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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Peress li hemm interess kondiviż f'żona demokratika, stabbli, prosperuża u paċifika usa’ 
madwar l-Ewropa, il-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) hija essenzjali għall-istabilità tal-
pajjiżi ġirien tal-UE u tikkontribwixxi għas-sigurtà u l-progress ta’ kulħadd. L-Istrument 
Ewropew ta' Viċinat (ENI) bħala l-mezz biex tiġi implimentata l-politika tal-UE fir-rigward 
tal-ġirien tagħha għandu jibni fuq valuri fundamentali bħalma huma d-demokrazija u l-istat 
tad-dritt iżda fl-istess ħin għandu jipprovdi l-mezzi biex jiġu realizzati ċerti għanijiet speċifiċi 
bħall-ħolqien tal-impjiegi u l-iżgurar tal-protezzjoni soċjali li fil-futur iwasslu għall-għoti ta' 
setgħa u t-tkabbir inklussiv għal dawn il-pajjiżi. L-UE, magħrufa globalment għall-mudell 
soċjali tagħha, għandha kompetenza unika x'taqsam u x’toffri.

L-ENI għandu jiġi mmudellat mill-ġdid u għandu jistabbilixxi kundizzjonijiet - b’mod iktar 
effettiv mill-istrument preċedenti - għall-allokazzjoni tal-fondi tiegħu sabiex jindirizza b’mod 
adegwat u flessibbli l-iżviluppi u l-isfidi storiċi fil-pajjiżi sħab. Jekk għandhom jiġu applikati 
l-prinċipji ta’ kondizzjonalità u "aktar għal aktar", għandhom jiġu prijoritizzati l-progress fir-
rigward tal-kwistjonijiet soċjali li jirriflettu d-dinjità u l-progress sostanzjali tas-soċjetajiet.

Konsegwentement, qed jiġu proposti għadd ta’ emendi għal dan ir-Regolament li jistabbilixxu 
miri soċjali bħala prerekwiżiti għall-għajnuna finanzjarja sabiex jiġu riflessi l-ispirtu u t-test 
tat-Trattat ta’ Lisbona u speċjalment il-klawżola soċjali famuża tiegħu (Artikolu 9 tat-TFUE, 
li jiddikjara li "Fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-politika u l-azzjonijiet tagħha, l-
Unjoni għandha tieħu kont tal-ħtiġijiet marbuta mal-promozzjoni ta' livell għoli ta' impjieg, 
mal-garanzija ta' protezzjoni soċjali xierqa, mal-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali kif ukoll ma' 
livell għoli ta' edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem").

EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 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 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Unjoni taħdem biex tippromwovi, 
tiżviluppa u tikkonsolida l-valuri tal-
libertà, id-demokrazija, ir-rispett għad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali, il-prinċipji ta’ ugwaljanza u 
l-istat tad-dritt li ġiet imwaqqfa fuqhom 
permezz tad-djalogu u l-kooperazzjoni ma’ 
pajjiżi terzi.

(3) L-Unjoni taħdem biex tippromwovi, 
tiżviluppa u tikkonsolida l-valuri tal-
libertà, id-demokrazija, ir-rispett għad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali, il-prinċipji ta’ ugwaljanza, 
id-drittijiet soċjali fundamentali u l-istat 
tad-dritt li ġiet imwaqqfa fuqhom permezz 
tad-djalogu u l-kooperazzjoni ma’ pajjiżi 
terzi.
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Taħt il-Politika Ewropea tal-Viċinat, l-
Unjoni toffri lill-pajjiżi tal-Viċinat 
relazzjoni privileġġata, li tibdi fuq impenn 
reċiproku għal u l-promozzjoni tal-valuri 
tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, 
l-istat tad-dritt, il-governanza tajba u l-
prinċipji tal-ekonomija tas-suq u l-iżvilupp 
sostenibbli.

