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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Din id-Deċiżjoni ġdida dwar l-Assoċjazzjoni Barranija hija ta' importanza kbira għall-PTEE 
għaliex hi għandha tippermettilhom ipoġġu l-ekonomija u s-soċjetà tagħhom fit-triq għall-
iżvilupp sostenibbli billi żżidilhom il-kompetittività u tissodisfa l-ħtiġijiet tagħhom filwaqt li 
tirrispetta l-ispeċifiċitajiet u d-diversità tagħhom. F'dan il-qafas, għandu jiġi enfasizzat it-
taħriġ professjonali u l-azzjonijiet li jippermettu l-ħolqien tal-impjiegi.

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-kontribut tas-soċjetà ċivili għall-
iżvilupp tal-PTEE jista' jittejjeb permezz 
tat-tisħiħ tal-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili fl-isferi kollha tal-
kooperazzjoni.

(6) Il-kontribut tas-soċjetà ċivili għall-
iżvilupp tal-PTEE jista' jittejjeb billi l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
jingħataw aktar importanza u 
responsabilità fl-isferi kollha tal-
kooperazzjoni.

Or. fr

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Meta titqies il-pożizzjoni ġeografika 
tal-PTEE, il-kooperazzjoni bejniethom u 
mal-ġirien tagħhom, minkejja l-istatus 
differenti fil-konfront tad-dritt tal-Unjoni 
ta' kull attur f'żona ġeografika partikolari, 
għandha ssir b'mod li tħares l-interessi tal-
partijiet kollha, u b'enfasi partikolari fuq 
oqsma ta' interess komuni u l-promozzjoni 
tal-valuri u l-istandards tal-Unjoni.

(7) Meta titqies il-pożizzjoni ġeografika 
tal-PTEE, il-kooperazzjoni bejniethom u 
mal-ġirien tagħhom, minkejja l-istatus 
differenti fil-konfront tad-dritt tal-Unjoni 
ta' kull attur f'żona ġeografika partikolari, 
għandha ssir b'mod li tħares l-interessi tal-
partijiet kollha, u b'enfasi partikolari fuq 
oqsma ta' interess komuni u l-promozzjoni 
tal-valuri u l-istandards b'mod speċjali 
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dawk umanitarji u soċjali tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Huwa importanti li l-PTEE jiġu 
appoġġjati fl-isforzi tagħhom li jsiru anqas 
dipendenti fuq il-fjuwils fossili, bil-għan li 
jnaqqsu l-vulnerabbiltà tagħhom għall-
aċċess għal fjuwils u l-volatilità tal-
prezzijiet, biex b'hekk l-ekonomija 
tagħhom issir aktar b'saħħitha u anqas 
vulnerabbli għal xokkijiet esterni.

(12) Huwa importanti li l-PTEE jiġu 
appoġġjati fl-isforzi tagħhom li jsiru anqas 
dipendenti fuq il-fjuwils fossili, bil-għan li 
jnaqqsu l-vulnerabbiltà tagħhom għall-
aċċess għal fjuwils u l-volatilità tal-
prezzijiet, biex b'hekk l-ekonomija 
tagħhom issir aktar b'saħħitha u anqas 
vulnerabbli għal xokkijiet esterni 
speċjalment fir-rigward tal-impjiegi.

Or. fr

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Unjoni u l-PTEE jirrikonoxxu l-
importanza tal-edukazzjoni li twassal
għall-iżvilupp sostenibbli tal-PTEE.

(15) L-Unjoni u l-PTEE jirrikonoxxu l-
importanza tal-edukazzjoni u tat-taħriġ 
professjonali li jwasslu għall-iżvilupp 
sostenibbli tal-PTEE.

