018DC0065

Emenda 3

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 Soċjali17. Jenħtieġ li l-
assistenza tkompli tappoġġa l-isforzi 
tagħhom biex javvanzaw fil-kooperazzjoni
reġjonali, makroreġjonali u transfruntiera 
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 
elenkati fl-Anness I. Jenħtieġ li l-assistenza 
tkun tiffoka, minn naħa waħda, l-aktar fuq 
l-għajnuna lill-benefiċjarji elenkati fl-
Anness I biex isaħħu l-istituzzjonijiet 
demokratiċi u l-istat tad-dritt, biex 
jirriformaw il-ġudikatura u l-
amministrazzjoni pubblika, biex 
jirrispettaw il-libertà tal-mezzi tax-xandir
u d-drittijiet fundamentali tal-bniedem, 
b'mod partikolari d-drittijiet tal-
minoranzi, biex jirrispettaw u javvanzaw 
id-drittijiet tal-ħaddiema u biex 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi, it-
tolleranza, l-inklużjoni soċjali u n-
nondiskriminazzjoni, kif ukoll biex isostnu
l-prinċipji u d-drittijiet ewlenin kif definiti 
fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali17. Min-naħa l-oħra, l-assistenza
għandha tkompli tappoġġa l-isforzi 
tagħhom biex javvanzaw l-iżvilupp 
ekonomiku, soċjali u territorjali kif ukoll 
il-kooperazzjoni reġjonali, makroreġjonali 
u transkonfinali, filwaqt li gradwalment 
jadottaw politiki u prattiki rilevanti tal-
UE, speċjalment dawk tal-Politika ta' 
Koeżjoni li jikkontribwixxu wkoll għall-
implimentazzjoni tal-istrateġiji 
makroreġjonali tal-Unjoni. Barra minn 
hekk, jenħtieġ ukoll li l-IPA III jsaħħaħ 
il-governanza ekonomika tagħhom, li 
tirfed aġenda tat-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiva, inkluż permezz tal-
implimentazzjoni ta' programmi 
pluriennali mmirati lejn l-iżvilupp
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reġjonali, l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali,
politiki 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.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Jenħtieġ li l-Unjoni tagħti appoġġ 
għat-tranżizzjoni lejn l-adeżjoni għall-
benefiċċju tal-benefiċjarji elenkati fl-
Anness I, fuq il-bażi tal-esperjenza tal-
Istati Membri tagħha. Din il-kooperazzjoni
jenħtieġ li tiffoka b'mod partikolari fuq il-
kondiviżjoni tal-esperjenza miksuba mill-
Istati Membri fil-proċess tar-riforma.

(8) Jenħtieġ li l-Unjoni tagħti appoġġ 
għat-tranżizzjoni lejn l-adeżjoni, kif ukoll 
għall-parteċipazzjoni fil-Politika ta' 
Koeżjoni tal-UE ladarba tkun seħħet l-
adeżjoni, għall-benefiċċju tal-benefiċjarji 
elenkati fl-Anness I, fuq il-bażi tal-
esperjenza tal-Istati Membri tagħha u 
filwaqt li tqis kif dovut is-sitwazzjonijiet 
speċifiċi tagħhom. Jenħtieġ li din il-
kooperazzjoni tiffoka b'mod partikolari fuq 
il-kondiviżjoni tal-esperjenza u tal-aħjar 
prattiki miksuba mill-Istati Membri, kif 
ukoll mill-benefiċjarji elenkati fl-
Anness I, fil-proċess tar-riforma.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Huwa essenzjali li tiżdied iktar l-
kooperazzjoni dwar il-migrazzjoni inkluża 
l-ġestjoni tal-fruntieri, dwar l-iżgurar tal-
aċċess għall-protezzjoni internazzjonali, 
dwar il-kondiviżjoni ta' informazzjoni 
rilevanti, dwar it-tisħiħ tal-benefiċċji għall-
iżvilupp tal-migrazzjoni, dwar il-
faċilitazzjoni tal-migrazzjoni legali u tal-
ħaddiema, dwar it-tisħiħ tal-kontroll tal-
fruntieri u fuq l-isforz tagħna fil-ġlieda 
kontra l-migrazzjoni irregolari, kontra t-

(10) Huwa essenzjali li tiżdied iktar il-
kooperazzjoni dwar il-migrazzjoni, inkluża 
l-ġestjoni tal-fruntieri, dwar l-iżgurar tal-
aċċess għall-protezzjoni internazzjonali, 
dwar il-kondiviżjoni ta' informazzjoni 
rilevanti, dwar it-tisħiħ tal-benefiċċji tal-
migrazzjoni għall-iżvilupp, dwar il-
faċilitazzjoni tal-migrazzjoni legali u tal-
ħaddiema, dwar it-tisħiħ tal-kontroll tal-
fruntieri, dwar id-disponibilità tal-
għajnuna umanitarja u fuq l-isforz tagħna 
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traffikar ta' bnedmin u kontra l-
faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali.

fil-ġlieda kontra l-migrazzjoni irregolari, 
kontra t-traffikar ta' bnedmin, kontra l-
faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali u 
suriet oħra ta' kriminalità.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) It-tisħiħ tal-istat ta' dritt, inkluż il-
ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità 
organizzata, u l-governanza tajba, inkluża
r-riforma fl-amministrazzjoni pubblika, 
għandhom sfidi ewlenin fil-biċċa l-kbira 
tal-benefiċjarji elenkati fl-Anness I u huma 
essenzjali sabiex il-benefiċjarji jersqu 
eqreb lejn l-Unjoni u aktar tard biex jieħdu 
fuqhom b'mod sħiħ l-obbligi tas-sħubija fl-
Unjoni. Minħabba li r-riformi mixtieqa 
f'dawk l-oqsma huma fit-tul u minħabba l-
ħtieġa li jinbnew rekords ta' prestazzjoni, l-
assistenza finanzjarja taħt dan ir-
Regolament jenħtieġ li tindirizza r-
rekwiżiti imposti fuq il-benefiċjarji 
elenkati fl-Anness I mill-aktar fis possibbli.

