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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-Istrument ta’ Sħubija l-Ġdid se jieħu post l-Istrument ta' Finanzjament għall-Kooperazzjoni 
ma’ pajjiżi u territorji Industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli. L-Istrument ta’ Sħubija l-Ġdid 
se jippermetti lill-UE tiżviluppa ftehimiet fuq bażi wiesgħa mal-ekonomiji emerġenti, adatti 
sabiex jippromwovu l-isforzi minn dawn il-pajjiżi sabiex jinbnew approċċi kollettivi ħalli jiġu 
indirizzati l-isfidi globali, biex b'hekk tiġi implimentata d-dimensjoni internazzjonali tal-
"Ewropa 2020". 

Ir-rapporteur jirrimarka li l-Artikolu 208 tat-Trattat ta' Lisbona jeħtieġ li l-UE tqis l-objettivi 
ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp. Fid-dawl ta' dan kollu?, ir-rapporteur jippreżenta l-
osservazzjonijiet li ġejjin dwar il-proposta għal regolament mill-Kummissjoni Ewropea.

 Ifakkar li l-pajjiżi emerġenti għandhom responsabbiltà li dejjem akbarfir-rigward tal-
pajjiżi l-anqas żviluppati u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

 Iqis li l-UE għandha tqis l-eteroġeneità tal-pajjiżi kklassifikati bħala ekonomiji 
emerġenti; ir-rapporteur ifakkar li 70% mill-foqra fid-dinja llum il-ġurnata jgħixu 
f'pajjiżi ta' dħul medju;

 Jenfasizza li koordinament effikaċi u approċċ koerenti ma' strumenti esterni oħra tal-UE , 
b'mod partikolari l-istrument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, għandu 
jkollhom rilevanza partikolari; 

 Jenfasizza l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija, l-istat tad-dritt, il-
governanza tajba, it-tkabbir inklussiv u sostenibbli kif ukoll il-qerda tal-faqar kif ukoll il-
kummerċ ħieles u ġust huma prinċipji bażiċi tal-UE li għandhom jibbenefikaw minn 
appoġġ imsaħħaħ fl-implimentazzjoni tal-Istrument ta’ Sħubija l-Ġdid.

 Jenfasizza l-importanza tal-identifikazzjoni tal-miri speċifiċi u r-rapportar dwar l-ilħuq 
tagħhom;

 Jirrakomanda bis-sħiħ l-implimentazzjoni ta' mekkaniżmi ta' monitoraġġ effikaċi, 
indikaturi trasparenti u kriterji ta' referenza, li għandhom iqisu, fil-kuntest tal-
kooperazzjoni mal-pajjiżi ta’ dħul medju, il-koeżjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-
inugwaljanzi. 

 Ifakkar fl-importanza tal-involviment tal-Parlament Ewropew fl-istadji kollha ta' dan il-
proċess; 

 Jenfasizza li l-Azzjoni dwar il-klima u l-effiċjenza enerġetika għandhom ikunu 
monitorjati permezz ta' metodoloġija ċara; 

 Iqis li l-kooperazzjoni msaħħa mas-settur privat għandha sseħħ bi trasparenza sħiħa u 
rendikont, filwaqt li jiġu osservati u promossi d-drittijiet tax-xogħol u l-protezzjoni tal-
ambjent; Jenfasizza wkoll li l-proġetti tal-investiment appoġġati mill-mekkaniżmi tal-UE 
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għat-taħlit ta' għotjiet u self għandhom ikunu soġġetti għall-monitoraġġ u għal studji tal-
impatt fuq l-istandards soċjali u ambjentali miftiehma fuq livell internazzjonali. 

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Ir-Regolament jistabbilixxi Strument 
ta’ Sħubija għall-kooperazzjoni ma’ pajjiżi 
terzi sabiex jiġu avvanzati u promossi l-
interessi tal-UE u dawk reċiproċi. L-
Istrument ta’ Sħubija jappoġġja miżuri li 
jirrispondu b’mod effettiv u flessibbli 
għall-għanijiet li jirriżultaw minn 
relazzjonijiet bilaterali, reġjonali jew 
multilaterali tal-Unjoni ma’ pajjiżi terzi u 
jindirizza sfidi ta’ tħassib globali.

