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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

B'reazzjoni għall-isfidi globali u l-bżonn għal azzjoni koordinata fuq livell internazzjonali fil-
qasam tas-sikurezza nukleari, il-Kummissjoni ressqet il-proposta tagħha għal Strument 
Ewropew għall-Kooperazzjoni tas-Sikurezza Nukleari (INSC) għall-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali 2014 – 2020. Dan l-istrument il-ġdid se jibni fuq il-qafas eżistenti għall-
kooperazzjoni nukleari li l-UE ilha tiżviluppa gradwalment mid-disgħinijiet 'l hawn.

L-istrument għandu l-għan li jiżgura l-mezzi suffiċjenti għall-Unjoni biex tippromwovi s-
sigurtà tal-bniedem u strateġika, billi twieġeb għall-isfidi fil-qasam tas-sikurezza nukleari, il-
ħarsien mir-radjazzjoni u s-salvagwardji nukleari fil-pajjiżi terzi kollha. Barra minn hekk, l-
INSC fil-fatt se jsarraf esternament uħud mill-objettivi tal-Ewropa 2020 permezz tal-
promozzjoni ta’ forom ta’ kooperazzjoni regolatorji u oħrajn ma’ ekonomiji emerġenti kif 
ukoll l-iskambju tal-aħjar prattiki u standards.

Minħabba li l-isfidi nukleari jinbidlu b’mod dinamiku, u wħud mill-proġetti preċedenti tal-UE 
fil-qasam tas-sikurezza nukleari dalwaqt isiru obsoleti (bħar-rikondizzjonament tas-sit ta’ 
Chernobyl), fl-MFF li jmiss ir-riżorsi se jiġu indirizzati lejn objettivi xi ftit differenti . Il-
prijoritajiet ta’ programmar il-ġodda għall-2014 – 2020 għaldaqstant se jkunu r-
rikondizzjonament ta' siti tal-minjieri, rimi adegwat ta' fjuwil użat, immaniġġjar tal-iskart u 
dekommissjonar ta’ instalazzjonijiet. L-intervent se jinbidel ukoll minn għajnuna teknika għal 
kooperazzjoni u qsim ta’ għarfien tal-UE ma’ pajjiżi terzi, inkluż fil-qasam tad-disinn, l-
operat, il-manutenzjoni u r-regolazzjoni ta’ impjanti nukleari.

L-implikazzjonijiet baġitarji

Il-proposta tal-Kummissjoni turi żieda ta’ 5,8 % fi prezzijiet kostanti tal-2011 (minn 
EUR 529 miljun fl-QFM attwali għal EUR 560 miljun fil-QFM li jmiss) fl-allokazzjoni 
ġenerali tal-Istrument għall-Kooperazzjoni tas-Sikurezza Nukleari għall-perjodu 2014 – 2020.

Fondi tal-UE se jiġu żburżati permezz ta’ dokumenti ta’ strateġija multiannwali u programmi 
indikattivi, li fihom se jitniżżlu l-prijoritajiet għall-iffinanzjar u l-objettivi speċifiċi.

Dgħufijiet tal-proposta attwali:

Il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament irnexxielha twassal biex l-istrument ikun aktar 
trasparenti, flessibbli u simplifikat. Soġġetta għal Regolament ta’ Implimentazjzoni Komuni li 
jkopri l-istrumenti kollha għal azzjoni esterna, iċ-ċertezza legali għall-benefiċjarji tal-INSC se 
titjieb u r-regoli se jkunu armonizzati.

Minkejja t-titjib propost, ir-Rapporteur jixtieq jenfasizza l-bżonn li tkun żgurata 
koordinazzjoni, konsistenza u komplimentarjetà akbar tal-isforzi fil-qasam tas-sigurtà 
nukleari fil-livell Komunitarju u nazzjonali, iżda wkoll ma' organizzazzjonijiet 
internazzjonali, lokali u reġjonali, sabiex ikunu evitati d-duplikazzjonijiet u jittieħed l-effett 
massimu mill-iffinanzjar.
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Fi żminijiet ta’ diffikultà ekonomika hemm bżonn li jkun hemm aktar titjib tal-
amministrazzjoni finanzjarja tajba u l-aħjar użu possibbli tar-riżorsi finanzjarji tal-UE.

