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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-Kumitat għall-Iżvilupp qablu dwar l-applikazzjoni tal-
Artikolu 50 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament (“kumitati assoċjati") għar-rapport 
leġiżlattiv dwar dan ir-Regolament. Il-Kumitat għall-Iżvilupp għandu kompetenza esklussiva 
għall-aspetti li ġejjin tal-proposta tal-Kummissjoni għal regolament:

- dispożizzjonijiet dwar in-non-kondizzjonalità tal-għajnuna (l-Artikolu 8) kemm-il darba l-
azzjonijiet ikkonċernati jissodisfaw il-kriterji tal-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp (ODA);

- dispożizzjonijiet relatati man-non-kondizzjonalità tal-għajnuna fir-rigward tal-
applikazzjoni speċifika tagħhom għall-istrument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-
iżvilupp (DCI) (attwalment fl-Artikolu 9);

- dispożizzjonijiet oħra li speċifikament u esklussivament japplikaw għad-DCI, kif ukoll 
dawk li għadhom ma jinsabux fil-proposta u li ma jdgħajfux il-koerenza ġenerali tal-
istrumenti koperti mir-regolament, inklużi b’mod partikolari d-dispożizzjonijiet relatati 
mal-użu tal-appoġġ mill-baġit għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw li huma koperti mid-DCI. 

L-applikazzjoni esklussiva għad-DCI u/jew għall-ODA hija indikata b’mod ċar fl-emendi 
mressqa mill-Kumitat għall-Iżvilupp fil-kompetenza esklussiva tiegħu.

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
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) L-Unjoni Ewropea għandha tadotta sett 
komprensiv ta’ strumenti li jkopru firxa ta’ 
politiki relatati mal-azzjoni esterna, li 
jeħtieġu regoli u proċeduri speċifiċi 
komuni għall-implimentazzjoni tagħhom. 
Dawn huma: l-Istrument tal-Kooperazzjoni 
għall-Iżvilupp (‘DCI’), l-Istrument 
Ewropew għad-Demokrazija u għad-
Drittijiet tal-Bniedem (‘EIDHR’), l-
Istrument Ewropew tal-Viċinat (‘ENI’), l-
Istrument għall-Istabbiltà (‘IfS’), l-
Istrument għall-Kooperazzjoni dwar is-

(1) L-Unjoni Ewropea għandha tadotta sett 
komprensiv ta’ strumenti li jkopru firxa ta’ 
politiki relatati mal-azzjoni esterna, li jista’ 
jkun li jibbenefikaw mir-regoli u proċeduri 
speċifiċi komuni għall-implimentazzjoni 
tagħhom. Dawn huma: l-Istrument tal-
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (‘DCI’), l-
Istrument Ewropew għad-Demokrazija u 
għad-Drittijiet tal-Bniedem (‘EIDHR’), l-
Istrument Ewropew tal-Viċinat (‘ENI’), l-
Istrument għall-Istabbiltà (‘IfS’), l-
Istrument għall-Kooperazzjoni dwar is-
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Sikurezza Nukleari (‘INSC’), l-Istrument 
għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni 
(‘IPA’) u l-Istrument ta’ Sħubija (‘PI’).

Sikurezza Nukleari (‘INSC’), l-Istrument 
għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni 
(‘IPA’) u l-Istrument ta’ Sħubija (‘PI’).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adozzjoni ta’ regoli komuni mhijiex xi obbligu ġuridiku; il-funzjonament tal-istrumenti 
mhux neċessarjament se jiġi mxekkel min-nuqqas ta’ regoli komuni. Għalhekk, regoli komuni 
għandhom jiġu applikati kulfejn ikun possibbli imma bi flessibilità biżżejjed biex kull strument
jitmexxa skont ir-regoli speċifiċi tiegħu stess skont l-ispeċifiċità tiegħu u l-objettivi tiegħu 
stess.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Dawn l-istrumenti ġeneralment 
jipprovdu li l-azzjonijiet li għandhom jiġu 
ffinanzjati fuq il-bażi tagħhom ikunu s-
suġġett ta’ programmar indikattiv
multiannwali, u jipprovdu l-qafas li fih 
għandhom jiġu adottati deċiżjonijiet ta’ 
finanzjament skont ir-Regolament 
Finanzjarju, u skont il-proċeduri stabbiliti 
fir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u 
l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni. 

(2) Dawn l-istrumenti ġeneralment 
jipprovdu li l-azzjonijiet li għandhom jiġu 
ffinanzjati fuq il-bażi tagħhom ikunu s-
suġġett ta’ programmar strateġiku
multiannwali, u jipprovdu l-qafas li fih 
għandhom jiġu adottati deċiżjonijiet ta’ 
finanzjament skont ir-Regolament 
Finanzjarju, u, kemm għad-deċiżjonijiet 
ta’ pprogrammar u kemm għad-
deċiżjonijiet ta’ implimentazzjoni, skont il-
proċeduri adegwati stabbiliti fl-Artikoli 
290 u 291 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trid issir distinzjoni bejn id-deċiżjonijiet ta’ pprogrammar, li huma parzjalment politiċi fil-
karattru tagħhom, u d-deċiżjonijiet li huma purament ta' implimentazzjoni.  
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Id-dokumenti li jiddefinixxu għal 
kull programm finanzjarju l-objettivi, il-
prijoritajiet, ir-riżultati mistennija u l-
allokazzjonijiet finanzjarji f’termini 
wiesgħa huma dokumenti ta’ 
pprogrammar strateġiku. Bil-ħsieb li 
tiżdied il-flessibilità u l-effiċjenza għall-
adozzjoni u r-reviżjoni tagħhom, id-delega 
tas-setgħa jmissha tiġi kkonferita lill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trid issir distinzjoni bejn id-deċiżjonijiet ta’ pprogrammar, li huma parzjalment politiċi fil-
karattru tagħhom – u għalhekk il-koleġiżlaturi jmisshom jiġu involuti fit-teħid tagħhom – u d-
deċiżjonijiet li huma purament ta' implimentazzjoni. Għad-deċiżjonijiet ta’ pprogrammar, id-
diċitura ttieħdet mid-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-9.9.2010.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Id-deċiżjonijiet finanzjarji għandhom 
jieħdu l-forom ta’ programmi ta’ Azzjoni 
Annwali jew Multiannwali u Miżuri 
Individwali meta jsegwu l-ippjanar previst 
fl-ipprogrammar indikattiv multiannwali, 
ta’ Miżuri Speċjali fejn meħtieġa minn 
ħtiġijiet mhux previsti u ġġustifikati, u ta’ 
Miżuri ta’ Appoġġ.

(3) Id-deċiżjonijiet finanzjarji għandhom 
jieħdu l-forom ta’ programmi ta’ Azzjoni 
Annwali jew Biennali u Miżuri 
Individwali meta jsegwu l-ippjanar previst 
fl-ipprogrammar strateġiku multiannwali, 
ta’ Miżuri Speċjali fejn meħtieġa minn 
ħtiġijiet mhux previsti u ġġustifikati, u ta’ 
Miżuri ta’ Appoġġ.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fil-ġabra ta’ strumenti li hemm fis-seħħ attwalment, id-dokumenti ta’ implimentazzjoni 
prinċipali huma l-Programmi ta’ Azzjoni Annwali. Filwaqt li tiġi aċċettata t-talba tal-
Kummissjoni li jkun hemm aktar flessibilità, imissu jinstab bilanċ bejn il-ħtieġa li ssir 
superviżjoni parlamentari – li hija aktar faċli li tiġi eżerċitata fuq miżuri għal perjodu iqsar –
u l-flessibilità mixtieqa mill-Kummissjoni. Li l-perjodu għall-programmi ta’ azzjoni jiġi estiż 
minn sena – bħalma hemm fid-DCI attwali – għal sentejn huwa kompromess aċċettabbli.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) B’kunsiderazzjoni tal-ipprogrammar 
tal-politika jew in-natura ta’ eżekuzzjoni 
finanzjarja ta’ dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni, b’mod partikolari l-
implikazzjonijiet baġitarji tagħhom, il-
proċedura ta’ eżami għandha tintuża b’mod 
ġenerali għall-adozzjoni tagħhom, ħlief 
għal miżuri ta’ skala finanzjarja żgħira. 
Madankollu, il-Kummissjoni għandha 
tadotta atti ta’ implimentazzjoni 
applikabbli immedjatament fejn, f’każijiet 
iġġustifikati debitament li huma relatati 
mal-ħtieġa għal rispons rapidu mill-
Unjoni, ikun meħtieġ hekk għal raġunijiet 
imperattivi ta’ urġenza.