(11) It-tisħiħ tal-istat tad-dritt, inkluża l-
ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità 
organizzata, u l-governanza tajba, inklużi
r-riforma fl-amministrazzjoni pubblika u t-
tisħiħ tal-kapaċitajiet amministrattivi, 
għandhom sfidi ewlenin fil-biċċa l-kbira 
tal-benefiċjarji elenkati fl-Anness I u huma 
essenzjali sabiex il-benefiċjarji jersqu 
eqreb lejn l-Unjoni u aktar tard biex jieħdu 
fuqhom b'mod sħiħ l-obbligi tas-sħubija fl-
Unjoni. Minħabba li r-riformi mixtieqa 
f'dawk l-oqsma huma fit-tul u minħabba l-
ħtieġa li jinbnew rekords ta' prestazzjoni, l-
assistenza finanzjarja taħt dan ir-
Regolament jenħtieġ li tindirizza r-
rekwiżiti imposti fuq il-benefiċjarji 
elenkati fl-Anness I mill-aktar fis possibbli.

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 –

(13) Il-benefiċjarji elenkati fl-Anness I 
hemm bżonn li jkunu ppreparati aħjar 
sabiex jindirizzaw l-isfidi dinjija, bħall-
iżvilupp sostenibbli, il-protezzjoni tal-
ambjent, it-tibdil fil-klima u l-adattament 
tal-mudell tal-ekonomija ċirkolari tal-UE, 
u sabiex jallinjaw ruħhom mal-isforzi tal-
Unjoni biex jindirizzaw dawk il-
kwistjonijiet. Biex jirrifletti l-importanza li 
t-tibdil fil-klima jiġi indirizzat konformi 
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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.

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.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 16

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 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 u tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali, speċjalment 
fir-reġjuni li għandhom fruntiera mal-
UE, kif ukoll tal-midja ħielsa u tas-settur 
privat jenħtieġ li jiġi msaħħaħ kemm fil-
programmi implimentati permezz ta' 
entitajiet statali u kemm bħala benefiċjarji 
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diretti tal-assistenza tal-Unjoni.

Emenda 9

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 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. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
IPA III jiffinanzja azzjonijiet ta' bini ta' 
kapaċità biex jiġu stabbiliti l-istrutturi 
meħtieġa għall-ġestjoni kondiviża malli 
sseħħ l-adeżjoni, inkluż permezz tal-
implimentazzjoni ta' programmi pilota 
operattivi permezz ta' dawn l-istrutturi, 
immirati lejn żvilupp ekonomiku u soċjali 
li jimxi fuq il-mudell tal-prattiki rilevanti 
tal-UE. Jenħtieġ li l-Unjoni tiffaċilita l-
iskambju tal-esperjenza u tal-aħjar 
prattika fost il-benefiċjarji, kif ukoll fost 
il-benefiċjarji u Stat Membru wieħed jew 
aktar.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Unjoni jenħtieġ li tfittex l-aktar
użu effiċjenti tar-riżorsi disponibbli sabiex 
tottimizza l-impatt tal-azzjoni esterna 
tagħha. Dan jenħtieġ li jinkiseb permezz 
tal-koerenza u l-komplementarjetà bejn l-

(20) L-Unjoni jenħtieġ li tfittex li 
tagħmel użu effiċjenti tar-riżorsi 
disponibbli sabiex tottimizza l-impatt tal-
azzjoni esterna tagħha. Dan jenħtieġ li 
jinkiseb permezz tal-koerenza u l-
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istrumenti ta' finanzjament estern tal-
Unjoni, kif ukoll permezz tal-ħolqien ta'
sinerġiji ma' politiki u programmi tal-
Unjoni oħrajn. Dan jinkludi, fejn huwa 
rilevanti, il-koerenza u l-komplementarjetà 
mal-assistenza makrofinanzjarja.

komplementarjetà bejn l-istrumenti ta' 
finanzjament estern tal-Unjoni, kif ukoll 
permezz tal-ħolqien ta' sinerġiji ma' politiki 
u programmi tal-Unjoni oħrajn. Dan 
jinkludi, fejn huwa rilevanti, il-koerenza u 
l-komplementarjetà mal-assistenza 
makrofinanzjarja u strateġiji 
makroreġjonali tal-UE.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex jimmassimizza l-impatt ta' 
interventi kkombinati biex jinkiseb għan 
komuni, dan ir-Regolament għandu jkun 
jista' jikkontribwixxi għal azzjonijiet taħt 
programmi oħrajn, sakemm il-
kontribuzzjonijiet ma jkunux ikopru l-
istess kostijiet.

(21) Sabiex jimmassimizza l-impatt ta' 
interventi kkombinati biex jinkiseb għan 
komuni, dan ir-Regolament għandu jkun 
jista' jikkontribwixxi għal azzjonijiet taħt 
programmi tal-UE oħrajn, sakemm il-
kontribuzzjonijiet ma jkunux ikopru l-
istess kostijiet.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' 
implimentazzjoni skont dan ir-regolament 
jenħtieġ li jingħażlu fuq il-bażi tal-abbiltà
tagħhom li jiksbu l-għanijiet speċifiċi tal-
azzjonijiet u li jiksbu r-riżultati, filwaqt li 
jitqiesu, b'mod partikolari, il-kostijiet tal-
kontrolli, il-piż amministrattiv, u r-riskju 
mistenni ta' nuqqas ta' konformità. Ta' min 
jitqies l-użu ta' somom f'daqqa, prezzijiet 
fissi u kostijiet tal-unità, kif ukoll ta' 
finanzjament li ma jkunx marbut mal-
kostijiet, kif inhu msemmi fl-
Artikolu 125(1) tar-Regolament 
Finanzjarju.