Mingħajr ma tiddgħajjef l-importanza tas-sikurezza nukleari, ir-Rapporteur jixtieq itenni l-
importanza ta’ din l-industrija bħala sors importanti ta’ enerġija. Għaldaqstant, jixtieq 
jenfasizza l-bżonn li jinżamm l-iżvilupp ekonomiku tagħha, filwaqt li jkun hemm rispett sħiħ 
għall-ogħla standards ta' sikurezza fil-produzzjoni tal-enerġija nukleari.

Fl-aħħar nett, ir-Rapporteur jixtieq jinnota l-importanza li jkun ipprovdut aċċess prijoritarju 
għall-fondi disponibbli għal dan l-istrument lil kandidati, kandidati potenzjali u benefiċjarji 
tal-ENI, speċjalment minħabba l-fatt li pajjiż kandidat, pajjiż kandidat potenzjali u 9 pajjiżi 
tal-viċinat għandhom jew qed jippjanaw li jibnu impjanti nukleari ta' riċerka u ta' produzzjoni.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1a. Jirrimarka li l-pakkett finanzjarju 
speċifikat fil-proposta leġiżlattiva 
jikkostitwixxi biss indikazzjoni lill-
awtorità leġiżlattiva u li dan ma jistax jiġi 
stabbilit sakemm jintlaħaq qbil rigward il-
proposta għal regolament li jistabbilixxi l-
Qafas Finanzjarju Multiannwali għas-
snin 2014-2020;

Emenda 2

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1b. Ifakkar ir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
8 ta' Ġunju 2011 dwar "Ninvestu fil-
ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali 
(QFM) ġdid għal Ewropa kompetittiva, 
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sostenibbli u inklużiva1; itenni li huma 
meħtieġa riżorsi addizzjonali suffiċjenti 
fil-QFM li jmiss sabiex l-Unjoni tkun 
tista’ tissodisfa l-prijoritajiet politiċi 
eżistenti tagħha u twettaq il-kompiti ġodda 
previsti mit-Trattat ta’ Lisbona, kif ukoll 
biex tirreaġixxi għal avvenimenti mhux 
mistennija; jirrimarka li anki b'żieda ta' 
mill-anqas 5 % fil-livell tar-riżorsi għall-
QFM li jmiss meta mqabbel mal-livell tal-
2013, tkun tista' ssir biss kontribuzzjoni 
limitata għall-ilħuq tal-objettivi u l-
impenji miftehma tal-Unjoni u għall-
prinċipju tas-solidarjetà tal-Unjoni; 
jistieden lill-Kunsill, f'każ li ma jaqbilx 
ma' dan l-approċċ, biex jidentifika b’mod 
ċar liema mill-prijoritajiet jew proġetti 
politiċi tiegħu jistgħu jitneħħew 
kompletament, minkejja l-valur miżjud 
Ewropew pruvat tagħhom.
_____________
1 Testi adottati, P7_TA(2011))0266.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Dan ir-Regolament għandu 
jistabbilixxi, għaż-żmien kollu li fih ikun 
fis-seħħ l-istrument, pakkett finanzjarju li 
jikkostitwixxi r-referenza primarja, skont 
it-tifsira tal-punt [] tal-Ftehim 
Interistituzzjonali tal-XX/201Z bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar kooperazzjoni 
f’materji marbuta mal-baġit u fir-rigward 
ta’ amministrazzjoni finanzjarja tajba, 
għall-awtorità baġitarja matul il-
proċedura baġitarja annwali.