(4) B’kunsiderazzjoni tan-natura ta’ 
eżekuzzjoni finanzjarja ta’ dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni, b’mod partikolari l-
implikazzjonijiet baġitarji tagħhom, il-
proċedura ta’ eżami għandha tintuża b’mod 
ġenerali għall-adozzjoni tagħhom, ħlief 
għal miżuri individwali, miżuri speċjali u 
miżuri ta’ appoġġ ta’ skala finanzjarja ta’ 
inqas minn EUR 10 miljun.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju jmissu jkun li d-deċiżjonijiet ta' pprogrammar importanti għandhom jittieħdu 
skont il-proċedura tal-atti ddelegati, id-deċiżjonijiet ta' implimentazzjoni li jkunu jinvolvu 
miżuri prevedibbli normali konformi mad-deċiżjonijiet ta' pprogrammar jew li jkunu jinvolvu 
somom importanti ta’ flus skont il-proċedura ta’ eżami, u – bil-għan li tiġi evitata l-
mikroġestjoni – id-deċiżjonijiet li jinvolvu somom ta’ flus anqas importanti skont il-proċedura 
konsultattiva, filwaqt li l-flessibilità jmissha tiġi prevista biex il-Kummissjoni tieħu 
deċiżjonijiet ta' emerġenza urġenti malajr. L-ammont ta’ limitu ta’ EUR 10 miljun kien sar 
qbil dwaru mill-istituzzjonijiet kollha fl-2006 u diġà jinsab fis-seħħ fid-DCI attwali.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-proċedura konsultattiva jmissha 
b’mod ġenerali tintuża għall-adozzjoni ta’ 
miżuri individwali, miżuri speċjali u 
miżuri ta’ appoġġ ta’ skala finanzjarja ta’ 
anqas minn EUR 10 miljun. Madankollu, 
il-Kummissjoni jmissha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni applikabbli 
immedjatament fejn, f’każijiet 
iġġustifikati kif dovut li jkunu relatati 
mal-ħtieġa ta’ rispons rapidu mill-Unjoni, 
ikun meħtieġ hekk għal raġunijiet 
imperattivi ta’ urġenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju jmissu jkun li d-deċiżjonijiet ta' pprogrammar importanti għandhom jittieħdu 
skont il-proċedura tal-atti ddelegati, id-deċiżjonijiet ta' implimentazzjoni li jkunu jinvolvu 
miżuri prevedibbli normali konformi mad-deċiżjonijiet ta' pprogrammar jew li jkunu jinvolvu 
somom importanti ta’ flus skont il-proċedura ta’ eżami, u – bil-għan li tiġi evitata l-
mikroġestjoni – id-deċiżjonijiet li jinvolvu somom ta’ flus anqas importanti skont il-proċedura 
konsultattiva, filwaqt li l-flessibilità jmissha tiġi prevista biex il-Kummissjoni tieħu 
deċiżjonijiet ta' emerġenza urġenti malajr. L-ammont ta’ limitu ta’ EUR 10 miljun kien sar 
qbil dwaru mill-istituzzjonijiet kollha fl-2006 u diġà jinsab fis-seħħ fid-DCI attwali.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) F’deċiżjonijiet ta’ finanzjament, id-
deskrizzjoni ta’ kull azzjoni, li tispeċifika 
l-għanijiet, l-attivitajiet prinċipali, ir-
riżultati mistennija, il-baġit prospettiv u l-
iskeda u l-arranġamenti għall-monitoraġġ 
tal-prestazzjoni tagħha għandha tiġi 
approvata wkoll skont il-proċeduri previsti 

imħassar
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fir-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test propost mill-Kummissjoni jirriskja li joħloq konfużjoni bejn il-livell ta’ pprogrammar u 
l-livell ta’ implimentazzjoni.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għall-implimentazzjoni ta’ strumenti 
finanzjarji, meta l-immaniġġjar tal-
operazzjoni jiġi fdat lil intermedjarju 
finanzjarju, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
għandha tkopri b’mod partikulari 
proviżjonijiet li jikkonċernaw il-qsim ta’ 
riskji, ir-remunerazzjoni tal-intermedjarju 
responsabbli għall-implimentazzjoni, l-użu 
u l-użu mill-ġdid tal-fondi u l-profitti 
possibbli.

(6) Għall-implimentazzjoni ta’ strumenti 
finanzjarji, meta l-immaniġġjar tal-
operazzjoni jiġi fdat lil intermedjarju 
finanzjarju, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
għandha tkopri b’mod partikulari 
proviżjonijiet li jikkonċernaw il-qsim ta’ 
riskji, it-trasparenza, ir-remunerazzjoni 
tal-intermedjarju responsabbli għall-
implimentazzjoni, l-użu u l-użu mill-ġdid 
tal-fondi u l-profitti possibbli.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Filwaqt li l-ħtiġijiet finanzjarji tal-
assistenza esterna mill-Unjoni qed jiżdiedu, 
is-sitwazzjoni ekonomika u baġitarja tal-
Unjoni tillimita r-riżorsi disponibbli għal 
assistenza bħal din. Il-Kummissjoni 
għalhekk għandha tfittex l-aktar użu 
effiċjenti tar-riżorsi disponibbli, b’mod 
partikolari billi tuża strumenti finanzjarji li 
għandhom effett ta’ ingranaġġ. Effett ta’ 

(8) Filwaqt li l-ħtiġijiet finanzjarji tal-
assistenza esterna mill-Unjoni qed jiżdiedu, 
is-sitwazzjoni ekonomika u baġitarja tal-
Unjoni tillimita r-riżorsi disponibbli għal 
assistenza bħal din. Il-Kummissjoni 
għalhekk għandha tfittex l-aktar użu 
effiċjenti tar-riżorsi disponibbli, b’mod 
partikolari billi tuża strumenti finanzjarji li 
għandhom effett ta’ ingranaġġ. Effett ta’ 
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ingranaġġ bħal dan jiżdied billi l-fondi 
investiti u ġġenerati mill-istrumenti 
finanzjarji jitħallew jintużaw u jintużaw 
mill-ġdid.

ingranaġġ bħal dan jiżdied billi l-fondi 
investiti u ġġenerati mill-istrumenti 
finanzjarji jitħallew jintużaw u jintużaw 
mill-ġdid. Dan l-effett ta’ ingranaġġ irid 
jintwera b’mod ċar partikolarment fil-każ 
ta’ strumenti li jgħoddu għall-Għajnuna 
Uffiċjali għall-Iżvilupp jew għall-
Finanzjament għall-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima. F’tali każijiet il-fondi ingranati 
jridu jikkontribwixxu b’mod ċar għall-
qirda tal-faqar u jkunu allinjati mal-
prinċipji tal-effikaċja tal-għajnuna, jew, 
fil-każ tal-finanzjament għall-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima, iridu jkunu 
konformi mal-oqsma u l-impenji 
prijoritarji tal-UNFCCC.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa bil-għan li jiġi żgurat li r-regoli biex l-għajnuna ssir non-
kondizzjonali skont l-istrument tad-DCI jkunu jirrispettaw il-linji gwida tal-OECD-DAC, li 
għalihom impenjat ruħha l-UE.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) F’konformità mal-impenji li tat l-
Unjoni Ewropea fit-Tielet u r-Raba' 
Forum ta’ Livell Għoli dwar l-effikaċja 
tal-għajnuna (Akkra 2008, u Busan 
2011), u r-rakkomandazzjoni tal-OECD-
DAC dwar li l-ODA tkun non-
kondizzjonali għall-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati u għall-Pajjiżi Foqra bi Djun 
Kbar, il-Kummissjoni jmissha tagħmel l-
għajnuna tal-Unjoni Ewropea non-
kondizzjonali sal-livell massimu u żżid il-
ftuħ de facto u t-trasparenza tal-proċeduri 
ta’ akkwist u ta’ għoti tagħha, b’mod 
partikolari fejn qed jintużaw mekkaniżmi 
ta’ finanzjament innovattivi.
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Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 8 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) L-azzjoni tal-Unjoni fix-xena 
internazzjonali jmissha tkun iggwidata 
mill-prinċipji li ispiraw il-ħolqien, l-
iżvilupp u t-tkabbir tagħha stess, u li hija 
tfittex li tavvanza fil-bqija tad-dinja: id-
demokrazija, l-istat tad-dritt, l-universalità 
u l-indiviżibbiltà tad-drittijiet tal-bniedem 
u tal-libertajiet fundamentali, ir-rispett 
għad-dinjità tal-bniedem, il-prinċipji tal-
ugwaljanza, u s-solidarjetà u r-rispett 
għall-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet 
Uniti u tad-Dritt Internazzjonali.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 8c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8c) L-azzjoni esterna tal-Unjoni taħt 
dawn l-istrumenti għandu jkollha impatt 
li jkun rifless f’bidliet konkreti fil-pajjiżi 
sħab. Kulmeta jkun possibbli, dan l-impatt 
għandu jiġi monitorjat u vvalutat fuq il-
bażi ta’ indikaturi ddefiniti minn qabel, 
ċari, trasparenti u li jistgħu jitkejlu, li 
huma direttament relatati mal-objettivi ta’ 
kull strument u filwaqt li jitqiesu l-obbligi 
tal-Unjoni skont l-Artikolu 208 tat-TFUE.

Or. en
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 8d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8d) Bil-ħsieb li jiġi ottimizzat l-impatt tal-
Istrumenti u biex jiġi żgurat li jsir sforz 
biex isir l-aktar użu effiċjenti tar-riżorsi 
disponibbli, ir-rapport biennali tal-
Kummissjoni jmissu, fost ħwejjeġ oħra, 
jivvaluta, fid-dawl tad-dispożizzjonijiet 
relevanti tat-Trattat, il-komplementarjetà, 
is-sinerġiji u t-tisħiħ reċiproku bejn l-
istrumenti kollha ffinanzjati taħt l-
intestatura relevanti tal-baġit.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a)Bil-għan li tiġi żgurata l-viżibilità 
tal-assistenza tal-Unjoni favur iċ-ċittadini 
tal-pajjiżi benefiċjarji u dawk tal-Unjoni, 
għandu jkun hemm komunikazzjoni u 
informazzjoni kif suppost u mmirati li 
jitwettqu permezz tal-midja nazzjonali, 
reġjonali u lokali, jew b’ mezzi oħra 
adegwati, kulmeta dan ikun relevanti. Il-
Kummissjoni għandha tiddefinixxi r-
rekwiżiti minimi u xierqa f’dan ir-rigward 
f’kooperazzjoni mill-qrib mal-benefiċjarji, 
u r-rispett għal dawn ir-rekwiżiti għandu 
jiġi monitorjat.