(1) Ir-Regolament jistabbilixxi Strument 
ta’ Sħubija għall-kooperazzjoni ma’ pajjiżi 
terzi sabiex jiġu avvanzati u promossi l-
interessi tal-UE u dawk reċiproċi, b'mod li 
jiġu promossi valuri u interessi komuni u 
l-prinċipju tal-obbligu ta’ rendikont 
reċiproku. L-Istrument ta’ Sħubija 
jappoġġja miżuri li jirrispondu b’mod 
effettiv,trasparenti u flessibbli għall-
għanijiet li jirriżultaw minn relazzjonijiet 
bilaterali, reġjonali jew multilaterali tal-
Unjoni ma’ pajjiżi terzi u jindirizza sfidi ta’ 
tħassib globali.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-implimentazzjoni tad-dimensjoni 
internazzjonali tal-Istrateġija “Ewropa 
2020” billi jiġu appoġġjati l-istrateġiji ta’ 
sħubiji ta’ kooperazzjoni bilaterali, 
reġjonali u interreġjonali tal-UE, bil-
promozzjoni ta' djalogi dwar linji ta' 
politika u billi jiġu żviluppati approċċi u 
reazzjonijiet kollettivi għall-isfidi ta’ 

(a) l-implimentazzjoni tad-dimensjoni 
internazzjonali tal-Istrateġija “Ewropa 
2020” billi jiġu appoġġjati l-istrateġiji ta’ 
sħubiji ta’ kooperazzjoni bilaterali, 
reġjonali u interreġjonali tal-UE, bil-
promozzjoni ta' djalogi dwar linji ta' 
politika u billi jiġu żviluppati approċċi u 
reazzjonijiet kollettivi għall-isfidi ta’ 
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tħassib globali bħas-sigurtà tal-enerġija, it-
tibdil fil-klima u l-ambjent. Dan l-għan jiġi 
mkejjel permezz tal-użu tal-politiki u l-
objettivi tal-“Ewropa 2020” mill-pajjiżi 
msieħba ewlenin;

tħassib globali bħas-sigurtà tal-enerġija u l-
effiċjenza enerġetika, it-tibdil fil-klima, is-
sikurezza tal-ikel, il-qerda tal-faqar u l-
ħarsien tal-ambjent, kif ukoll il-ġestjoni 
sostenibbli tal-bijodiversità u l-ekosistemi. 
Dan l-għan jiġi mkejjel permezz tal-użu 
tal-politiki u l-objettivi tal-“Ewropa 2020” 
mill-pajjiżi msieħba ewlenin;

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-titjib tal-aċċess għas-suq u l-iżvilupp 
ta’ opportunitajiet ta’ kummerċ, 
investiment u negozju għall-kumpaniji 
Ewropej permezz ta’ sħubijiet ekonomiċi u 
kooperazzjoni bejn in-negozji u 
kooperazzjoni regolatorja. Dan l-għan jiġi 
mkejjel bis-sehem tal-Unjoni fil-kummerċ 
barrani mal-pajjiżi msieħba ewlenin u bil-
flussi ta’ kummerċ u investimenti lejn il-
pajjiżi msieħba fil-mira speċifika tal-
azzjonijiet, il-programmi u l-miżuri taħt 
dan ir-Regolament;

(b) it-titjib tal-aċċess għas-suq u l-iżvilupp 
ta’ opportunitajiet ta’ kummerċ, 
investiment u negozju għall-kumpaniji 
Ewropej permezz ta’ sħubijiet ekonomiċi u 
kooperazzjoni bejn in-negozji u 
kooperazzjoni regolatorja u b'mod 
konformi mal-istandards internazzjonali 
fil-qasam tar-Responsabbiltà Soċjali 
Korporattiva. Dan l-għan jiġi mkejjel bis-
sehem tal-Unjoni fil-kummerċ barrani mal-
pajjiżi msieħba ewlenin u bil-flussi ta’ 
kummerċ u investimenti lejn il-pajjiżi 
msieħba fil-mira speċifika tal-azzjonijiet, 
il-programmi u l-miżuri taħt dan ir-
Regolament; il-faċilitajiet ta' taħlit 
għandhom ikunu soġġetti għal 
mekkaniżmi, monitoraġġ u studji tal-
impatt li jinkludu l-koeżjoni soċjali u l-
ġlieda kontra l-inugwaljanzi;

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-pajjiżi terzi, ir-reġjuni u t-territorji 
kollha jistgħu jkunu eliġibbli għall-
kooperazzjoni skont dan ir-Regolament.

(1) Il-pajjiżi terzi, ir-reġjuni u t-territorji 
kollha jistgħu jkunu eliġibbli għall-
kooperazzjoni skont dan ir-Regolament. 
Għandhom jitqiesu t-tagħlimiet rilevanti 
miksuba mill-Istrumenti preċedenti waqt 
id-deċiżjoni dwar l-eliġibbiltà ta' pajjiżi u 
setturi.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Madanakollu, dan ir-Regolament 
jappoġġja primarjament miżuri ta’ 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi żviluppati u li 
qed jiżviluppaw li għandhom rwol dejjem 
aktar prominenti fl-ekonomija 
internazzjonali u l-kummerċ, f’fora 
multilaterali, fil-governanza globali u fl-
indirizzar tal-isfidi ta’ tħassib globali u fejn 
l-Unjoni għandha interessi sinifikanti.