PE489.378v02-00 6/12 AD\909440MT.doc

MT

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) It-titjib tal-implimentazzjoni u l-
kwalità tal-infiq għandhom jikkostitwixxu 
prinċipji gwida biex jintlaħqu l-objettivi 
tal-istrument, waqt li jiġi żgurat l-aħjar 
użu tar-riżorsi finanzjarji.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 1c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) Huwa importanti li jiġu żgurati l-
amministrazzjoni finanzjarja tajba tal-
istrument u l-implimentazzjoni tiegħu bl-
aktar mod effikaċi u faċli għall-utent, 
filwaqt li għandhom jiġu wkoll żgurati ċ-
ċertezza legali u l-aċċessibbiltà tal-
istrument għall-parteċipanti kollha.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Billi taġixxi fi ħdan politiki komuni u 
strateġiji mal-Istati Membri tagħha, l-
Unjoni Ewropea waħedha għandha massa 
kritika biex tirrispondi għall-isfidi globali u 
hija wkoll fl-aħjar pożizzjoni biex 
tikkoordina l-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi.

(4) Billi taġixxi fi ħdan politiki komuni u
strateġiji mal-Istati Membri tagħha, l-
Unjoni Ewropea waħedha għandha massa 
kritika biex tirreaġixxi għall-isfidi globali u 
hija wkoll fl-aħjar pożizzjoni biex 
tikkoordina l-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi fil-qasam tas-sikurezza nukleari.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-koerenza, il-koordinazzjoni u l-
komplimentarjetà tal-għajnuna tal-Unjoni 
fil-qasam tas-sikurezza nukleari 
għandhom jiġu żgurati bl-isforzi 
individwali tal-Istati Membri, kif ukoll ta’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali, 
reġjonali u lokali sabiex ikunu evitati d-
duplikazzjoni u l-finanzjament doppju.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
miżuri adottati huma konsistenti mal-qafas 
politiku strateġiku ġenerali tal-Unjoni fil-
qafas għall-pajjiż imsieħeb, u 
partikolarment mal-għanijiet tal-iżvilupp 
tagħha u ta' politiki u programmi ta' 
kooperazzjoni ekonomika.

3. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
miżuri adottati huma konsistenti mal-
politiki interni u esterni tal-Unjoni, mal-
qafas politiku strateġiku ġenerali tal-
Unjoni għall-pajjiż sieħeb, u 
partikolarment mal-għanijiet tal-iżvilupp 
tagħha u ta' politiki u programmi ta' 
kooperazzjoni ekonomika.

Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-għajnuna mogħtija minn dan l-
Istrument għandha tkun disponibbli 
b’mod prijoritarju lill-pajjiżi benefiċjarji 
tal-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-
Adeżjoni (IPA II) u tal-Istrument 
Ewropew ta' Viċinat u Sħubija (ENI).
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Ġustifikazzjoni
Għalkemm is-sikurezza nukleari hija ta’ importanza kbira għall-pajjiżi kollha u għandu 
jkollha l-appoġġ tad-dinja kollha, ir-Rapporteur hu tal-fehma li l-mira primarja tal-għajnuna 
tal-UE għandha tkun indirizzata lill-benefiċjarji li huma l-eqreb tagħha, primarjament pajjiżi 
benefiċjarji tal-istrumenti tal-IPA u tal-ENI.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dokumenti ta' istrateġija se jkollhom 
l-għan li jipprovdu qafas koerenti għall-
kooperazzjoni bejn l-Unjoni u l-pajjiżi 
msieħba jew ir-reġjuni kkonċernati, 
konsistenti mal-għan globali u l-kamp ta' 
applikazzjoni, mal-objettivi, il-prinċipji u l-
politika tal-Unjoni.

3. Id-dokumenti ta' istrateġija se jkollhom 
l-għan li jipprovdu qafas koerenti għall-
kooperazzjoni bejn l-Unjoni u l-pajjiżi 
sħab jew ir-reġjuni kkonċernati, konsistenti 
mal-għan globali u l-kamp ta' 
applikazzjoni, mal-objettivi, il-prinċipji u l-
politiki esterni u interni tal-Unjoni.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-dokument ta' strateġija għandu jiġi 
approvat mill-Kummissjoni skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 15 (3) tar-Regolament ta' 
Implimentazzjoni Komuni. Id-dokumenti 
ta' strateġija jistgħu jiġu riveduti f'nofs il-
perjodu jew kull meta jkun meħtieġ skont 
l-istess proċedura. Madankollu, din il-
proċedura m'għandhiex tkun meħtieġa 
għall-aġġornamenti tal-istrateġija li ma 
jaffettwawx żoni prijoritarji inizjali u l-
objettivi stipulati fid-dokument.