Or. en
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli 
u l-kundizzjonijiet għall-għoti ta’ 
assistenza finanzjarja mill-Unjoni lill-
azzjonijiet, inklużi programmi ta’ azzjoni 
u miżuri oħra, taħt l-Istrumenti li ġejjin: l-
Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp 
(‘DCI’), l-Istrument Ewropew għad-
Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem 
(‘EIDHR’), l-Istrument Ewropew tal-
Viċinat (‘ENI’), l-Istrument għall-Istabbiltà 
(‘IfS’), l-Istrument għall-Kooperazzjoni 
dwar is-Sikurezza Nukleari (‘INSC’), l-
Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-
Adeżjoni (‘IPA’) u l-Istrument ta’ Sħubija 
(‘PI’), minn hawn ’il quddiem imsejħa 
wkoll kollettivament bħala ‘l-Istrumenti’ u 
separatament bħala ‘l-Istrument 
applikabbli’.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli 
u l-kundizzjonijiet għall-għoti ta’ 
assistenza finanzjarja mill-Unjoni lill-
azzjonijiet taħt l-Istrumenti li ġejjin: l-
Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp 
(‘DCI’), l-Istrument Ewropew għad-
Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem 
(‘EIDHR’), l-Istrument Ewropew tal-
Viċinat (‘ENI’), l-Istrument għall-Istabbiltà 
(‘IfS’), l-Istrument għall-Kooperazzjoni 
dwar is-Sikurezza Nukleari (‘INSC’), l-
Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-
Adeżjoni (‘IPA’) u l-Istrument ta’ Sħubija 
(‘PI’), minn hawn ’il quddiem imsejħa 
wkoll kollettivament bħala ‘l-Istrumenti’ u 
separatament bħala ‘l-Istrument 
applikabbli’.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-ismijiet u l-kontenut tad-dokumenti differenti (kemm fil-livell ta’ pprogrammar u 
kemm fil-livell ta’ implimentazzjoni) ivarjaw minn strument għal ieħor, ikun aħjar li ma jiġux 
speċifikati l-ismijiet mogħtija lil tip partikolari ta’ dokumenti.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
azzjonijiet jiġu implimentati skont l-
għanijiet tal-Istrument applikabbli, u 
b’mod konformi ma’ protezzjoni effettiva 
tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni. L-
assistenza finanzjarja pprovduta fuq il-bażi 

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
azzjonijiet jiġu implimentati skont l-
għanijiet tal-Istrument applikabbli u skont 
id-dispożizzjonijiet u d-derogi speċifiċi li 
jinsabu fih, u b’mod konformi ma’ 
protezzjoni effettiva tal-interessi finanzjarji 
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tal-Istrumenti għandha tkun konsistenti 
mar-regoli u l-proċeduri stabbiliti fir-
Regolament Finanzjarju, li jipprovdi l-
qafas bażiku finanzjarju u legali għall-
implimentazzjoni tagħhom.

tal-Unjoni. L-assistenza finanzjarja 
pprovduta fuq il-bażi tal-Istrumenti 
għandha tkun konsistenti mar-regoli u l-
proċeduri stabbiliti fir-Regolament 
Finanzjarju, li jipprovdi l-qafas bażiku 
finanzjarju u legali għall-implimentazzjoni 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu applikati regoli komuni kulfejn ikun possibbli imma bi flessibilità biżżejjed 
biex kull Strument jitmexxa skont ir-regoli speċifiċi tiegħu stess skont l-ispeċifiċità tiegħu u l-
objettivi tiegħu stess.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
il-Kummissjoni għandha, fejn possibbli u 
xieraq fid-dawl tan-natura tal-azzjoni, 
tiffavorixxi l-użu tal-aktar proċeduri 
flessibbli sabiex tiżgura implimentazzjoni 
effettiva u effiċjenti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu huwa żejjed għax huwa evidenti minnu nnifsu: il-Kummissjoni trid issegwi 
l-proċeduri stipulati jew f’dan ir-Regolament, fl-Istrument applikabbli, jew fir-Regolament 
Finanzjarju. Huwa evidenti li, fejn hemm il-possibilità ta’ għażla, il-Kummissjoni għandha 
tagħżel il-proċedura l-aktar flessibbli. Jekk din il-klawsola tinżamm kif inhi tinħoloq l-
impressjoni li l-leġiżlatur jaqbel li jikkonferixxi lill-Kummissjoni setgħat diskrezzjonarji 
addizzjonali.
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. It-tipi kollha ta’ attivitajiet u metodi 
ta’ finanzjament imsemmija f’dan ir-
Regolament għall-finanzjament u l-
implimentazzjoni tal-programmi, il-
proġetti, il-miżuri individwali jew speċjali, 
il-miżuri ta' appoġġ, u kwalunkwe sura 
oħra ta' nfiq finanzjarju taħt id-DCI 
għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stabbiliti f’dak l-Istrument li 
jikkonċernaw l-eliġibilità tagħhom bħala 
ODA skont il-kriterji ta’ eliġibilità 
stabbiliti mill-OECD-DAC. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li d-DCI huwa soġġett għal ġabra ta’ regoli li sar qbil dwarhom mill-komunità 
internazzjonali tad-donaturi fil-qafas tal-OECD-DAC, li jikkostitwixxu l-“acquis” fil-qasam 
tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp li l-UE għandha tirrispetta bis-saħħa tal-Artikolu 208 tat-
TFUE u li mhux neċessarjament japplika għall-istrumenti l-oħra koperti minn dan ir-
Regolament, huwa meħtieġ li tiġi inkluża din l-ispeċifikazzjoni.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Adozzjoni ta’ programmi ta’ azzjoni, 
miżuri individwali u miżuri speċjali

Adozzjoni ta’ dokumenti ta' pprogrammar 
strateġiku, dokumenti ta' 
implimentazzjoni, miżuri individwali u 
miżuri speċjali

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minn banda huwa meħtieġ li d-dokumenti ta’ pprogrammar strateġiku jissemmew bħala 
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kategorija separata, mill-banda l-oħra huwa preferibbli, kulfejn hu possibbli, li jissemma t-tip 
ta’ dokumenti aktar milli l-ismijiet individwali tagħhom, peress li l-ismijiet u l-kontenut tad-
dokumenti differenti(kemm fil-livell tal-ipprogrammar u kemm fil-livell tal-implimentazzjoni) 
jistgħu jvarjaw minn strument għal ieħor.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu (-1) – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Id-dokumenti li jiddefinixxu għal kull 
programm finanzjarju l-objettivi, il-
prijoritajiet, ir-riżultati mistennija u l-
allokazzjonijiet finanzjarji f’termini 
wiesgħa huma dokumenti ta’ 
pprogrammar strateġiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trid issir distinzjoni bejn id-deċiżjonijiet ta’ pprogrammar, li huma parzjalment politiċi fil-
karattru tagħhom – u għalhekk il-koleġiżlaturi jmisshom jiġu involuti fit-teħid tagħhom – u d-
deċiżjonijiet li huma purament ta' implimentazzjoni. Għad-deċiżjonijiet importanti ta’ 
pprogrammar, id-diċitura ttieħdet mid-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-9.9.2010. 
Id-dispożizzjoni li dawn l-elementi jridu jingħataw għal kull programm finanzjarju tidher fit-
titolu tad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu (-1) – subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-
Istrumenti individwali, id-dokumenti ta' 
pprogrammar strateġiku għandhom jiġu 
adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Il-kundizzjonijiet speċifiċi 
għall-eżerċizzju tad-delega għandhom 
jiġu ddefiniti fl-Istrumenti individwali. 
Fid-delega tas-setgħa għandha tiġi 
pprovduta klawsola ta’ proċedura ta’ 
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urġenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klawsola: “Mingħajr ħsara għal ...” iddaħħal dispożizzjoni li tippermetti li d-deċiżjonijiet 
ta' pprogrammar strateġiku tal-Istrumenti individwali  jittieħdu bil- kodeċiżjoni bħala 
alternattiva għall-proċedura tal-atti ddelegati (f’konformità mad-deċiżjoni li ttieħdet dan l-
aħħar mill-Konferenza tal-Presidenti).

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu (-1) – subparagrafu 3 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-durata tad-delega għandha tiġi 
ddefinita f’kull Strument, imma 
m’għandhiex taqbeż id-data stabbilita 
għar-rieżami ta’ nofs it-term tal-
Istrumenti, kif definit fl-Artikolu 16 ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta d-durata tad-delega tiġi limitata għar-rieżami ta’ nofs it-term tal-Istrumenti, il-
Kummissjoni tkun obbligata tressaq proposta leġiżlattiva f’nofs it-term biex tiġi estiża d-
durata tal-atti delegati, u b’hekk tagħmilha possibbli li l-Parlament u l-Kunsill jintroduċu, 
jekk ikun meħtieġ, emendi bil-għan li jittejjeb il-funzjonament tal-Istrumenti.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programmi ta’ azzjoni annwali jew 
multiannwali, fejn meħtieġ fuq il-bażi tad-
dokumenti ta’ programmar indikattivi
msemmija fl-Istrument applikabbli.