(5) Taħt il-Politika Ewropea tal-Viċinat, l-
Unjoni toffri lill-pajjiżi tal-Viċinat 
relazzjoni privileġġata, li tibdi fuq impenn 
reċiproku għal u l-promozzjoni tal-valuri 
tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, 
l-istat tad-dritt, il-governanza tajba, l-
impjiegi, il-protezzjoni soċjali u l-prinċipji 
tal-ekonomija tas-suq u l-iżvilupp 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Barra minn hekk, huwa importanti li l-
kooperazzjoni tkun inkoraġġita u ffaċilitata 
għall-benefiċċju komuni tal-Unjoni u l-
imsieħba tagħha, notevolment permezz tal-
ġbir ta’ kontribuzzjonijiet minn strumenti 
interni u esterni tal-baġit tal-Unjoni, b’mod 
partikolari għall-Kooperazzjoni 
Transkonfinali, il-proġetti tal-infrastruttura 
ta’ interess għall-Unjoni li se jgħaddu minn 
pajjiżi tal-Viċinat u l-oqsma oħra ta’ 
kooperazzjoni.

(9) Barra minn hekk, huwa importanti li l-
kooperazzjoni tkun inkoraġġita u ffaċilitata 
għall-benefiċċju komuni tal-Unjoni u s-
sħab tagħha, notevolment permezz tal-ġbir 
ta’ kontribuzzjonijiet minn strumenti 
interni u esterni tal-baġit tal-Unjoni, b’mod 
partikolari għall-Kooperazzjoni 
Transkonfinali, il-proġetti tal-infrastruttura 
ta’ interess għall-Unjoni li se jgħaddu minn 
pajjiżi tal-Viċinat, il-mekkaniżmi li 
jippromwovu u jissorveljaw l-impjiegi u l-
oqsma oħra ta’ kooperazzjoni.

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda
kontra d-diskriminazzjoni għandhom ikunu 
objettivi mifruxa fl-azzjonijiet kollha li 
jittieħdu taħt dan ir-Regolament.

(21) L-ugwaljanza bejn is-sessi, il-ġlieda
kontra d-diskriminazzjoni u l-ġustizzja 
soċjali għandhom ikunu objettivi mifruxa 
fl-azzjonijiet kollha li jittieħdu taħt dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) L-Unjoni għandha toffri appoġġ lill-
pajjiżi sħab fl-isforzi tagħhom biex 
joħolqu l-impjiegi, biex jindirizzaw il-
kwistjonijiet tas-suq tax-xogħol u biex 
jiżviluppaw politiki soċjali.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 22b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22b) Il-kooperazzjoni fil-mobilità 
ċirkolari kkontrollata li tiżgura 
migrazzjoni ġusta u l-ġlieda kontra t-
traffikar u l-isfruttar huma essenzjali 
kemm għall-Unjoni kif ukoll għas-sħab 
tagħha.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 22c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22c) It-tisħiħ tas-soċjetà ċivili u d-
djalogu mas-sħab soċjali kif ukoll l-
appoġġ għat-titjib strutturali ekonomiku, 
soċjali u edukattiv fil-pajjiżi sħab 
għandhom ikunu fost l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) issir promozzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali, l-istat 
tad-dritt, il-prinċipji tal-ugwaljanza, l-
istabbiliment ta’ demokrazija profonda u 
sostenibbli, il-promozzjoni ta’ governanza 
tajba u l-iżvilupp ta’ soċjetà ċivili 
b’saħħitha inklużi l-imsieħba soċjali;

(a) issir promozzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali, l-istat 
tad-dritt, il-prinċipji tal-ugwaljanza, il-
ġustizzja soċjali, l-istabbiliment ta’ 
demokrazija profonda u sostenibbli, il-
libertà tal-midja, il-promozzjoni ta’ 
governanza tajba, l-iżvilupp ta’ soċjetà 
ċivili b’saħħitha inklużi s-sħab soċjali u t-
tisħiħ tad-djalogu soċjali;