5. Id-dokument ta' strateġija għandu jiġi 
approvat mill-Kummissjoni skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 15 (3) tar-Regolament ta' 
Implimentazzjoni Komuni. Id-dokumenti 
ta' strateġija jistgħu jiġu riveduti f'nofs il-
perjodu jew kull meta jkun meħtieġ skont 
l-istess proċedura. Madankollu, din il-
proċedura m'għandhiex tkun meħtieġa 
għall-aġġornamenti tal-istrateġija li ma 
jaffettwawx żoni prijoritarji inizjali u l-
objettivi stipulati fid-dokument, sakemm 
ma jkollhomx impatt finanzjarju li jaqbeż 
il-limiti ta’ referenza definiti fl-
Artikolu 2(2) tar-Regolament ta’ 
Implimentazzjoni Komuni.
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi indikattivi multiannwali 
għandhom jistabbilixxu l-oqsma ta' 
prijorità magħżula għall-finanzjament, l-
għanijiet speċifiċi, ir-riżultati mistennija u 
l-indikaturi ta' prestazzjoni u l-
allokazzjonijiet finanzjarji indikattivi, 
kemm globalment kif ukoll għal kull 
qasam ta' prijorità, u li jinkludu riżerva 
raġonevoli ta' fondi mhux allokati; din tista' 
tingħata, fejn ikun xieraq, fil-forma ta' firxa 
jew ta' minimu.

2. Il-programmi indikattivi multiannwali 
għandhom jistabbilixxu l-oqsma ta' 
prijorità magħżula għall-finanzjament, l-
għanijiet speċifiċi, ir-riżultati mistennija, 
indikaturi ċari, speċifiċi u trasparenti ta' 
prestazzjoni u l-allokazzjonijiet finanzjarji 
indikattivi, kemm globalment kif ukoll 
għal kull qasam ta' prijorità, u li jinkludu 
riżerva raġonevoli ta' fondi mhux allokati 
bla preġudizzju għas-setgħat tal-awtorità 
baġitarja; din tista' tingħata, fejn ikun 
xieraq, fil-forma ta' firxa jew ta' minimu.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-programmi indikattivi multiannwali 
għandhom jiġu riveduti kif meħtieġ, 
b'kunsiderazzjoni ta' kwalunkwe 
eżaminazzjoni tad-dokumenti rilevanti ta' 
strateġija f'konformità mal-istess 
proċedura. Madankollu, il-proċedura tal-
eżami m'għandhiex tkun meħtieġa għal 
modifiki li l-programmi indikattivi 
multiannwali, li jagħmlu aġġustamenti 
tekniċi, jassenjaw mill-ġdid fondi fi ħdan l-
allokazzjonijiet għal kull qasam ta' 
priorità, jew iżidu jew inaqqsu d-daqs 
inizjali tal-allokazzjoni indikattiva b'inqas 
minn 20%, kemm-il darba dawn il-
modifiki ma jaffettwawx l-oqsma 
prijoritarji inizjali u l-miri stipulati fid-
dokument. Kull miżura teknika bħal dawn 
għandha tiġi kkomunikata fi żmien xahar 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5. Il-programmi indikattivi multiannwali 
għandhom jiġu riveduti kif meħtieġ, 
b'kunsiderazzjoni ta' kwalunkwe 
eżaminazzjoni tad-dokumenti rilevanti ta' 
strateġija f'konformità mal-istess 
proċedura. Madankollu, il-proċedura tal-
eżami m'għandhiex tkun meħtieġa għal 
modifiki li l-programmi indikattivi 
multiannwali, li jagħmlu aġġustamenti 
tekniċi, jassenjaw mill-ġdid fondi fi ħdan l-
allokazzjonijiet għal kull qasam ta' 
prijorità, jew iżidu jew inaqqsu d-daqs 
inizjali tal-allokazzjoni indikattiva fi ħdan 
il-limitu perċentwali relevanti stipulat fl-
Artikolu 2(2) tar-Regolament ta’ 
Implimentazzjoni Komuni, kemm-il darba 
dawn il-modifiki ma jaffettwawx l-oqsma 
prijoritarji inizjali u l-miri stipulati fid-
dokument. Kull miżura teknika bħal dawn 
għandha tiġi kkomunikata fi żmien xahar 
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lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Jekk l-ammont totali tal-emendi mhux 
sostanzjali jew l-impatt baġitarju tagħhom 
jeċċedi l-limiti għal finanzjament fuq 
skala żgħira, kif stipulat fl-Artikolu 2(2) 
tar-Regolament ta' Implimentazzjoni 
Komuni, għandha tapplika l-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 15(3) ta’ dak ir-
Regolament.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Il-koerenza u l-komplementarjetà tal-