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programmi ta’ azzjoni annwali jew 
biennali li għandhom jiġu bbażati fuq id-
dokumenti ta’ programmar strateġiku 
ddefiniti fl-Artikolu 2(-1a).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri ta’ implimentazzjoni kollha,  fid-definizzjoni tagħhom stess, iridu jiġu bbażati fuq id-
deċiżjonijiet ta' pprogrammar u jkunu konformi magħhom.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod eċċezzjonali, b’mod partikolari
fejn programm ta’ azzjoni jkun għadu ma 
ġiex adottat, il-Kummissjoni tista’, fuq il-
bażi tad-dokumenti ta’ programmar 
indikattivi, tadotta miżuri individwali taħt 
l-istess regoli u proċeduri bħal dawk tal-
programmi ta’ azzjoni.

B’mod eċċezzjonali, fejn programm ta’ 
azzjoni jkun għadu ma ġiex adottat, il-
Kummissjoni tista’, fuq il-bażi tad-
dokumenti ta’ programmar strateġiku 
ddefiniti fl-Artikolu 2(-1a) u f’konformità 
magħhom, tadotta miżuri individwali taħt 
l-istess regoli u proċeduri bħal dawk tal-
programmi ta’ azzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri ta’ implimentazzjoni kollha jridu bħala definizzjoni jiġu bbażati fuq id-deċiżjonijiet 
ta' pprogrammar u jkunu konformi magħhom.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ ħtiġijiet, ċirkostanzi jew 
impenji mhux previsti u debitament 
iġġustifikati, il-Kummissjoni tista’ tadotta 
miżuri speċjali mhux previsti fid-
dokumenti ta’ programmar indikattivi. 
Jistgħu jintużaw ukoll miżuri speċjali biex 
jiffaċilitaw it-tranżizzjoni minn għajnuna
ta’ emerġenza għal operazzjonijiet ta’ 
żvilupp fit-tul, inklużi miżuri biex iħejju 

F’ċirkostanzi speċjali mhux previsti u 
debitament ġustifikati, il-Kummissjoni 
tista’ tadotta miżuri speċjali mhux previsti 
fid-dokumenti ta’ programmar strateġiku. 
Jistgħu jintużaw miżuri speċjali wkoll biex 
jiffaċilitaw it-tranżizzjoni minn 
operazzjonijiet ta’ emerġenza għal 
operazzjonijiet fit-tul.
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aħjar lin-nies fi kriżijiet rikorrenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni
1. “Impenji mhux prevedibbli” hija contradictio in terminis: impenn huwa wegħda għall-

ġejjieni, u għalhekk għandu jkun programmabbli.
2. It-tranżizzjoni minn għajnuna umanitarja għal għajnuna għall-iżvilupp (LRRD) hija 

speċifiċità tal-Istrument tal-Għajnuna Umanitarja (li attwalment mhux għaddej minn 
reviżjoni) u – prinċipalment – id-DCI, u għandha għalhekk tiġi ttrattata fid-DCI (u 
strumenti relevanti oħra) u l-istrument tal-għajnuna umanitarja, mhux fis-CIR. Il-kelma 
“żvilupp” għandha għalhekk tiġi mħassra.

3. L-istat ta’ tħejjija għad-diżastri f’żoni li għandhom riskji permanenti jew rikorrenti ta’ 
diżastri m’għandux isir taħt miżuri speċjali, imma taħt l-ipprogrammar finanzjarju normali 
– huwa prevedibbli u programmabbli.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi ta’ azzjoni u miżuri 
individwali previsti fil-paragrafu 1 li 
għalihom l-assistenza finanzjarja tal-
Unjoni taqbeż EUR 10 miljun u l-miżuri 
speċjali li għalihom l-assistenza 
finanzjarja tal-Unjoni taqbeż EUR 30 
miljun għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 15(3).

2. Il-programmi ta’ azzjoni, miżuri 
individwali, miżuri speċjali u miżuri ta’ 
appoġġ previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
artikolu u fl-Artikolu 3, li għalihom l-
assistenza finanzjarja tal-Unjoni taqbeż l-
EUR 10 miljun għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 15(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju jmissu jkun li d-deċiżjonijiet ta' pprogrammar importanti għandhom jittieħdu 
skont il-proċedura tal-atti ddelegati, id-deċiżjonijiet ta' implimentazzjoni li jkunu jinvolvu 
miżuri prevedibbli normali konformi mad-deċiżjonijiet ta' pprogrammar jew li jkunu jinvolvu 
somom importanti ta’ flus skont il-proċedura ta’ eżami, u – bil-għan li tiġi evitata l-
mikroġestjoni – id-deċiżjonijiet li jinvolvu somom ta’ flus anqas importanti skont il-proċedura 
konsultattiva, filwaqt li l-flessibilità jmissha tiġi prevista biex il-Kummissjoni tieħu 
deċiżjonijiet ta' emerġenza urġenti malajr. Is-somma ta’ limitu ta’ EUR 10 miljun kien sar 
qbil dwaru mill-istituzzjonijiet kollha fl-2006 u diġà jinsab fis-seħħ fid-DCI attwali.
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri individwali, il-miżuri speċjali u 
l-miżuri ta’ appoġġ li għalihom l-
assistenza finanzjarja tal-Unjoni ma 
taqbiżx l-EUR 10 miljun għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 15(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju jmissu jkun li d-deċiżjonijiet ta' pprogrammar importanti għandhom jittieħdu 
skont il-proċedura tal-atti ddelegati, id-deċiżjonijiet ta' implimentazzjoni li jkunu jinvolvu 
miżuri prevedibbli normali konformi mad-deċiżjonijiet ta' pprogrammar jew li jkunu jinvolvu 
somom importanti ta’ flus skont il-proċedura ta’ eżami, u – bil-għan li tiġi evitata l-
mikroġestjoni – id-deċiżjonijiet li jinvolvu somom ta’ flus anqas importanti skont il-proċedura 
konsultattiva, filwaqt li l-flessibilità jmissha tiġi prevista biex il-Kummissjoni tieħu 
deċiżjonijiet ta' emerġenza urġenti malajr. Is-somma ta’ limitu ta’ EUR 10 miljun kien sar 
qbil dwaru mill-istituzzjonijiet kollha fl-2006 u diġà jinsab fis-seħħ fid-DCI attwali.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dik il-proċedura m’għandhiex tkun 
meħtieġa għall-programmi ta’ azzjoni u l-
miżuri taħt il-limiti msemmija hawn fuq, u 
għall-emendi mhux sostanzjali tagħhom. 
L-emendi mhux sostanzjali huma 
aġġustamenti tekniċi bħall-estensjoni tal-
perjodu ta’ implimentazzjoni, l-
assenjament mill-ġdid tal-fondi fil-baġit 
previst, jew iż-żieda jew tnaqqis tad-daqs 
tal-baġit b’inqas minn 20 % tal-baġit 
inizjali, sakemm dawn l-emendi ma 
jaffettwawx b’mod sostanzjali l-għanijiet 

Dik il-proċedura m’għandhiex tkun 
meħtieġa għall-emendi mhux sostanzjali 
għall-programmi ta’ azzjoni u l-miżuri taħt 
il-limitu msemmi hawn fuq. L-emendi 
mhux sostanzjali huma aġġustamenti 
tekniċi bħall-estensjoni tal-perjodu ta’ 
implimentazzjoni, l-assenjament mill-ġdid 
tal-fondi fil-baġit previst, jew iż-żieda jew 
tnaqqis tad-daqs tal-baġit b’inqas 
minn 20 % tal-baġit inizjali, sakemm dawn 
l-emendi ma jaffettwawx b’mod sostanzjali 
l-għanijiet tal-programm ta’ azzjoni jew 
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tal-programm ta’ azzjoni jew miżura 
inizjali. F’dak il-każ, il-programmi ta’ 
azzjoni u miżuri u l-emendi mhux 
sostanzjali tagħhom għandhom jiġu 
kkomunikati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill fi żmien xahar mill-adozzjoni 
tagħhom.

miżura inizjali. F’dak il-każ, il-programmi 
ta’ azzjoni u miżuri u l-emendi mhux 
sostanzjali tagħhom għandhom jiġu 
kkomunikati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill fi żmien ġimagħtejn mill-
adozzjoni tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’reċiproċità, meta l-Kummissjoni tingħata flessibilità massima, il-koleġiżlaturi jmisshom 
jirċievu notifika ta’ malajr meta dan il-paragrafu jiġi attivat (anke sabiex ikunu jistgħu 
jikkomunikaw b’mod infurmat mal-kostitwenzi rispettivi tagħhom). 

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza 
ġġustifikati debitament, bħal kriżijiet, 
sitwazzjonijiet ta’ wara kriżi u ta’ fraġilità
jew theddid għad-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet tal-bniedem jew il-
libertajiet fundamentali, il-Kummissjoni 
tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni 
applikabbli immedjatament, inklużi emendi 
għall-programmi ta’ azzjoni u miżuri 
eżistenti, skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 15(4).

3. Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza 
ġġustifikati debitament, bħal kriżijiet 
militari, istituzzjonali jew umanitarji, jew 
theddid għad-demokrazija, l-istat tad-dritt, 
id-drittijiet tal-bniedem jew il-libertajiet 
fundamentali, il-Kummissjoni tista’ tadotta 
atti ta’ implimentazzjoni applikabbli 
immedjatament, inklużi emendi għall-
programmi ta’ azzjoni u miżuri eżistenti, 
skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 15(4). Il-Kummissjoni għandha 
tinnotifika lill-Parlament Ewropew bid-
deċiżjoni tagħha fi żmien 24 siegħa mill-
adozzjoni tal-att ta’ implimentazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni
1. Hemm ir-riskju li, jekk il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan il-paragrafu ma jiġix definit 

b’mod li ma jkunx ambigwu, jista’ jieħu post miżuri preċedenti u atti ta’ implimentazzjoni 
“mhux ta’ emerġenza” mingħajr l-ebda possibilità li l-PE jirrimedja s-sitwazzjoni jekk 
ikun meħtieġ, ċertament jekk - kif tipproponi l-Kummissjoni - l-applikazzjoni ta’ dawn il-
miżuri tista testendi sal-iskadenza tar-Regolament.



PA\902163MT.doc 21/37 PE489.521v01-00

MT

2. “Kriżijiet” hija vaga wisqu teħtieġ li tiġi definita.
3. “sitwazzjonijiet ta’ wara kriżi u ta’ fraġilità” huma sitwazzjonijiet x'aktarx permanenti u 

mhumiex sitwazzjonijiet urġenti jew emerġenzi. 
4. Meta l-Kummissjoni tingħata flessibilità massima, il-koleġiżlaturi jmisshom jirċievu 

notifika immedjata meta dan il-paragrafu jiġi attivat (anke għall-fini li jikkomunikaw 
b’mod infurmat mal-kostitwenzi tagħhom).

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għandu jsir skrinjar ambjentali xieraq, 
inkluż għall-bidla fil-klima u impatti tal-
bijodiversità, fil-livell ta’ proġett inkluż 
fejn applikabbli evalwazzjoni tal-impatt 
ambjentali (EIA) għal proġetti li jkunu 
ambjentalment sensittivi, b’mod partikolari 
għal infrastruttura ġdida maġġuri. Fejn 
ikun rilevanti, għandhom jintużaw 
evalwazzjonijiet ambjentali strateġiċi 
(SEA) fl-implimentazzjoni ta’ programmi 
settorjali. L-involviment tal-partijiet 
interessati fl-evalwazzjonijiet ambjentali u 
l-aċċess pubbliku għar-riżultati għandhom 
jiġu żgurati.

4. Għandu jsir skrinjar ambjentali xieraq, 
inkluż għall-bidla fil-klima u impatti tal-
bijodiversità, fil-livell ta’ proġett inkluż 
fejn applikabbli evalwazzjoni tal-impatt 
ambjentali (EIA) għal proġetti li jkunu 
ambjentalment sensittivi, b’mod partikolari 
għal infrastruttura ġdida. Fejn ikun 
rilevanti, għandhom jintużaw 
evalwazzjonijiet ambjentali strateġiċi 
(SEA) fl-implimentazzjoni ta’ programmi 
settorjali. L-involviment tal-partijiet 
interessati fl-evalwazzjonijiet ambjentali u 
l-aċċess pubbliku għar-riżultati għandhom 
jiġu żgurati. L-evalwazzjonijiet tal-impatt 
tal-iżvilupp għandhom isiru wkoll fil-livell 
tal-proġetti biex jiġi żgurat li l-Koerenza 
tal-Politiki għall-Iżvilupp u l-prinċipji tal-
effikaċja tal-għajnuna jiġu inkorporati 
b’mod effettiv fit-tfassil u l-għażla tal-
proġetti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

1. Aħjar titħassar il-kelma “maġġuri”, peress li din tintroduċi livell ta’ arbitrarjetà fir-
Regolament.

2. L-Artikolu 208 tat-TFUE istipola l-obbligu li l-Unjoni tqis l-objettivi ta' kooperazzjoni 
għall-iżvilupp fil-politiki li hija timplimenta li x'aktarx li jolqtu lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw.
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-finanzjament mill-Unjoni jista’ jkopri 
n-nefqa għall-implimentazzjoni tal-
Istrumenti u għall-kisba tal-għanijiet 
tagħhom, inkluż l-appoġġ amministrattiv 
assoċjat mal-attivitajiet ta’ tħejjija, 
segwitu, monitoraġġ, verifika u 
evalwazzjoni direttament meħtieġa għal 
tali implimentazzjoni, kif ukoll infiq fid-
delegazzjonijiet tal-Unjoni fuq l-appoġġ 
amministrattiv meħtieġ għall-ġestjoni tal-
operazzjonijiet iffinanzjati taħt l-
Istrumenti.

1. Il-finanzjament mill-Unjoni jista’ jkopri 
n-nefqa għall-implimentazzjoni tal-
Istrumenti u għall-kisba tal-għanijiet 
tagħhom; dan jikkonċerna l-appoġġ 
amministrattiv assoċjat mal-attivitajiet ta’ 
tħejjija, segwitu, monitoraġġ, verifika u 
evalwazzjoni direttament meħtieġa għal 
tali implimentazzjoni, kif ukoll infiq fid-
delegazzjonijiet tal-Unjoni fuq l-appoġġ 
amministrattiv meħtieġ għall-ġestjoni tal-
operazzjonijiet iffinanzjati taħt l-
Istrumenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-Kummissjoni titħallhielha l-flessibilità meħtieġa biex tadatta l-implimentazzjoni 
għaċ-ċirkostanzi li jkunu qed jinbidlu, jeħtieġ li jiġi evitat li tingħata setgħat ta’ diskrezzjoni 
li jkunu arbitrarji għalkollox. Għalhekk, espressjonijiet bħalma huma “inter alia”, "inkluż”, 
eċċ. għandhom jiġu evitati kemm jista’ jkun.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sakemm l-attivitajiet elenkati fil-punti 
(a), (b) u (c) ikunu relatati mal-għanijiet 
ġenerali tal-Istrument applikabbli 
implimentat permezz tal-azzjoni, il-
finanzjament mill-Unjoni jista’ jkopri

2. Sakemm l-attivitajiet elenkati fil-punti 
(a), (b) u (c) ikunu relatati mal-għanijiet 
speċifiċi tal-Istrument applikabbli 
implimentat permezz tal-azzjoni, il-
finanzjament mill-Unjoni jista’ jkopri

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jiġi żgurat li l-fondi jintużaw kemm jista’ jkun biex jintlaħqu l-objettivi speċifiċi ta’ 
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kull Strument, l-għadd ta’ attivitajiet “sekondarji" ffinanzjati taħt kull wieħed mill-Istrumenti 
għandu jkun limitat. Jekk l-eliġibilità tagħhom għall-appoġġ tiġi ristretta għall-objettivi 
speċifiċi tal-Istrument dan il-għan ikun jista' jintlaħaq.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-miżuri ta’ appoġġ jistgħu jiġu 
ffinanzjati barra mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-dokumenti ta’ 
programmar indikattiv. Fejn applikabbli, 
il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
ta’ appoġġ skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 15(2).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-klawsola tkun tagħti lill-Kummissjoni wisq setgħat ta’ diskrezzjoni u tkun iddgħajjef ir-
regoli u r-rekwiżiti għall-finanzjament.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – kliem ta' introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni 
tista’ tiġi pprovduta, fost affarijiet oħra,
permezz tat-tipi ta’ finanzjament li ġejjin 
previsti mir-Regolament Finanzjarju:

1. L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni 
tista’ tiġi pprovduta permezz tat-tipi ta’ 
finanzjament li ġejjin previsti mir-
Regolament Finanzjarju:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-Kummissjoni titħallhielha l-flessibilità meħtieġa biex tadatta l-implimentazzjoni 
għaċ-ċirkostanzi li jkunu qed jinbidlu, jeħtieġ li jiġi evitat li tingħata setgħat ta’ diskrezzjoni 
li jkunu arbitrarji għalkollox. Għalhekk, espressjonijiet bħalma huma “fost affarijiet oħra”, 
"inkluż”, eċċ. jmisshom jiġu evitati kemm jista’ jkun.



PE489.521v01-00 24/37 PA\902163MT.doc

MT

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) kontribuzzjonijiet għal fondi fiduċjarji 
stabbiliti mill-Kummissjoni;

(d) kontribuzzjonijiet għal fondi fiduċjarji 
stabbiliti mill-Kummissjoni, kemm-il 
darba l-kontribuzzjonijiet minn Strument 
speċifiku se jintużaw biss biex jintlaħqu l-
objettivi ta’ dak l-Istrument;

Or. en

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-assistenza finanzjarja tal-Unjoni tista’ 
tingħata wkoll, skont ir-Regolament 
Finanzjarju, permezz ta’ kontribuzzjonijiet 
lil fondi internazzjonali, reġjonali jew 
nazzjonali, bħal dawk stabbiliti jew ġestiti 
mill-Bank Ewropew tal-Investiment, 
organizzazzjonijiet internazzjonali, Stati 
Membri jew minn pajjiżi u reġjuni 
msieħba, biex jattiraw finanzjament 
konġunt minn għadd ta’ donaturi, jew lil 
fondi stabbiliti minn donatur wieħed jew 
aktar għall-fini tal-implimentazzjoni 
konġunta tal-proġetti.