(24) It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' 
implimentazzjoni skont dan ir-Regolament 
jenħtieġ li jintgħażlu fuq il-bażi tal-
kapaċità tagħhom li jiksbu l-għanijiet 
speċifiċi tal-azzjonijiet u li jagħtu r-
riżultati effettiva, filwaqt li b'mod 
partikolari jitqiesu l-kostijiet tal-kontrolli, 
il-piż amministrattiv u r-riskju mistenni ta' 
nuqqas ta' konformità. Ta' min jitqies l-użu 
ta' somom f'daqqa, prezzijiet fissi u 
kostijiet tal-unità, kif ukoll ta' finanzjament 
li ma jkunx marbut mal-kostijiet, kif inhu 
msemmi fl-Artikolu 125(1) tar-Regolament 
Finanzjarju.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-azzjonijiet esterni spiss jiġu 
implimentati f'ambjent volatili ħafna u jkun 
hemm bżonn adattament rapidu u kontinwu 
għall-ħtiġijiet li qed jevolvu tas-sħab tal-
Unjoni u għal sfidi dinjija għad-drittijiet 
tal-bniedem, id-demokrazija u l-
governanza tajba, is-sigurtà u l-istabbiltà, 
it-tibdil fil-klima u l-ambjent, u l-
migrazzjoni irregolari u l-għeruq tagħha. Li 
l-prinċipju tal-prevedibbiltà jiġi rikonċiljat 
mal-ħtieġa ta' reazzjoni rapida għal ħtiġijiet 
ġodda, għaldaqstant, jimplika li l-
implimentazzjoni finanzjarja tal-
programmi tiġi adattata. Biex tiżdied l-
abbiltà tal-Unjoni li tirrispondi għal 
ħtiġijiet imprevisti, filwaqt li jiġi rrispettat 
il-prinċipju li l-baġit tal-Unjoni jiġi 
stabbilit annwalment, ir-Regolament 
jenħtieġ li jippreserva l-possibbiltà li jiġu 
applikati l-flessibilitajiet diġà permessi 
mir-Regolament Finanzjarju għal politiki 
oħrajn, jiġifieri trasferimenti u impenji 
mill-ġdid ta' fondi impenjati, biex jiġi 
żgurat użu effiċjenti tal-fondi tal-UE, 
kemm għaċ-ċittadini tal-UE u għall-
benefiċjarji mniżżlin fl-Anness I, biex 
b'hekk jiġu massimizzati l-fondi tal-UE 
disponibbli għall-interventi ta' azzjoni 
esterna tal-UE.

(26) L-azzjonijiet esterni spiss jiġu 
implimentati f'ambjent volatili ħafna u jkun 
hemm bżonn adattament rapidu u kontinwu 
għall-ħtiġijiet li qed jevolvu tas-sħab tal-
Unjoni u għal sfidi dinjija għad-drittijiet 
tal-bniedem, id-demokrazija u l-
governanza tajba, is-sigurtà u l-istabbiltà, 
it-tibdil fil-klima u l-ambjent, id-diżastri 
naturali, u l-migrazzjoni irregolari u l-
għeruq tagħha. Li l-prinċipju tal-
prevedibbiltà jiġi rikonċiljat mal-ħtieġa ta' 
reazzjoni rapida għal ħtiġijiet ġodda, 
għaldaqstant, jimplika li l-
implimentazzjoni finanzjarja tal-
programmi tiġi adattata. Biex tiżdied l-
abbiltà tal-Unjoni li tirrispondi għal 
ħtiġijiet imprevisti, filwaqt li jiġi rrispettat 
il-prinċipju li l-baġit tal-Unjoni jiġi 
stabbilit annwalment, ir-Regolament 
jenħtieġ li jippreserva l-possibbiltà li jiġu 
applikati l-flessibilitajiet diġà permessi 
mir-Regolament Finanzjarju għal politiki 
oħrajn, jiġifieri trasferimenti u impenji 
mill-ġdid ta' fondi impenjati, biex jiġi 
żgurat użu effiċjenti tal-fondi tal-UE, 
kemm għaċ-ċittadini tal-UE u għall-
benefiċjarji mniżżlin fl-Anness I, biex 
b'hekk jiġu massimizzati l-fondi tal-UE 
disponibbli għall-interventi ta' azzjoni 
esterna tal-UE.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Il-programmi ta' kooperazzjoni 
transfruntiera huma l-aktar programmi 
viżibbli tal-Istrument ta' Assistenza ta' 



AD\1174308MT.docx 11/32 PE629.571v02-00

MT

Qabel l-Adeżjoni kif ukoll l-aktar 
magħrufa miċ-ċittadini u b'hekk il-
programmi ta' kooperazzjoni 
transfruntiera jistgħu jtejbu b'mod 
sinifikanti l-viżibbiltà tal-proġetti 
ffinanzjati mill-UE fl-istati kandidati;

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 31a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Minħabba r-riskju akbar ta' 
korruzzjoni fi proġetti kbar, huwa mixtieq, 
fir-rigward ta' proġetti li jirċievu appoġġ, 
li jkun hemm taħlita bbilanċjata ta' 
proġetti ta' daqsijiet differenti, b'enfasi 
fuq il-proġetti żgħar (speċjalment dawk li 
jużaw il-metodu LEADER ippruvat), li 
jenħtieġ li jingħataw prijorità wkoll għal 
għadd ta' raġunijiet oħra (bħalma hu l-
kontribut tagħhom għall-viżibbiltà).

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 33a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) Jenħtieġ li l-Istati Membri u l-
benefiċjarji u l-partijiet ikkonċernati 
elenkati fl-Anness I iqajmu kuxjenza 
dwar il-kisbiet tal-finanzjament tal-Unjoni 
u jinfurmaw lill-pubbliku ġenerali dwar 
dan. L-attivitajiet ta' komunikazzjoni u ta' 
viżibbiltà huma essenzjali biex l-azzjoni 
tal-Unjoni tkun viżibbli fil-post u jenħtieġ 
li jkunu bbażati fuq informazzjoni vera, 
preċiża u aġġornata. Sabiex dawn ir-
rekwiżiti jkunu jistgħu jiġu infurzati, 
jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti u l-
Kummissjoni jkunu f'qagħda li japplikaw 
miżuri ta' rimedju f'każ ta' nuqqas ta' 
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konformità.

Emenda 17

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 mniżżlin fl-
Anness I fl-adozzjoni u fl-
implimentazzjoni tar-riformi politiċi, 
istituzzjonali, legali, amministrattivi, 
soċjali, ambjentali 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 jikkontribwixxi
għall-istabbiltà, għas-sigurtà u għall-
prosperità tagħhom.

