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EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Unjoni qed timmira li tistabbilixxi 
żona ta’ prosperità u ta’ viċinanza tajba li 
tinvolvi l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi u t-
territorji elenkati fl-Anness għal dan ir-
Regolament (minn hawn ’il quddiem ‘il-
pajjiżi msieħba’) billi tiżviluppa relazzjoni 
speċjali.

1. L-Unjoni qed timmira li tistabbilixxi 
żona ta’ prosperità u ta’ viċinanza tajba li 
tinvolvi l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi u t-
territorji elenkati fl-Anness għal dan ir-
Regolament (minn hawn ’il quddiem ‘il-
pajjiżi msieħba’) billi tiżviluppa relazzjoni 
speċjali u b’hekk tikkontribwixxi wkoll 
għat-tnaqqis tal-faqar fil-pajjiżi sħab.

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn jiġi ddikjarat b'mod ċar l-impenn tal-UE li jkollha rwol attiv fit-tnaqqis tal-
faqar fil-viċinat tagħha. F’konformità mal-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-
tnaqqis tal-faqar irid jissemma’ bħala objettiv ġenerali tal-Istrument.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jinkiseb żvilupp sostenibbli u inklussiv 
fl-aspetti kollha, it-tnaqqis tal-faqar, inkluż 
permezz tal-iżvilupp tas-settur privat; il-
promozzjoni ta’ koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali interna, l-iżvilupp 
rurali, l-azzjoni klimatika u r-reżiljenza
għad-diżastri;

(d) jinkiseb żvilupp sostenibbli u inklussiv 
fl-aspetti kollha, it-tnaqqis tal-faqar, il-
ħolqien tal-ġid, inkluż permezz tal-
iżvilupp tas-settur privat; il-promozzjoni 
ta’ koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali interna, l-iżvilupp rurali, l-
azzjoni klimatika, il-prevenzjoni u t-
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tħejjija u r-reżistenza għad-diżastri;

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) isir appoġġ għall-ħolqien tal-fiduċja u 
miżuri oħrajn li jikkontribwixxu għas-
sigurtà u l-prevenzjoni u s-soluzzjoni tal-
kunflitti;

(e) isir appoġġ għall-ħolqien tal-fiduċja u 
miżuri oħrajn li jikkontribwixxu għas-
sigurtà u l-prevenzjoni u s-soluzzjoni tal-
kunflitti, inkluż appoġġ f’sitwazzjonijiet 
ta’ wara l-kriżi u matul il-proċess ta’ bini 
ta' nazzjon;

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. F’każ ta’ kriżijiet jew theddid għad-
demokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet 
tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, 
jew ta’ diżastri naturali jew ikkaġunati 
mill-bniedem, jista’ jsir rieżami ad hoc tad-
dokumenti tal-ipprogrammar. Tali 
reviżjoni ta’ emerġenza tkun tiżgura li 
tinżamm il-koerenza bejn l-appoġġ tal-
Unjoni pprovdut taħt dan ir-Regolament u 
l-appoġġ ipprovdut taħt strumenti 
finanzjarji oħra tal-Unjoni. Reviżjoni ta’ 
emerġenza tista’ twassal għall-adozzjoni 
tad-dokumenti tal-ipprogrammar riveduti. 
Meta dan ikun il-każ, il-Kummissjoni 
għandha tibgħat id-dokumenti tal-
ipprogrammar riveduti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill għall-informazzjoni 

9. F’każ ta’ kriżijiet jew theddid għad-
demokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet 
tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, 
jew ta’ diżastri naturali jew ikkaġunati 
mill-bniedem, jista’ jsir rieżami ad hoc tad-
dokumenti tal-ipprogrammar. Bħala parti 
minn rieżami ta’ emerġenza bħal dan, 
jistgħu jiġu introdotti miżuri biex 
jiffinanzjaw attivitajiet li jiffaċilitaw it-
tranżizzjoni minn għajnuna ta’ 
emerġenza għal attivitajiet ta’ żvilupp fuq 
perjodu twil, inklużi attivitajiet maħsuba 
biex isaħħu r-reżistenza tal-benefiċjarji 
għall-kriżijiet. Tali reviżjoni ta’ emerġenza 
tkun tiżgura li tinżamm il-koerenza bejn l-
appoġġ tal-Unjoni pprovdut taħt dan ir-
Regolament u l-appoġġ ipprovdut taħt 
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fi żmien xahar mill-adozzjoni tagħhom. strumenti finanzjarji oħra tal-Unjoni. 
Reviżjoni ta’ emerġenza tista’ twassal 
għall-adozzjoni tad-dokumenti tal-
ipprogrammar riveduti. Meta dan ikun il-
każ, il-Kummissjoni għandha tibgħat id-
dokumenti tal-ipprogrammar riveduti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill għall-
informazzjoni fi żmien xahar mill-
adozzjoni tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Importanti li tinżamm il-possibilità, prevista wkoll fir-Regolament 1638/2006 tal-24 ta’ 
Ottubru 2006, tar-rieżami tad-dokumenti ta’ programmar bil-għan li jkunu introdotti miżuri 
maħsuba biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni minn għajnuna ta’ emerġenza għal żvilupp fuq 
perjodu twil.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 
Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2014.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 
Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2014 
sal-31 ta’ Diċembru 2020.

Or. en