L-assistenza finanzjarja tal-Unjoni tista’ 
tingħata wkoll, skont ir-Regolament 
Finanzjarju, permezz ta’ kontribuzzjonijiet 
lil fondi internazzjonali, reġjonali jew 
nazzjonali, bħal dawk stabbiliti jew ġestiti 
mill-Bank Ewropew tal-Investiment, 
organizzazzjonijiet internazzjonali, Stati 
Membri jew minn pajjiżi u reġjuni 
msieħba, biex jattiraw finanzjament 
konġunt minn għadd ta’ donaturi, jew lil 
fondi stabbiliti minn donatur wieħed jew 
aktar għall-fini tal-implimentazzjoni 
konġunta tal-proġetti. Il-parteċipazzjoni 
ta’ istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali li mhumiex tal-UE fi 
strumenti ta’ investiment finanzjarju tal-
UE, bħalma huma l-mekkaniżmi ta’ taħlit 
(blending), għandha ssir bil-kundizzjoni li 
dawn jaċċettaw l-istandards u l-politiki 
tal-UE, u bil-kundizzjoni wkoll li lill-
istituzzjonijiet finanzjarji tal-UE 
jinfetħilhom l-aċċess għall-fondi tal-
azzjonisti ta' dawn l-istituzzjonijiet.
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Or. en

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-assistenza finanzjarja fis-sura ta' 
appoġġ baġitarju, kif hemm ipprovdut fil-
punt (c) hawn fuq, u skont l-Artikolu [...] 
tar-Regolament Finanzjarju, għandha 
tingħata biss a) fuq il-bażi ta’ objettivi li 
jistgħu jitkejlu u indikaturi tal-
prestazzjoni, b) jekk il-ġestjoni tal-infiq 
pubbliku tal-pajjiż sieħeb tkun 
trasparenti, affidabbli u effikaċi biżżejjed, 
u c) jekk dan ikun stabbilixxa politiki 
settorjali u makroekonomiċi fformulati kif 
xieraq li jkunu vvalutati b’mod pożittiv 
mid-donaturi prinċipali tiegħu, inklużi, 
fejn ikun relevanti, l-istituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali. Qabel ma 
tapprova xi deċiżjoni ta’ finanzjament, il-
Kummissjoni għandha tfittex li tikseb 
garanziji mill-gvernijiet tal-pajjiżi sħab li 
huma se jippromwovu jew li se 
jippermettu lill-Unjoni tippromwovi u 
tappoġġja sforzi biex jiġu żviluppati 
kapaċitajiet ta’ kontroll u awdittjar 
parlamentari nazzjonali, inkluż aċċess 
pubbliku għat-tagħrif.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet: “... jekk il-ġestjoni tal-infiq pubbliku tal-pajjiż...”, diġà preżenti fid-DCI 
attwali (Artikolu 25) u fl-ENPI attwali, għandhom jidhru bħala kondizzjonalità fil-klawsola 
dwar l-appoġġ baġitarju, kif inhu l-każ f’dawk l-istrumenti attwali. Id-dispożizzjonijiet huma 
wkoll konformi mal-paragrafu 14 tal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin tal-14 
ta’ Mejju dwar “L-Approċċ Futur għall-Appoġġ Baġitarju tal-UE għal pajjiżi terzi” u jidhru 
wkoll fl-abbozz ta' rapport tal-Kumitat BUDG dwar ir-reviżjoni tar-Regolament Finanzjarju, 
imma mhux fir-Regolament Finanzjarju attwali. Għalhekk għandhom jiġu inklużi fis-CIR.



PE489.521v01-00 26/37 PA\902163MT.doc

MT

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-provvediment tal-assistenza finanzjarja 
tal-Unjoni, permezz tat-tipi kollha ta’ 
finanzjament definiti fil-paragrafu 1, 
għandu jkun kondizzjonali fuq l-impenji 
tal-partijiet benefiċjarji li jissodisfaw ir-
rekwiżiti li se jiżguraw il-viżibilità tal-
assistenza tal-Unjoni.  Tali rekwiżiti 
minimi u xierqa għandhom jiġu definiti 
mill-Kummissjoni f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-benefiċjarji, u r-rispett għal 
dawn ir-rekwiżiti għandu jiġi 
mmonitorjat.

Or. en

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-tipi ta’ finanzjament imsemmija fil-
paragrafu 1 u fl-Artikolu 6(1), u l-metodi 
ta’ implimentazzjoni msemmija fil-
paragrafu 3, għandhom jintgħażlu fuq il-
bażi tal-ħila tagħhom li jiksbu l-għanijiet 
speċifiċi tal-azzjonijiet, filwaqt li jitqiesu, 
fost affarijiet oħra, l-ispejjeż tal-kontrolli, 
il-piż amministrattiv, u r-riskju mistenni ta’ 
nuqqas ta’ konformità. Għall-għotjiet, dan 
għandu jinkludi kunsiderazzjoni tal-użu ta’ 
somom f’daqqa, rati fissi u skali ta’ spejjeż 
unitarji.

4. It-tipi ta’ finanzjament imsemmija fil-
paragrafu 1 u fl-Artikolu 6(1), u l-metodi 
ta’ implimentazzjoni msemmija fil-
paragrafu 3, għandhom jintgħażlu fuq il-
bażi tal-ħila tagħhom li jiksbu l-għanijiet 
speċifiċi tal-azzjonijiet, filwaqt li jitqiesu l-
ispejjeż tal-kontrolli, il-piż amministrattiv, 
u r-riskju mistenni ta’ nuqqas ta’ 
konformità. Għall-għotjiet, dan għandu 
jinkludi kunsiderazzjoni tal-użu ta’ somom 
f’daqqa, rati fissi u skali ta’ spejjeż unitarji.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-Kummissjoni titħallhielha l-flessibilità meħtieġa biex tadatta l-implimentazzjoni 
għaċ-ċirkostanzi li jkunu qed jinbidlu, jeħtieġ li jiġi evitat li tingħata setgħat ta’ diskrezzjoni 
li jkunu arbitrarji għalkollox. Għalhekk, espressjonijiet bħalma huma “fost affarijiet oħra”, 
"inkluż”, eċċ. jmisshom jiġu evitati kemm jista’ jkun.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Filwaqt li jintuża tip ta’ finanzjament
imsemmi fil-paragrafu 1 jew l-
Artikolu 6(1), il-kooperazzjoni bejn l-
Unjoni u l-imsieħba tagħha tista’ tieħu l-
forma, fost affarijiet oħra, ta’

6. Filwaqt li jintuża tip ta’ finanzjament 
imsemmi fil-paragrafu 1 jew l-
Artikolu 6(1), il-kooperazzjoni bejn l-
Unjoni u l-imsieħba tagħha tista’ tieħu l-
forma ta’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-Kummissjoni titħallhielha l-flessibilità meħtieġa biex tadatta l-implimentazzjoni 
għaċ-ċirkostanzi li jkunu qed jinbidlu, jeħtieġ li jiġi evitat li tingħata setgħat ta’ diskrezzjoni 
li jkunu arbitrarji għalkollox. Għalhekk, espressjonijiet bħalma huma “fost affarijiet oħra”, 
"inkluż”, eċċ. jmisshom jiġu evitati kemm jista’ jkun.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-provvisti u l-oġġetti kollha mixtrija 
taħt kuntratt ta’ akkwist, jew skont ftehim 
ta’ għoti, iffinanzjat taħt dan ir-Regolament 
għandhom joriġinaw minn pajjiż eliġibbli. 
Madankollu, huma jistgħu joriġinaw minn 
kwalunkwe pajjiż meta jkun awtorizzat l-
użu tal-proċedura kompetittiva nnegozjata. 
Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, it-
terminu “oriġini” huwa ddefinit fil-
leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni dwar 

4. Il-provvisti u l-oġġetti kollha, inklużi l-
oġġetti, ix-xogħlijiet u s-servizzi koperti 
mill-Prattiki ta’ Akkwist Tajba tal-OECD-
DAC, mixtrija taħt kuntratt ta’ akkwist, jew 
skont ftehim ta’ għoti, iffinanzjat taħt dan 
ir-Regolament għandhom joriġinaw minn 
pajjiż eliġibbli. L-użu ta’ sistemi ta’ 
akkwist tal-pajjiż għandu jkun l-għażla ta’ 
inadempjenza meta pajjiż li jkun inkluż 
fil-Lista tad-DAC tal-Benefiċjarji tal-ODA 
tal-OECD ikun il-benefiċjarju tal-għotja 
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regoli ta’ oriġini għal finijiet doganali. msemmija. Madankollu, huma jistgħu 
joriġinaw minn kwalunkwe pajjiż meta 
jkun awtorizzat l-użu tal-proċedura 
kompetittiva nnegozjata. Għall-finijiet ta’ 
dan ir-Regolament, it-terminu “oriġini” 
huwa ddefinit fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-
Unjoni dwar regoli ta’ oriġini għal finijiet 
doganali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ir-regoli dwar l-akkwist u l-għoti ta’ kuntratti jinġiebu konformi mar-rakkomandazzjoni 
tal-OECD-DAC dwar li l-ODA ssir non-kondizzjonali għall-Pajjiżi l-Inqas Żviluppati u għall-
Pajjiżi Foqra bi Djun Kbar tal-2001 u tal-2008.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fejn ir-Regolament Finanzjarju 
jipprovdi għal diskrezzjoni fl-għażla tal-
kuntrattur, għandha tingħata prijorità fejn 
xieraq lill-akkwist lokali u reġjonali.