Or. en
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jiġi mmirat il-ħolqien ta’ impjiegi 
deċenti, protezzjoni soċjali, it-titjib xieraq 
tal-politiki tax-xogħol inklużi l-
programmi edukattivi u ta’ taħriġ, u l-
protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema, u l-
indirizzar tal-abbużi fis-suq tax-xogħol u 
l-infurzar tal-istandards tal-ILO;

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tinkiseb l-integrazzjoni progressiva fis-
suq intern tal-Unjoni u l-kooperazzjoni 
settorjali u transsettorjali mtejba inkluż 
permezz tal-approssimazzjoni leġiżlattiva u 
l-konverġenza regolatorja lejn standards 
tal-Unjoni u oħrajn internazzjonali 
rilevanti, bini ta’ istituzzjonijiet u 
investimenti relatati, notevolment fl-
interkonnessjonijiet;

(b) tinkiseb l-integrazzjoni progressiva fis-
suq intern tal-Unjoni b’appoġġ speċjali 
għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u 
l-kooperazzjoni settorjali u transsettorjali 
mtejba inkluż permezz tal-
approssimazzjoni leġiżlattiva u l-
konverġenza regolatorja lejn standards tal-
Unjoni u oħrajn internazzjonali rilevanti, 
bini ta’ istituzzjonijiet u investimenti 
relatati, notevolment fl-
interkonnessjonijiet;

Or. en
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jinħolqu l-kundizzjonijiet għal mobbiltà 
tan-nies ġestita tajjeb u l-promozzjoni ta’ 
kuntatti interpersonali;

(c) jinħolqu l-kundizzjonijiet għal mobbiltà 
tan-nies ġestita tajjeb, b’mod partikolari 
mobilità ċirkolari kkontrollata sabiex tiġi 
pprovduta kompetenza fejn ikun meħtieġ 
filwaqt li jiġi evitat l-eżodu ta’ mħuħ 
potenzjali u filwaqt li jiġi żgurat il-
prinċipju ta’ trattament ugwali, il-
promozzjoni ta’ kuntatti interpersonali u t-
tqabbil tad-domanda tal-impjegaturi 
għall-ħiliet u l-opportunitajiet ta’ impjieg 
mal-ħiliet disponibbli f’reġjun speċifiku;

Or. en

Emenda 12

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, inkluż 
permezz tal-iżvilupp tas-settur privat; il-
promozzjoni ta’ koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali interna, l-iżvilupp 
rurali sostenibbli, l-azzjoni klimatika u r-
reżiljenza għad-diżastri;

Or. en
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Emenda 13

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, il-
kontroll tal-migrazzjoni irregolari sabiex 
jiġi evitat li l-migranti jkunu esposti għar-
riskji ta’, fost affarijiet oħra, imġiba 
illegali u kundizzjonijiet ta’ għajxien 
ħżiena u miżuri oħrajn li jikkontribwixxu 
għas-sigurtà u l-prevenzjoni u s-soluzzjoni 
tal-kunflitti;

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kisba ta’ dawn l-objettivi għandha tiġi 
mkejla notevolment bl-użu tar-rapporti 
perjodiċi rilevanti tal-UE dwar l-
implimentazzjoni tal-politika, u għall-
paragrafi 2(a), (d) u (e), permezz tal-
indikaturi rilevanti stabbiliti minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
entitajiet rilevanti oħra; għall-
paragrafi 2(b), (c) u (d) skont l-
applikazzjoni tal-qafas regolatorju tal-UE 
mill-pajjiżi msieħba fejn xieraq; għall-
paragrafi 2(c) u (f), skont in-numru ta’ 
ftehimiet u azzjonijiet ta’ kooperazzjoni 
rilevanti. L-indikaturi se jinkludu, fost 
oħrajn, l-elezzjonijiet demokratiċi 
sorveljati b’mod xieraq, il-livell ta’ 
korruzzjoni, il-flussi tal-kummerċ, l-
indikaturi li jippermettu l-kejl tad-
differenzi ekonomiċi interni, inklużi l-
livelli tal-impjieg.