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, is-soċjetà ċivili, 
il-mezzi tax-xandir liberi u indipendenti, u 
s-sigurtà, kif ukoll li jtejjeb il-ġestjoni tal-
migrazzjoni, inkluża l-ġestjoni tal-fruntieri;

Emenda 19

Proposta għal regolament
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Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Li jsaħħaħ l-effettività tal-
amministrazzjoni pubblika u li jappoġġa r-
riformi strutturali u l-governanza tajba fil-
livelli kollha;

(b) Li jsaħħaħ l-effettività u t-
trasparenza tal-amministrazzjoni pubblika, 
li jirfed il-kapaċitajiet amministrattivi u li 
jappoġġa r-riformi strutturali u l-
governanza tajba fil-livelli kollha, minn 
dak nazzjonal sa dawk reġjonali u lokali;

Emenda 20

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-persuni 
u l-komunikazzjoni;

(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 li jsaħħaħ ir-rikonċiljazzjoni, 
il-bini tal-paċi u r-relazzjonijiet tajba bejn 
il-ġirien, kif ukoll il-kuntatti bejn il-persuni 
u l-komunikazzjoni;

Emenda 21

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 ekonomiku u 
soċjali u l-koeżjoni bbażati fuq il-politiki u 
l-prattiki rilevanti tal-Unjoni Ewropea, 
filwaqt li jiġu appoġġati t-tħejjijiet tal-
benefiċjarji għall-parteċipazzjoni fil-
politika ta' koeżjoni tal-UE mal-adeżjoni, 
inkluż permezz ta' programmi 
operazzjonali pluriennali mmirati lejn 
żieda fil-konnettività u permezz ta' politiki
ta' żvilupp reġjonali, tal-agrikoltura u ta'
żvilupp rurali, 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 
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b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju
u li jiżviluppa l-ekonomija u s-soċjetà 
diġitali, u li joħloq kundizzjonijiet għall-
iżvilupp tal-intraprenditorija.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Li jappoġġa l-kooperazzjoni 
territorjali u transfruntiera.

(e) Li jappoġġa l-kooperazzjoni 
territorjali, interreġjonali u transfruntiera.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 
jista' jintuża għall-assistenza teknika u 
amministrativa għall-implimentazzjoni tal-
Programm, bħall-attivitajiet ta' tħejjija, ta' 
monitoraġġ, ta' kontroll, ta' awditu u ta' 
evalwazzjoni inklużi sistemi tat-teknoloġija 
tal-informazzjoni korporattivi, u 
kwalunkwe attività relatata mat-tħejjija tal-
programm suċċessur għall-assistenza ta' 
qabel l-adeżjoni, f'konformità mal-
Artikolu 20 tar-[Regolament NDICI].

2. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 
jista' jintuża għall-assistenza teknika u 
amministrativa għall-implimentazzjoni tal-
Programm, bħall-attivitajiet ta' tħejjija, ta' 
monitoraġġ, ta' kontroll, ta' awditu u ta' 
evalwazzjoni inklużi sistemi tat-teknoloġija 
tal-informazzjoni korporattivi, u 
kwalunkwe attività relatata mat-tħejjija tal-
programm suċċessur għall-assistenza ta' 
qabel l-adeżjoni, f'konformità mal-
Artikolu 20 tar-[Regolament NDICI]. 
Barra minn hekk, ammont ekwivalenti 
għal 4 % tal-baġit totali tal-azzjonijiet tal-
IPA III li jkunu qed jiġu implimentati 
għandu jintuża għall-istess tip ta' 
attivitajiet fuq l-inizjattiva tal-awtoritajiet 
nazzjonali tal-IPA III, bl-għan li jiġu 
koperti l-ħtiġijiet relatati mal-
programmazzjoni u mat-twettiq tal-
programm kif ukoll biex jiġu żgurati l-
kapaċità amministrattiva u r-riżorsi 
umani.
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Ġustifikazzjoni

L-istrutturi istituzzjonali inkarigati mill-IPA ilhom ibatu minn nuqqas kostanti ta' riżorsi meta 
ġew għall-iżvilupp tal-kapaċità tal-bniedem, tal-organizzazzjonijiet u tal-politiki. Il-baġits 
nazzjonali huma nieqsa mill-fondi, ir-riformi tal-amministrazzjoni pubblika qed idumu biex 
jimmaterjalizzaw, u l-miżuri ta' assistenza teknika fil-mira inklużi fil-programmi tal-IPA sa 
issa ma solvewx il-problema. Bħala tweġiba, b'mod simili għall-assistenza teknika fil-politika 
ta' koeżjoni, l-awtoritajiet tal-IPA għandhom jibbenefikaw minn allokazzjoni awtomatika li 
trid tkun iddedikata għall-ġestjoni u għall-bini tal-kapaċità, ħaġa li tippermetti approċċ 
strateġiku għal dan il-kompitu.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-assistenza taħt l-IPA III tista' 
tingħata lit-tip ta' azzjonijiet previsti fil-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u 
fil-Fond ta' Koeżjoni30, fil-Fond Soċjali 
Ewropew Plus31 u fil-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali32.

4. L-assistenza taħt l-IPA III tista' 
tingħata lit-tip ta' azzjonijiet previsti fil-
qafas tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali u tal-Fond ta' Koeżjoni30, tal-
Fond Soċjali Ewropew Plus31 u tal-Fond
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali32, 
fil-livell nazzjonal kif ukoll f'kuntest 
transfruntier, transnazzjonali, 
interreġjonali jew makroreġjonali.

__________________ __________________

30 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.

30 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.

31 COM(2018) 382 final Proposta għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew Plus 
(FSE+).

31 COM(2018) 382 final Proposta għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew Plus 
(FSE+).

32 COM(2018) 392 final Proposta għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ 
għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu 
mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola 
Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u 
ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' 
Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u 
li jħassar ir-Regolament (UE) 

32 COM(2018) 392 final Proposta għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ 
għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu 
mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola 
Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u 
ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' 
Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u 
li jħassar ir-Regolament (UE) 
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Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill u r-Regolament (UE) 
Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill.

Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill u r-Regolament (UE) 
Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tagħmilha ċara li l-interventi tat-tip tal-politika ta' koeżjoni għandhom ikunu 
possibbli mhux biss f'kuntest transfruntier, iżda wkoll f'kuntest nazzjonali – bħala parti mit-
tħejjijiet ta' kull benefiċjarju għall-politika ta' koeżjoni tal-UE, u bil-għan li jiġu applikati 
prattiki Ewropej rilevanti għall-iżvilupp soċjoekonomiku.

Emenda 25

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 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 
(programm ta' kooperazzjoni transfruntiera 
tal-IPA) għandu jiġi ddeterminat skont l-
Artikolu 10(3) tar-[Regolament KTE]. Il-
Programmi IPA-Kooperazzjoni 
Transfruntiera għandhom jiġu mmaniġjati 
f'konformità mar-[Regolament KTE]. Il-
benefiċjarji elenkati fl-Anness I ta' dan ir-
Regolament u l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali tagħhom għandhom jiġu 
mistiedna jipparteċipaw fil-forom ta' 
kooperazzjoni previsti taħt ir-Regolament 
REKT.

__________________ __________________

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.
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 Sostenibbli, 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, l-
ugwaljanza bejn is-sessi, id-diversità 
kulturali u lingwistika 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.