6. Fejn ir-Regolament Finanzjarju 
jipprovdi għal diskrezzjoni fl-għażla tal-
kuntrattur, għandha tingħata prijorità lill-
akkwist lokali u reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ir-regoli dwar l-akkwist u l-għoti ta’ kuntratti jinġiebu konformi mar-rakkomandazzjoni 
tal-OECD-DAC dwar li l-ODA ssir non-kondizzjonali għall-Pajjiżi l-Inqas Żviluppati u għall-
Pajjiżi Foqra bi Djun Kbar tal-2001 u tal-2008.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Permezz ta’ deroga mir-regoli l-oħra 
kollha, l-eliġibbiltà kif definita f’dan it-
Titolu tista’ tiġi ristretta fir-rigward tan-

7. F’każijiet eċċezzjonali u ġġustifikati kif 
dovut, l-eliġibbiltà kif definita f’dan it-
Titolu tista’ tiġi ristretta fir-rigward tan-
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nazzjonalità, il-lokalizzazzjoni jew in-
natura tal-applikanti, fejn ikun meħtieġ 
min-natura u l-għanijiet tal-azzjoni u kif 
meħtieġ għall-implimentazzjoni effettiva 
tagħha. Dawn ir-restrizzjonijiet jistgħu 
japplikaw b’mod partikolari għall-
parteċipazzjoni fl-għoti tal-proċeduri fil-
każ ta’ azzjonijiet ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali.

nazzjonalità, il-lokalizzazzjoni jew in-
natura tal-applikanti, fejn ikun meħtieġ 
min-natura u l-għanijiet speċifiċi tal-
azzjoni u kif meħtieġ għall-
implimentazzjoni effettiva tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ir-regoli dwar l-akkwist u l-għoti ta’ kuntratti jinġiebu konformi mar-rakkomandazzjoni 
tal-OECD-DAC dwar li l-ODA ssir non-kondizzjonali għall-Pajjiżi l-Inqas Żviluppati u għall-
Pajjiżi Foqra bi Djun Kbar tal-2001 u tal-2008, id-derogi jmisshom ikunu eċċezzjonali u rari 
kemm jista' jkun.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) pajjiżi u territorji li qed jiżviluppaw, kif
definit mill-Kumitat ta’ Assistenza għall-
Iżvilupp tal-Organizzazzjoni għall-
Kooperazzjoni u Żvilupp Ekonomiku 
(‘OECD-DAC’), li mhumiex membri tal-
grupp G-20, u pajjiżi u territorji barranin 
koperti mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 
[2001/822/KE tas-27 ta’ Novembru 2001];

(c) pajjiżi u territorji li qed jiżviluppaw, kif
hemm inkluż fil-lista tad-DAC tal-
Benefiċjarji tal-ODA ppubblikata mill-
Kumitat ta’ Assistenza għall-Iżvilupp tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u 
Żvilupp Ekonomiku (‘OECD-DAC’), u 
pajjiżi u territorji barranin koperti mid-
Deċiżjoni tal-Kunsill [2001/822/KE tas-
27 ta’ Novembru 2001];

Or. en

Ġustifikazzjoni

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
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Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) pajjiżi li qed jiżviluppaw kif definit 
mill-OECD-DAC, li huma membri tal-
grupp G-20, u pajjiżi u territorji oħra, 
meta jkunu benefiċjarji tal-azzjoni 
ffinanzjata mill-Unjoni taħt l-istrumenti 
koperti b’dan l-Artikolu;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Stat Membru tal-OECD-DAC, fil-każ 
ta’ kuntratti implimentati f’Pajjiż l-Inqas 
Żviluppat, kif definit mill-OECD-DAC.

(f) Stat Membru tal-OECD, fil-każ ta’ 
kuntratti implimentati f’Pajjiż l-Inqas 
Żviluppat jew f’Pajjiż Fqir bi Djun Kbar 
(PFDK), kif hemm inkluż fil-lista tad-
DAC tal-Benefiċjarji tal-ODA 
ippubblikata mill-OECD-DAC.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex ir-regoli dwar l-akkwist u l-għoti ta’ kuntratti jinġiebu konformi mar-rakkomandazzjoni 
tad-DAC dwar li l-ODA ssir non-kondizzjonali għall-Pajjiżi l-Inqas Żviluppati u għall-Pajjiżi 
Foqra bi Djun Kbar tal-2001 u tal-2008: biex tkun konsistenti mar-rakkomandazzjoni, din id-
dispożizzjoni trid tkopri l-Istati Membri tal-OECD (mhux tal-OECD-DAC), peress li d-
definizzjoni tal-OECD-DAC tal-għajnuna non-kondizzjonali tinkludi l-eliġibilità tal-membri 
tal-OECD kollha (u mhux biss dawk tad-DAC: mhux il-membri kollha tal-OECD huma 
membri tad-DAC). Sabiex ikunu konsistenti mar-rakkomandazzjoni, id-dispożizzjonijiet 
imisshom ikopru wkoll il-każ tal-kuntratti implimentati f'PFDK.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) pajjiżi li tradizzjonalment għandhom 
rabtiet ekonomiċi, kummerċjali jew 
ġeografiċi ma’ pajjiżi benefiċjarji ġirien, 
jew

(a) pajjiżi li tradizzjonalment għandhom 
rabtiet ekonomiċi, kummerċjali jew 
ġeografiċi ma’ pajjiżi jew reġjuni 
benefiċjarji ġirien, jew

Or. en

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tissorvelja u 
tirrevedi regolarment l-azzjonijiet tagħha, u 
tevalwa r-riżultati tal-implimentazzjoni tal-
politiki u l-azzjonijiet settorjali, u l-
effettività tal-ipprogrammar, fejn xieraq 
permezz ta’ evalwazzjonijiet esterni 
indipendenti, sabiex taċċerta jekk l-
għanijiet ikunux intlaħqu u biex tkun tista’ 
tifformula rakkomandazzjonijiet bil-ħsieb 
li ttejjeb operazzjonijiet futuri.

1. Il-Kummissjoni għandha tissorvelja u 
tirrevedi regolarment l-azzjonijiet tagħha, u 
tevalwa r-riżultati tal-implimentazzjoni tal-
politiki u l-azzjonijiet settorjali, u l-
effettività tal-ipprogrammar, fejn xieraq 
permezz ta’ evalwazzjonijiet esterni 
indipendenti, sabiex taċċerta jekk l-
għanijiet ikunux intlaħqu u biex tkun tista’ 
tifformula rakkomandazzjonijiet bil-ħsieb 
li ttejjeb operazzjonijiet futuri. Dawn l-
evalwazzjonijiet għandhom jitwettqu fuq 
il-bażi ta’ indikaturi definiti minn qabel, 
ċari, trasparenti u li jistgħu jitkejlu.
Proposti mill-Parlament Ewropew jew 
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mill-Kunsill għal evalwazzjonijiet esterni 
indipendenti ser jiġu kkunsidrati kif 
dovut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sentenza: “Proposti mill-Parlament Ewropew...” diġà hija inkluża fid-DCI attwali 
(Artikolu 33: “Evalwazzjoni”).

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tibgħat ir-
rapporti ta’ evalwazzjoni tagħha lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill għal 
skopijiet ta' informazzjoni. L-Istati 
Membri jistgħu jitolbu li jiddiskutu 
evalwazzjonijiet speċifiċi fil-Kumitati 
msemmija fl-Artikolu 15. Ir-riżultati 
għandhom imorru lura għad-disinn tal-
ipprogrammar u l-allokazzjoni tar-riżorsi.

2. Il-Kummissjoni għandha tibgħat ir-
rapporti ta’ evalwazzjoni tagħha lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Il-
Parlament Ewropew u l-Istati Membri 
jistgħu jitolbu li jiddiskutu evalwazzjonijiet 
speċifiċi fil-Kumitati msemmija fl-
Artikolu 15. Ir-riżultati għandhom imorru 
lura għad-disinn tal-ipprogrammar u l-
allokazzjoni tar-riżorsi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Anke jekk il-PE mhuwiex membru tal-kumitati ta’ ġestjoni, għandu jkun intitolat li jirreferi l-
valutazzjonijiet lura lil dawn il-kumitati.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tassoċja lill-
partijiet interessati rilevanti kollha sa punt 
xieraq fil-fażi tal-evalwazzjoni tal-
assistenza mill-Unjoni pprovduta taħt dan 

3. Il-Kummissjoni għandha tassoċja lill-
partijiet interessati rilevanti kollha, inklużi 
atturi mhux Statali u awtoritajiet lokali,
fil-fażi tal-evalwazzjoni tal-assistenza mill-
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ir-Regolament. Unjoni pprovduta taħt dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-Atturi mhux Statali u l-Awtoritajiet Lokali diġà hemm qbid dwarha fid-DCI 
attwali (Artikolu 33: “Evalwazzjoni”).