3. Il-kisba ta’ dawn l-objettivi għandha tiġi 
mkejla notevolment bl-użu tar-rapporti 
perjodiċi rilevanti tal-UE dwar l-
implimentazzjoni tal-politika, u għall-
paragrafi 2(a), (aa), (d) u (e), permezz tal-
indikaturi rilevanti stabbiliti minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
entitajiet rilevanti oħra; għall-
paragrafi 2(b), (c) u (d) skont l-
applikazzjoni tal-qafas regolatorju tal-UE 
mill-pajjiżi msieħba fejn xieraq; għall-
paragrafi 2(c) u (f), skont in-numru ta’ 
ftehimiet u azzjonijiet ta’ kooperazzjoni 
rilevanti. L-indikaturi se jinkludu, fost 
oħrajn, il-qafas regolatorju għall-
kwistjonijiet tal-protezzjoni soċjali, l-
elezzjonijiet demokratiċi sorveljati b’mod 
xieraq, il-livell ta’ korruzzjoni, il-flussi tal-
kummerċ, l-indikaturi li jippermettu l-kejl 
tad-differenzi ekonomiċi interni, inklużi l-
livelli tal-impjieg u l-obbligu fejn is-sħab 
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soċjali u s-soċjetà ċivili għandhom 
jitħallew jipparteċipaw fi djalogu soċjali u 
għandhom jiġu kkonsultati qabel ma tiġi 
introdotta leġiżlazzjoni.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet dwar is-sospensjoni ta’ 
għajnuna fi ftehimiet ta’ sħubija u 
kooperazzjoni u ftehimiet ta’ assoċjazzjoni 
ma’ pajjiżi u reġjuni msieħba, fejn pajjiż 
imsieħeb jonqos milli josserva l-prinċipji 
tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali, l-Unjoni għandha tistieden 
lill-pajjiż ikkonċernat għal 
konsultazzjonijiet sabiex tinstab soluzzjoni 
aċċettabbli għaż-żewġ partijiet, ħlief f’każi 
ta’ urġenza speċjali. Fejn il-konsultazzjoni 
mal-pajjiż ikkonċernat ma twassalx għal 
soluzzjoni aċċettabbli għaż-żewġ partijiet, 
jew jekk il-konsultazzjonijiet ikunu 
rrifjutati jew fil-każ ta’ urġenza speċjali, il-
Kunsill jista’ jieħu miżuri xierqa skont l-
Artikolu 215(1) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li 
jistgħu jinkludu s-sospensjoni sħiħa jew 
parzjali tal-appoġġ mill-Unjoni.

Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet dwar is-sospensjoni ta’ 
għajnuna fi ftehimiet ta’ sħubija u 
kooperazzjoni u ftehimiet ta’ assoċjazzjoni 
ma’ pajjiżi u reġjuni msieħba, fejn pajjiż 
imsieħeb jonqos milli josserva l-prinċipji 
tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett 
għad-drittijiet soċjali u tal-bniedem u l-
libertajiet fundamentali, l-Unjoni għandha 
tistieden lill-pajjiż ikkonċernat għal 
konsultazzjonijiet sabiex tinstab soluzzjoni 
aċċettabbli għaż-żewġ partijiet, ħlief f’każi 
ta’ urġenza speċjali. Fejn il-konsultazzjoni 
mal-pajjiż ikkonċernat ma twassalx għal 
soluzzjoni aċċettabbli għaż-żewġ partijiet, 
jew jekk il-konsultazzjonijiet ikunu 
rrifjutati jew fil-każ ta’ urġenza speċjali, il-
Kunsill jista’ jieħu miżuri xierqa skont l-
Artikolu 215(1) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li 
jistgħu jinkludu s-sospensjoni sħiħa jew 
parzjali tal-appoġġ mill-Unjoni.

Or. en