għajnuna tal-Unjoni
1. Fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, għandha tiġi żgurata l-
koerenza ma’ oqsma u strumenti oħra tal-
azzjoni esterna tal-Unjoni, kif ukoll ma' 
politiki rilevanti oħra tal-Unjoni.
2. L-Unjoni u l-Istati Membri għandhom 
jikkoordinaw il-programmi ta’ appoġġ 
rispettivi tagħhom bil-għan li jżidu l-
effikaċja u l-effiċjenza rigward l-għoti tal-
appoġġ u d-djalogu politiku skont il-
prinċipji stabbiliti għat-tisħiħ tal-
koordinazzjoni operattiva fil-qasam tal-
appoġġ estern, u għall-armonizzazzjoni 
tal-politika u l-proċeduri. Il-
koordinazzjoni għandha tinvolvi 
konsultazzjonijiet regolari u skambji 
frekwenti ta' informazzjoni relevanti tul 
il-fażijiet differenti taċ-ċiklu ta' appoġġ.
3. L-Unjoni, f'kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha tieħu l-passi neċessarji 
biex tiżgura l-koordinazzjoni u l-
kooperazzjoni kif suppost ma’ 
organizzazzjonijiet u entitajiet 
multilaterali u reġjonali, inklużi, iżda 
mhux biss, istituzzjonijiet finanzjarji 
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Ewropej, istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali, aġenziji tan-Nazzjonijiet 
Uniti, fondi u programmi, fondazzjonijiet 
privati u politiċi kif ukoll donaturi mhux 
tal-Unjoni.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammont ta' referenza finanzjarja għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament tul 
il-perjodu 2014 sal-2020 huwa ta' 
EUR 631 100 000

1. L-ammont ta' referenza finanzjarja kif 
definit fil-punt [17] tal-Ftehim 
Interistituzzjonali tal-XX/201Z bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar kooperazzjoni 
f’materji marbuta mal-baġit u fir-rigward 
ta’ amministrazzjoni finanzjarja tajba 
għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament tul il-perjodu 2014 sal-2020 
huwa ta' EUR 631 100 000.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-approprjazzjonijiet annwali għandhom 
jiġu awtorizzati mill-awtorità baġitarja fil-
limiti tal-qafas finanzjarju multiannwali.

2. L-approprjazzjonijiet annwali għandhom 
jiġu awtorizzati mill-awtorità baġitarja bla 
preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament li jistabbilixxi l-qafas 
finanzjarju multiannwali għas-snin 2014-
2020 u l-Ftehim Interistituzzjonali tal-
xxx/201z bejn il-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni dwar 
kooperazzjoni f’materji marbuta mal-
baġit u fir-rigward ta’ amministrazzjoni 
finanzjarja tajba.
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