(2) Madanakollu, dan ir-Regolament 
jappoġġja primarjament miżuri ta’ 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi żviluppati u li 
qed jiżviluppaw li għandhom rwol dejjem 
aktar prominenti fl-ekonomija 
internazzjonali u l-kummerċ, f’fora 
multilaterali, fil-governanza globali u fl-
indirizzar tal-isfidi ta’ tħassib globali u fejn 
l-Unjoni għandha interessi sinifikanti. Il-
valur miżjud tal-azzjoni tal-Unjoni 
għandu wkoll ikun l-ixprun tal-
kooperazzjoni tagħna mal-imsieħba 
strateġiċi.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Unjoni tfittex li tippromwovi, 
tiżviluppa u tikkonsolida l-prinċipji tal-
libertà, id-demokrazija, ir-rispett għad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali u l-istat ta’ dritt li hija 
mibnija fuqhom permezz ta’ djalogu u 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi.

(1) L-Unjoni tfittex li tippromwovi, 
tiżviluppa u tikkonsolida l-prinċipji tal-
libertà, id-demokrazija, ir-rispett għad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali, l-istat ta’ dritt, il-governanza 
tajba flimkien mat-tkabbir inklussiv u 
sostenibbli, li hija mibnija fuqhom 
permezz ta’ djalogu u kooperazzjoni ma’ 
pajjiżi terzi. 

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sabiex jissaħħaħ l-impatt tal-għajnuna 
mill-Unjoni, għandu jiġi segwit approċċ 
differenzjat u flessibbli, fejn xieraq, fit-
tfassil tal-kooperazzjoni ma’ pajjiżi 
msieħba sabiex jiġu kkunsidrati l-kuntesti 
ekonomiċi, soċjali u politiċi tagħhom u 
anki l-interessi speċifiċi, il-prijoritajiet tal-
politika u l-istrateġiji tal-Unjoni. 

(2) Sabiex jissaħħaħ l-impatt tal-għajnuna 
mill-Unjoni, għandu jiġi segwit approċċ 
differenzjat, flessibbli u mmirat, fejn 
xieraq, fit-tfassil tal-kooperazzjoni ma’ 
pajjiżi msieħba sabiex jiġu kkunsidrati l-
kuntesti ekonomiċi, soċjali u politiċi 
tagħhom u anki l-interessi speċifiċi, il-
prijoritajiet tal-politika u l-istrateġiji tal-
Unjoni. fil-kuntest tal-kooperazzjoni 
bilaterali mal-pajjiżi bi dħul medju, 
għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
ġlieda kontra l-inugwaljanzi billi l-
għajnuna tiġi mmirata skont is-settur, l-
attivitajiet, il-benefiċjarji jew iż-żoni 
ġeografiċi speċifiċi f'pajjiż.

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fl-oqsma rispettivi ta’ kompetenza 
tagħhom, l-Unjoni u l-Istati Membri 
jippromwovu approċċ multilaterali għall-
isfidi globali u jinkoraġġixxu l-
kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet u 
korpi internazzjonali jew reġjonali, inklużi 
l-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, 
aġenziji, fondi u programmi tan-
Nazzjonijiet Uniti, l-OECD, u l-Grupp tal-
Għoxrin Ministru tal-Finanzi u Governatur 
tal-Banek Ċentrali (G20) u donaturi 
bilaterali oħra.

(3) Fl-oqsma rispettivi ta’ kompetenza 
tagħhom, l-Unjoni u l-Istati Membri 
jippromwovu approċċ multilaterali 
koerenti għall-isfidi globali u 
jinkoraġġixxu l-kooperazzjoni ma’ 
organizzazzjonijiet u korpi internazzjonali 
jew reġjonali, inklużi l-istituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali, aġenziji, fondi u 
programmi tan-Nazzjonijiet Uniti, l-
OECD, u l-Grupp tal-Għoxrin Ministru tal-
Finanzi u Governatur tal-Banek Ċentrali 
(G20) u donaturi bilaterali oħra. 

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, l-Unjoni timmira li tiżgura l-
koerenza u l-konsistenza ma’ oqsma oħra 
tal-azzjoni esterna tagħha, b’mod 
partikolari l-Istrument ta' Kooperazzjoni 
għall-Iżvilupp tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
u ma’ linji ta' politika rilevanti oħra tal-
Unjoni matul il-formulazzjoni tal-linja 
politika, l-ippjanar strateġiku u l-
ipprogrammar u l-implimentazzjoni tal-
miżuri.

(4) Fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, l-Unjoni timmira li tiżgura l-
koerenza għall-iżvilupp, il-
komplementarjetà, effettività u impatt 
akbar u l-konsistenza ma’ oqsma oħra tal-
azzjoni esterna tagħha, b’mod partikolari l-
Istrument ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp 
tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u ma’ linji ta' 
politika rilevanti oħra tal-Unjoni matul il-
formulazzjoni tal-linja politika, l-ippjanar 
strateġiku u l-ipprogrammar u l-
implimentazzjoni tal-miżuri.

Or. en
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