__________________ __________________

34

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

34

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

Emenda 27

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni 
mal-Istati Membri, għandha tieħu l-
miżuri meħtieġa biex tinvolvi lill-
awtoritajiet lokali u reġjonali fl-
identifikazzjoni u fl-għażla tal-objettivi 
speċifiċi ta' dan ir-Regolament.

Emenda 28

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-

Il-qafas ta' programmazzjoni tal-IPA 
għandu jqis l-istrateġiji tal-
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politiki tas-settur rilevanti. UEmakroreġjonali u nazzjonali u lokali 
kif ukoll il-politiki tas-settur rilevanti.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-assistenza taħt l-IPA III għandha 
tiġi implimentata f'ġestjoni diretta jew 
f'ġestjoni indiretta f'konformità mar-
Regolament Finanzjarju permezz ta' 
pjanijiet u miżuri ta' azzjoni pluriennali kif 
imsemmi fil-Kapitolu III tat-Titolu II tar-
[Regolament NDICI]. Il-Kapitolu III tat-
Titolu II tar-[Regolament NDICI] għandu 
japplika għal dan ir-Regolament bl-
eċċezzjoni tal-paragrafu 1 tal-Artikolu 24 
[persuni u entitajiet eliġibbli].

1. L-assistenza taħt l-IPA III għandha 
tiġi implimentata f'ġestjoni diretta jew 
f'ġestjoni indiretta f'konformità mar-
Regolament Finanzjarju permezz ta' 
pjanijiet u miżuri ta' azzjoni pluriennali kif 
imsemmi fil-Kapitolu III tat-Titolu II tar-
[Regolament NDICI]. Il-Kapitolu III tat-
Titolu II tar-[Regolament NDICI] għandu 
japplika għal dan ir-Regolament bl-
eċċezzjoni tal-paragrafu 1 tal-Artikolu 24 
[persuni u entitajiet eliġibbli]. Fejn l-
appoġġ jiġi pprovdut permezz ta' appoġġ 
mill-baġit – skont il-paragrafu 1(c) tal-
Artikolu 23 tar-[Regolament NDICI] –
permezz ta' kuntratti ta' prestazzjoni ta' 
riforma settorjali, il-fondi tal-IPA III li
jsiru disponibbli għandhom jintużaw fl-
intier tagħhom fi ħdan is-settur 
ikkonċernat.

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ li jkun sar qbil dwaru permezz ta' appoġġ baġitarju settorjali ma għandux jiġi 
ddevjat lejn oqsma oħra ta' politika, anki jekk l-objettivi ta' riforma li jkun sar qbil dwarhom 
jintlaħqu b'investiment iżgħar. Minflok, il-fondi kollha tal-IPA III li jsiru disponibbli permezz 
ta' dan il-metodu ta' finanzjament għandhom jaqdu lill-objettivi ta' riforma fil-qasam ta' 
politika li oriġinarjament kien fil-mira.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2



AD\1174308MT.docx 19/32 PE629.571v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Skont dan ir-Regolament, il-
pjanijiet ta' azzjoni jistgħu jiġu adottati 
għal perjodu li jlaħħaq is-seba' snin.

2. Skont dan ir-Regolament, il-
pjanijiet ta' azzjoni jistgħu jiġu adottati 
għal perjodu li jlaħħaq is-seba' snin. Dan 
jinkludi l-possibbiltà li jitfasslu 
programmi operazzjonali pilota 
pluriennali għall-iżvilupp ekonomiku u 
soċjali mmudellati fuq il-prattiki tal-
politika ta' koeżjoni tal-UE .

Ġustifikazzjoni

L-għażla li jiġu implimentati "programmi operazzjonali" mmudellati fuq il-prattika tal-
politika ta' koeżjoni tal-UE saret disponibbli għall-benefiċjarji tal-IPA lejn tmiem l-IPA I 
(madwar l-2012). Taħt l-IPA II, l-għażla kienet teżisti fil-prinċipju, iżda rarament intużat. 
Ikun ta' benefiċċju, kemm mill-perspettiva ta' investiment effettiv fl-iżvilupp soċjoekonomiku, 
kif ukoll mill-perspettiva tat-tħejjijiet tal-politika ta' koeżjoni, li dik l-għażla tinżamm ħajja, u 
li tkun espliċita fil-livell tar-Regolament IPA III.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa 3 % tal-pakkett finanzjarju 
għandu jiġi allokat b'mod indikattiv għall-
programmi ta' kooperazzjoni transfruntiera 
bejn il-benefiċjarji elenkati fl-Anness I u l-
Istati Membri, f'konformità mal-ħtiġijiet u 
l-prijoritajiet tagħhom.

1. Sa 5 % tal-pakkett finanzjarju 
għandu jiġi allokat b'mod indikattiv għall-
programmi ta' kooperazzjoni transfruntiera 
bejn il-benefiċjarji elenkati fl-Anness I u l-
Istati Membri, f'konformità mal-ħtiġijiet u 
l-prijoritajiet tagħhom. Dan għandu 
jinkludi appoġġ għall-bini tal-kapaċità fil-
livell lokali u f'dak reġjonali.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fejn Benefiċjarju jkun ittraspona 
bis-sħiħ il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE, u 
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jkun wera l-eżistenza ta' kapaċitajiet 
amministrattivi biex japplika dik il-
leġiżlazzjoni fil-prattika, il-Kummissjoni 
Ewropea tista' tiddeċiedi li tippermetti l-
użu ta' regoli nazzjonali għall-għażla ta' 
applikazzjonijiet għal finanzjament u l-
għoti ta' kuntratti skont l-IPA III, 
soġġetta għal kontrolli ex-post, u l-
possibbiltà li dak il-permess jiġi rtirat 
f'każ ta' irregolaritajiet sistemiċi.