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport biennali għandu jkollu 
informazzjoni relatata mas-sena preċedenti 
dwar il-miżuri ffinanzjati, ir-riżultati ta’ 
eżerċizzji ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni, l-
involviment tal-imsieħba relevanti, u l-
implimentazzjoni ta’ impenji baġitarji u ta’ 
approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet. Huwa 
għandu jevalwa r-riżultati tal-assistenza 
finanzjarja mill-Unjoni bl-użu, safejn hu 
possibbli, ta’ indikaturi speċifiċi u 
miżurabbli tar-rwol tagħha biex jintlaħqu 
l-għanijiet tal-Istrumenti.

2. Ir-rapport biennali għandu jkollu 
informazzjoni relatata mas-sena preċedenti 
dwar il-miżuri ffinanzjati, ir-riżultati ta’ 
eżerċizzji ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni, l-
involviment tas-sieħba relevanti kollha, u 
l-implimentazzjoni ta’ impenji baġitarji u 
ta’ approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet. 
Huwa għandu jevalwa, bil-ħsieb li 
jintlaħqu l-objettivi ta' kull Strument, il-
komplementarjetà u s-sinerġiji ta’ bejn l-
istrumenti li huma ffinanzjati mill-baġit 
tal-UE, u jivvaluta r-riżultati tal-assistenza 
finanzjarja mill-Unjoni, fuq il-bażi ta’ 
indikaturi ddefiniti minn qabel, ċari, 
trasparenti u li jistgħu jitkejlu. Għad-DCI 
u għall-azzjonijiet kollha relatati mat-
Tibdil fil-Klima, ir-rapport għandu juri 
wkoll b’mod ċar l-effett ta’ ingranaġġ tal-
fondi li jkunu ingranati permezz tas-settur 
privat, kif ukoll il-kontribut tagħhom 
għall-qirda tal-faqar u l-allinjament 
tagħhom mal-prinċipji tal-effikaċja tal-
għajnuna, jew, fil-każ ta’ finanzjament 
fir-rigward tat-tibdil fil-klima, il-
konformità tagħhom mal-oqsma 
prijoritarji u l-impenji tal-UNFCCC.

Or. en
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Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament allokat fil-kuntest tal-
Istrumenti għandu jkun soġġett għal 
sistema ta’ rintraċċar annwali fuq il-bażi 
tal-metodoloġija tal-OECD (‘indikaturi ta’ 
Rio’), integrata fil-metodoloġija eżistenti 
għall-ġestjoni tal-prestazzjoni tal-
programmi tal-UE, sabiex jiġi kkwantifikat 
l-infiq relatat mal-azzjoni klimatika u l-
bijodiversità fil-livell tal-programmi ta’ 
azzjoni, miżuri individwali u speċjali 
msemmija fl-Artikolu 2(1), u rreġistrati fl-
evalwazzjonijiet u rapporti biennali. 
Għandha ssir stima annwali tal-infiq 
globali relatat ma’ azzjoni klimatika u 
bijodiversità fuq il-bażi tad-dokumenti 
adottati ta’ programmar indikattiv.

Il-finanzjament allokat fil-kuntest tal-
Istrumenti għandu jkun soġġett għal 
sistema ta’ rintraċċar annwali fuq il-bażi 
tal-metodoloġija tal-OECD (‘indikaturi ta’ 
Rio’), integrata fil-metodoloġija eżistenti 
għall-ġestjoni tal-prestazzjoni tal-
programmi tal-UE, sabiex jiġi kkwantifikat 
l-infiq relatat mal-azzjoni klimatika u l-
bijodiversità fil-livell tal-programmi ta’ 
azzjoni, miżuri individwali u speċjali 
msemmija fl-Artikolu 2(1), u rreġistrati fl-
evalwazzjonijiet u rapporti biennali. 
Għandha ssir stima annwali tal-infiq 
globali relatat ma’ azzjoni klimatika u 
bijodiversità, kif ukoll kalkulazzjoni 
separata tal-fondi pprovduti u li 
għandhom jiġu pprovduti lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw għall-mitigazzjoni tat-tibdil 
fil-klima u għall-adattament għalih skont 
l-impenji internazzjonali tal-Unjoni, fuq 
il-bażi tad-dokumenti adottati ta’ 
programmar strateġiku. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-data diżaggregata dwar il-finanzjament fir-rigward tat-tibdil fil-klima hija meħtieġa 
biex il-koleġiżlaturi jkunu jistgħu jivverifikaw l-impenn tal-UE, li din ħadet fl-2009 fil-
konferenza dwar it-Tibdil fil-Klima tal-COP 15 f’Kopenħagen, li tipprovdi “riżorsi ġodda u 
addizzjonali” għall-adattament għat-tibdil fil-klima u l-mitigazzjoni tiegħu fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw.
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Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ossevatur mill-Bank Ewropew tal-
Investiment għandu jieħu sehem fil-
proċedimenti tal-kumitat fir-rigward ta’ 
kwestjonijiet li jikkonċernaw il-Bank.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija inkluża fil-parti l-kbira tal-istrumenti ta’ finanzjamenti attwali.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deċiżjoni adottata għandha tibqa’ fis-
seħħ għat-tul ta’ żmien tad-dokument, 
programm ta’ azzjoni jew miżura adottata 
jew immodifikata.

Id-deċiżjoni adottata għandha tibqa’ fis-
seħħ għat-tul ta’ perjodu li għandu jiġi 
indikat fid-dokument, programm ta’ 
azzjoni jew miżura adottata jew 
immodifikata, imma mhux aktar minn sitt 
xhur mill-adozzjoni tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

This procedure is proposed by the Commission only for "immediately applicable 
implementing acts, including amendments to existing action programmes and measures" in 
cases of emergency. The procedure is the examination procedure, but with an exception 
which gives Commission the power to “adopt an implementing act which shall apply 
immediately, without its prior submission to a committee, and shall remain in force for a 
period not exceeding 6 months unless the basic act provides otherwise”. Extending this period 
to the duration of the document (which could be the duration of the Regulation itself) would 
amount to giving the Commission a blank check, without any possibility for the European 
Parliament to alter or revoke the decision and with hardly any possibility of exercising 
scrutiny over it.
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Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Reviżjoni u evalwazzjoni tal-Istrumenti Rieżami ta’ nofs it-term u evalwazzjoni 
tal-Istrumenti

Or. en

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2017, għandu jiġi 
stabbilit rapport mill-Kummissjoni fuq il-
kisba tal-għanijiet ta’ kull wieħed mill-
Istrumenti permezz ta’ indikaturi tar-
riżultat u tal-impatt li jkejlu l-effiċjenza fl-
użu tar-riżorsi u l-valur miżjud Ewropew
tal-Istrumenti, fid-dawl ta’ deċiżjoni dwar 
it-tiġdid, modifika jew sospensjoni tat-tipi 
ta’ azzjonijiet implimentati taħt l-
Istrumenti. Ir-rapport għandu, barra minn 
hekk, jindirizza l-kamp ta’ applikazzjoni 
għas-simplifikazzjoni, koerenza interna u 
esterna, ir-rilevanza kontinwa tal-għanijiet 
kollha, kif ukoll il-kontribuzzjoni tal-
miżuri għall-prijoritajiet tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. 
Dan għandu jikkunsidra kwalunkwe 
konstatazzjonijiet u konklużjonijiet dwar l-
impatt fit-tul tal-Istrumenti.

1. Sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Marzu 2017, il-Kummissjoni 
għandha tressaq rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill li jevalwa l-
implimentazzjoni ta’ kull Strument u ta’ 
dan ir-Regolament fl-ewwel tliet snin, u 
fuq l-ilħuq tal-għanijiet permezz ta’ 
indikaturi tar-riżultat u tal-impatt li jkejlu l-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u l-valur miżjud 
tal-Istrumenti, fid-dawl ta’ deċiżjoni dwar 
it-tiġdid, modifika jew sospensjoni tat-tipi 
ta’ azzjonijiet implimentati taħt l-
Istrumenti. Ir-rapport għandu, barra minn 
hekk, jindirizza l-kamp ta’ applikazzjoni 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna, inkluża l-Koerenza tal-Politiki 
għall-Iżvilupp, kif ukoll ir-rilevanza
kontinwata tal-għanijiet kollha. Dan 
għandu jikkunsidra kwalunkwe 
konstatazzjonijiet u konklużjonijiet dwar l-
impatt fit-tul tal-Istrumenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni
1. The sentence “the Commission shall submit ...” is already present in the current DCI 

(Article 40: “Review”)
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2. What should be assessed is not only “European added value”, but also added value 
towards the achievement of the objectives of the instruments themselves.

3. The sentence “contribution to the EU priorities for smart, sustainable and inclusive 
growth” should be deleted – it is not relevant for all instruments in the area of external 
action (e.g. DCI, IfS, EIDHR) and should therefore be included in the specific Instruments, 
where relevant.

4. The obligation for Policy Coherence for Development of all EU actions is contained in 
Article 208 TFEU.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan għandu japplika mill-
1 ta' Jannar 2014.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2014 
sal-31 ta’ Diċembru 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi inkluża data ta’ skadenza għar-Regolamenti l-ġodda. Din imissha tikkoinċidi 
mad-durata tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali l-ġdid.