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa li tintuża l-Gwida Prattika tal-UE (Gwida prattika għall-proċeduri kuntrattwali 
għall-azzjonijiet esterni tal-UE - PRAG) għall-għoti ta' għotjiet u offerti taħt l-IPA tagħmel l-
implimentazzjoni konsiderevolment aktar kumplessa u għalja Dan huwa partikolarment 
minnu fir-rigward ta' azzjonijiet ta' żvilupp soċjoekonomiku (eż. skemi ta' għotjiet, strumenti 
finanzjarji, eċċ.) B'mod ġenerali, il-PRAG għandha rilevanza limitata għat-tħejjijiet tal-
Benefiċjarji għall-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni wara l-adeżjoni Għalhekk, fejn 
Benefiċjarju jkun implimenta b'suċċess il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE, għandu jkun possibbli 
li jiġu applikati r-regoli nazzjonali armonizzati minflok il-PRAG.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Kapitolu 6 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

MONITORAĠĠ U EVALWAZZJONI MONITORAĠĠ, EVALWAZZJONI U 
VIŻIBBILTÀ

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Monitoraġġ, awditu, evalwazzjoni u 
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni

Monitoraġġ, awditu, evalwazzjoni, 
viżibbiltà u protezzjoni tal-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni
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Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Barra minn hekk, f'kull pajjiż 
Benefiċjarju, il-Kummissjoni u l-
awtoritajiet nazzjonali għandhom b'mod 
konġunt jistabbilixxu Kumitat ta' 
Monitoraġġ tal-IPA III abbażi tas-
sħubija, u rappreżentanza bbilanċjata tal-
awtoritajiet nazzjonali, is-sħab soċjali u l-
akkademiċi rilevanti, u r-rappreżentanti 
tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Il-
Kumitat ta' Monitoraġġ għandu jiltaqa' 
mill-inqas darba fis-sena, u jiddiskuti

(a) il-prijoritajiet proposti tal-IPA III 
fil-pajjiż benefiċjarju fil-kuntest tal-
proċess ta' programmazzjoni;

(b) il-progress tal-implimentazzjoni, 
kwalunkwe kwistjoni li taffettwa l-
prestazzjoni tal-IPA III u l-miżuri 
meħuda biex tiġi indirizzata;

(c) il-kontribut tal-IPA III għall-
proċess ta' adeżjoni mal-UE u għar-
riformi soċjoekonomiċi relatati;

(d) ir-rapporti ta' monitoraġġ u l-
evalwazzjonijiet dwar l-azzjonijiet u l-
programmi tal-IPA III;

(e) l-azzjonijiet ta' komunikazzjoni u 
ta' viżibbiltà.

(f) il-progress li jkun sar fit-tħejjijiet 
għall-implimentazzjoni tal-politika ta' 
koeżjoni tal-UE mal-adeżjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-Kapitolu tar-Regolament NDICI imsemmi ma għandu l-ebda dispożizzjoni speċifika dwar 
il-qafas istituzzjonali ta' monitoraġġ. Biex tkompli titwetta, iżda wkoll biex tkompli tiżviluppa, 
il-prattika eżistenti tal-IPA, dak il-qafas istituzzjonali għandu jinbena madwar Kumitat ta' 
Monitoraġġ ibbażat fuq il-prattika tal-politika ta' koeżjoni, b'kunsiderazzjoni speċjali għas-
sħubija mal-partijiet ikkonċernati nazzjonali rilevanti, inkluża s-soċjetà ċivili.
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Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Kull Stati Membru u benefiċjarju 
kollha elenkati fl-Anness I għandhom 
jiżguraw li l-appoġġ minn dan l-istrument 
ikun viżibbli, b'mod partikolari b'rabta 
ma' operazzjonijiet ta' importanza 
strateġika.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Huma u jwettqu attivitajiet ta' 
viżibbiltà u komunikazzjoni, l-Istati 
Membri, l-awtoritajiet u l-benefiċjarji 
msemmija fl-Anness I għandhom jużaw l-
emblema tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5c. Kull benefiċjarju elenkat fl-
Anness I għandu jaħtar koordinatur tal-
komunikazzjoni għall-attivitajiet ta' 
viżibbiltà u komunikazzjoni relatati mal-
appoġġ mogħti taħt dan ir-Regolament. 
Il-koordinatur tal-komunikazzjoni 
għandu jikkoordina l-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni u ta' viżibbiltà u, 
f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, 
għandu jikkonkretizza l-miżuri ta' 
viżibbiltà li għandhom jittieħdu.



AD\1174308MT.docx 23/32 PE629.571v02-00

MT

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5d. Il-Kummissjoni għandha tmexxi 
netwerk iffurmat mill-koordinaturi tal-
komunikazzjoni u rappreżentanti tal-
Kummissjoni biex ikun jista' jsir skambju 
tal-informazzjoni dwar l-attivitajiet ta' 
viżibbiltà u ta' komunikazzjoni.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5e. Jekk il-benefiċjarju ma 
jikkonformax mal-obbligi tiegħu stabbiliti 
fil-paragrafi 5a, 5b u 5c, sa 5 % tal-
appoġġ għall-operazzjoni kkonċernata 
jista' jiġi kkanċellat.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-istabbiliment 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' 

(a) L-istabbiliment 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' 
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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, it-traffikar tal-
bnedmin, 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.

protezzjoni tal-fruntieri, irażżnu l-flussi
migratorji u jipprovdu ażil għal dawk li 
jinsabu fil-bżonn; jiżviluppaw strumenti 
effettivi għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra 
l-kriminalità organizzata, it-traffikar tal-
bnedmin, 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 lil
minoranzi nazzjonal, etniċi, lingwistiċi u 
oħrajn, inklużi r-Rom, jipproteġu u 
jippromwovu d-diversità kulturali u 
lingwistika, il-libertà tal-mezzi ta' 
komunikazzjoni u l-protezzjoni tad-data.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Ir-riforma tal-amministrazzjonijiet 
pubbliċi f'konformità mal-Prinċipji tal-
Amministrazzjoni Pubblika. L-interventi 
għandu jkollhom l-għan li: isaħħu l-oqfsa 
ta' riforma tal-amministrazzjoni pubblika; 
itejbu l-ippjanar strateġiku u l-iżvilupp 
politiku u l-iżvilupp leġiżlattiv inklużiv u 
bbażat fuq l-evidenza; itejbu l-
professjonalizzazzjoni u 
depolitiċizzazzjoni tas-servizz pubbliku 
billi jinkorporaw prinċipji meritokratiċi; 
jippromwovu t-trasparenza u r-
responsabbiltà; itejbu l-kwalità u l-għoti ta' 
servizzi, inklużi proċeduri amministrattivi 
xierqa u l-użu ta' gvern elettroniku ffukat 
fuq iċ-ċittadini; isaħħu l-amministrazzjoni 
finanzjarja pubblika u l-produzzjoni ta' 
statistika affidabbli.

(b) Ir-riforma tal-amministrazzjonijiet 
pubbliċi fil-livelli kollha, f'konformità mal-
Prinċipji tal-Amministrazzjoni Pubblika. 
L-interventi għandu jkollhom l-għan li: 
isaħħu l-oqfsa ta' riforma tal-
amministrazzjoni pubblika; itejbu l-
ippjanar strateġiku u l-iżvilupp politiku u l-
iżvilupp leġiżlattiv inklużiv u bbażat fuq l-
evidenza; itejbu l-professjonalizzazzjoni u 
depolitiċizzazzjoni tas-servizz pubbliku 
billi jinkorporaw prinċipji meritokratiċi; 
jippromwovu t-trasparenza u r-
responsabbiltà; itejbu l-kwalità u l-għoti ta' 
servizzi, inklużi proċeduri amministrattivi 
xierqa u l-użu ta' gvern elettroniku ffukat 
fuq iċ-ċittadini; isaħħu l-amministrazzjoni 
finanzjarja pubblika u l-produzzjoni ta' 
statistika affidabbli; isaħħu d-
deċentralizzazzjoni

Emenda 43

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt c
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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) 
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) 
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, inkluż it-
tisħiħ tal-imprenditorija, bil-kapaċità li 
tlaħħaq mal-pressjonijiet kompettitivi u l-
forzi tas-suq ġewwa l-Unjoni.

Emenda 44

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 support of 
security and development).

(d) It-tisħiħ tal-kapaċità tal-Unjoni u 
tas-sħab tagħha biex jipprevjenu l-kunflitti, 
jibnu l-paċi u l-istabbiltà, u jindirizzaw 
sitwazzjonijiet ta' qabel u ta' wara l-
kriżijiet, inkluż permezz ta' twissija bikrija 
u analiżi tar-riskju sensittiva għall-kunflitti; 
il-promozzjoni tal-kuntatti bejn in-nies, ir-
rikonċiljazzjoni u r-relazzjonijiet tajba 
bejn il-ġirien , 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 support of security and 
development); il-kontribut għad-difiża u 
ċ-ċiberdifiża tal-benefiċjarji elenkati fl-
Anness I; it-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta' 
komunikazzjoni strateġika biex jitrawwem 
il-kxif sistematiku tad-diżinformazzjoni.
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Emenda 45

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 l-
organizzazzjonijiet tal-imsieħba soċjali 
inkluż assoċjazzjonijiet professjonali
f'benefiċjarji elenkati fl-Anness I u l-
inkoraġġiment ta' netwerking fil-livelli 
kollha fost l-organizzazzjonijiet ibbażati fl-
Unjoni u dawk ta' benefiċjarji elenkati 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, il-
midja indipendenti u l-organizzazzjonijiet 
tas-sħab soċjali inklużi l-assoċjazzjonijiet
professjonali, fil-benefiċjarji elenkati fl-
Anness I u l-inkoraġġiment ta' netwerking 
fil-livelli kollha fost l-organizzazzjonijiet 
ibbażati fl-Unjoni u dawk tal-benefiċjarji
elenkati fl-Anness I, biex ikunu jistgħu 
jinvolvu ruħhom fi djalogu effettiv mal-
atturi pubbliċi u privati.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Il-promozzjoni tal-governanza 
lokali u reġjonali u l-appoġġ lill-
awtoritajiet lokali u reġjonali b'rabta mal-
ippjanar u l-amministrazzjoni.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) It-tisħiħ fl-aċċess għall-
edukazzjoni, għat-taħriġ u għat-tagħlim tul 
il-ħajja u l-kwalità tagħhom fil-livelli 
kollha, u l-offerta ta' appoġġ lis-setturi 
kulturali u kreattivi. L-interventi f'dan il-
qasam għandu jkollhom l-għan li: 
jippromwovu aċċess ugwali għall-
edukazzjoni u kura bikrija ta' kwalità tat-
tfal, għall-edukazzjoni primarja u 

(g) It-tisħiħ fl-aċċess għall-
edukazzjoni, għat-taħriġ u għat-tagħlim tul 
il-ħajja u l-kwalità tagħhom fil-livelli 
kollha, u l-offerta ta' appoġġ lis-setturi 
diġitali, kulturali u kreattivi. L-interventi 
f'dan il-qasam għandu jkollhom l-għan li: 
jippromwovu aċċess ugwali għall-
edukazzjoni u kura bikrija ta' kwalità tat-
tfal, għall-edukazzjoni primarja u 
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sekondarja, itejbu l-għoti tal-ħiliet bażiċi; 
iżidu l-livelli edukattivi milħuqa, inaqqsu t-
tluq bikri mill-iskola u jsaħħu t-taħriġ tal-
għalliema; jiżviluppaw sistemi ta' 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali (VET —
vocational and educational training) u 
jippromwovu sistemi ta' tagħlim imsejsin 
fuq ix-xogħol biex jiffaċilitaw it-
tranżizzjoni fis-suq tax-xogħol; itejbu l-
kwalità u r-relevanza tal-edukazzjoni 
għolja; jinkoraġġixxu attivitajiet relatati 
mal-alumni; itejbu l-aċċess għal tagħlim tul 
il-ħajja u jappoġġaw l-investiment fl-
infrastruttura tal-edukazzjoni u t-taħriġ, 
b'mod partikolari bil-għan li jnaqqsu l-
ispariġġi territorjali u jrawmu edukazzjoni 
mhux segregata u wkoll permezz tal-użu 
tat-teknoloġiji diġitali.

sekondarja, itejbu l-għoti tal-ħiliet bażiċi; 
iżidu l-livelli edukattivi milħuqa, inaqqsu t-
tluq bikri mill-iskola u jsaħħu t-taħriġ tal-
għalliema; jiżviluppaw sistemi ta' 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali (VET —
vocational and educational training) u 
jippromwovu sistemi ta' tagħlim imsejsin 
fuq ix-xogħol biex jiffaċilitaw it-
tranżizzjoni fis-suq tax-xogħol; itejbu l-
kwalità u r-relevanza tal-edukazzjoni 
għolja; jinkoraġġixxu attivitajiet relatati 
mal-alumni; itejbu l-aċċess għal tagħlim tul 
il-ħajja u jappoġġaw l-investiment fl-
infrastruttura tal-edukazzjoni u t-taħriġ, 
b'mod partikolari bil-għan li jnaqqsu l-
ispariġġi territorjali u jrawmu edukazzjoni 
mhux segregata u wkoll permezz tal-użu 
tat-teknoloġiji diġitali.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) Il-promozzjoni 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 
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 

(h) Il-promozzjoni 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 
japoġġaw l-infurzar effettiv tar-regoli u l-
istandards tax-xogħol fit-territorju kollu. 
Oqsma oħrajn ta' intervent għandhom 
ikunu l-appoġġ għall-promozzjoni tal-
intraprenditorija u tal-impjieg 
indipendenti, għall-ugwaljanza bejn is-
sessi, għall-promozzjoni tal-impjegabbiltà 
u l-produttività, għall-adattament tal-
ħaddiema u l-intrapriżi għall-bidla, it-
twaqqif ta' djalogu soċjali sostenibbli u l-
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u l-ispettorati tax-xogħol. modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-
istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol bħas-
servizzi pubbliċi tal-impjiegi u l-ispettorati 
tax-xogħol.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) Il-promozzjoni tal-protezzjoni u l-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar. 
L-interventi f'dan il-qasam għandu 
jkollhom l-għan li jimmodernizzaw is-
sistemi ta' protezzjoni soċjali biex 
jipprovdu protezzjoni effettiva, effiċjenti u 
adegwata fl-istadji kollha tal-ħajja ta' 
persuna, irawmu l-inklużjoni soċjali, 
jippromwovu l-opportunitajiet indaqs u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi u l-faqar. L-
interventi f'dan il-qasam għandhom ukoll 
jiffukaw fuq: l-integrazzjoni tal-
komunitajiet emarġinati bħar-Rom; il-
ġlieda kontra d-diskriminazzjoni bbażata 
fuq is-sess, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età 
jew l-orjentazzjoni sesswali; it-titjib fl-
aċċess għal servizzi affordabbli, sostenibbli 
u ta' kwalità għolja, bħall-edukazzjoni u 
kura bikrija tat-tfal, is-settur tal-
abitazzjoni, il-kura tas-saħħa, servizzi 
soċjali essenzjali u kura fit-tul, inkluż 
permezz tal-modernizzazzjoni tas-sistemi 
ta' protezzjoni soċjali.

(i) Il-promozzjoni tal-protezzjoni u l-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar. 
L-interventi f'dan il-qasam għandu 
jkollhom l-għan li jimmodernizzaw is-
sistemi ta' protezzjoni soċjali biex 
jipprovdu protezzjoni effettiva, effiċjenti u 
adegwata fl-istadji kollha tal-ħajja ta' 
persuna, irawmu l-inklużjoni soċjali, 
jippromwovu l-opportunitajiet indaqs u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi u l-faqar. L-
interventi f'dan il-qasam għandhom ukoll 
jiffukaw fuq: l-integrazzjoni tal-
komunitajiet emarġinati bħar-Rom; il-
ġlieda kontra d-diskriminazzjoni bbażata 
fuq is-sess, l-oriġini razzjali jew etnika, in-
nazzjonalità, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-
twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali; it-titjib fl-aċċess 
għal servizzi affordabbli, sostenibbli u ta' 
kwalità għolja, bħall-edukazzjoni u kura 
bikrija tat-tfal, is-settur tal-abitazzjoni, il-
kura tas-saħħa, servizzi soċjali essenzjali u 
kura fit-tul, inkluż permezz tal-
modernizzazzjoni tas-sistemi ta' 
protezzjoni soċjali.

Emenda 50

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 

(j) Il-promozzjoni ta' trasport 
intelliġenti, sostenibbli, inklużiv u sikur u 
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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.

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, konnessjonijiet 
transfruntiera, 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.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) It-titjib tal-ambjent tas-settur privat 
u l-kompetittività tal-intrapriżi, inkluż l-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, bħala muturi 
ewlenin għat-tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u l-koeżjoni. Għandha tingħata 
prijorità għal proġetti li jtejbu l-ambjent 
tan-negozju.

(k) It-titjib tal-ambjent tas-settur privat 
u l-kompetittività tal-intrapriżi u l-
intraprenditorija, inkluża l-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, bħala muturi 
ewlenin tat-tkabbir, tal-ħolqien tal-
impjiegi u tal-koeżjoni. Għandha tingħata 
prijorità għal proġetti li jtejbu l-ambjent 
tan-negozju.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) Isir kontribut għas-sigurtà u s-
sikurezza tal-provvista alimentari u ż-
żamma ta' sistemi ta' biedja diversifikati u 
vijabbli f'komunitajiet rurali vibranti u fil-
kampanja.

(m) Isir kontribut għas-sigurtà u s-
sikurezza tal-provvista alimentari u tal-
ilma u ż-żamma ta' sistemi ta' biedja 
diversifikati u vijabbli f'komunitajiet rurali 
vibranti u fil-kampanja.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni tal-impjiegi, il-
mobilità tal-forza tax-xogħol u l-inklużjoni 
soċjali u kulturali transfruntiera, fost l-
oħrajn permezz ta': l-integrazzjoni tas-
swieq transfruntiera tax-xogħol, inkluża l-
mobilità transfruntiera; inizjattivi konġunti 
ta' impjieg lokali; servizzi ta' informazzjoni 
u konsulenza u taħriġ konġunt; l-
ugwaljanza bejn is-sessi; l-opportunitajiet 
indaqs; l-integrazzjoni tal-komunitajiet tal-
immigranti u tal-gruppi vulnerabbli; l-
investiment fis-servizzi pubbliċi tal-
impjiegi; u l-appoġġ tal-investiment fis-
saħħa pubblika u s-servizzi soċjali;

(a) il-promozzjoni tal-impjiegi, il-
mobilità tal-forza tax-xogħol u l-inklużjoni 
soċjali u kulturali transfruntiera, fost l-
oħrajn permezz ta': l-integrazzjoni tas-
swieq transfruntiera tax-xogħol, inkluża l-
mobilità transfruntiera; inizjattivi konġunti 
ta' impjieg lokali; servizzi ta' informazzjoni 
u konsulenza u taħriġ konġunt; l-
ugwaljanza bejn is-sessi; l-opportunitajiet 
indaqs; il-promozzjoni tad-diversità 
lingwistika u kulturali; l-integrazzjoni tal-
komunitajiet tal-immigranti u tal-gruppi 
vulnerabbli; l-investiment fis-servizzi 
pubbliċi tal-impjiegi; u l-appoġġ tal-
investiment fis-saħħa pubblika u s-servizzi 
soċjali;

Emenda 54

Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-inkoraġġiment tat-turiżmu u l-
patrimonju kulturali u naturali;

(e) l-inkoraġġiment tat-turiżmu u tal-
isport kif ukoll tal-patrimonju kulturali u 
naturali;
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