Or. fr
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Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-inċidenza ta' mard li jittieħed fil-
PTEE, bħad-deni dengue fil-Karibew u l-
Paċifiku u Chikungunya fir-reġjun tal-
Oċean Indjan, jista' jkollhom impatti 
negattivi sinifikanti fuq is-saħħa u fuq l-
ekonomija. Lili hinn mit-tnaqqis tal-
produttività tal-popolazzjonijiet milquta, l-
epidemiji fil-PTEE x'aktarx li jolqtu t-
turiżmu b'mod negattiv ferm, meta dan 
huwa wieħed mill-pilastri tal-ekonomija 
tal-PTEE. Il-PTEE huma miftuħa għar-
riskju tal-importazzjoni ta' mard li jittieħed 
minħabba fl-għadd kbir ta' turisti u 
ħaddiema migranti li jżuruhom. Min-naħa 
l-oħra, il-fluss kbir ta' persuni li jitilqu 
minn PTEE jista' tkun vettur ta' 
introduzzjoni ta' mard li jittieħed fl-
Ewropa. Għaldaqstant, l-iżgurar ta' 
"turiżmu sikur" huwa fattur kruċjali għas-
sostenibbiltà tal-ekonomiji tal-PTEE li 
jiddependu ħafna fuq it-turiżmu.

(17) L-inċidenza ta' mard li jittieħed fil-
PTEE, bħad-deni dengue fil-Karibew u l-
Paċifiku u Chikungunya fir-reġjun tal-
Oċean Indjan, jista' jkollha impatti 
negattivi sinifikanti fuq is-saħħa u fuq l-
ekonomija. Lil hinn mit-tnaqqis tal-
produttività tal-popolazzjonijiet milquta, l-
epidemiji fil-PTEE x'aktarx li jolqtu t-
turiżmu b'mod negattiv ferm, meta dan 
huwa wieħed mill-pilastri tal-ekonomija 
tal-PTEE. Il-PTEE huma miftuħa għar-
riskju tal-importazzjoni ta' mard li jittieħed 
minħabba l-għadd kbir ta' turisti u 
ħaddiema migranti li jżuruhom. Aċċess 
faċli u regolari għall-mediċina 
okkupazzjonali jista' jnaqqas in-numru 
kbir ta' epidemiji. Min-naħa l-oħra, il-fluss 
kbir ta' persuni li jitilqu minn PTEE jista' 
jkun vettur ta' introduzzjoni ta' mard li 
jittieħed fl-Ewropa. Għaldaqstant, l-iżgurar 
ta' "turiżmu sikur" huwa fattur kruċjali 
għas-sostenibbiltà tal-ekonomiji tal-PTEE 
li jiddependu ħafna fuq it-turiżmu.

Or. fr

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-Unjoni tagħraf l-importanza li 
tiżviluppa sħubija aktar attiva mal-PTEE 
fir-rigward tal-governanza tajba u l-ġlieda 
kontra l-kriminalità organizzata, it-traffikar 
tal-bnedmin, it-terroriżmu u l-korruzzjoni.

(19) L-Unjoni tagħraf l-importanza li 
tiżviluppa sħubija aktar attiva mal-PTEE 
fir-rigward tal-governanza ekonomika, 
soċjali u fiskali tajba u l-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata, it-traffikar tal-
bnedmin, it-terroriżmu u l-korruzzjoni.
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Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-kummerċ u l-kooperazzjoni relatata 
mal-kummerċ bejn l-Unjoni u l-PTEE 
għandha tikkontribwixxi għall-għan ta' 
żvilupp sostenibbli fid-dimensjonijiet tal-
iżvilupp ekonomiku, l-iżvilupp soċjali u l-
ħarsien ambjentali.

(20) Il-kummerċ u l-kooperazzjoni relatata 
mal-kummerċ bejn l-Unjoni u l-PTEE 
għandhom jikkontribwixxu b'mod 
sistematiku għall-għan ta' żvilupp 
sostenibbli fid-dimensjonijiet tal-iżvilupp 
ekonomiku, l-iżvilupp soċjali u l-ħarsien 
ambjentali.

Or. fr

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Tibdil globali, rifless fil-proċess 
kontinwu ta' liberalizzazzjoni ta' kummerċ, 
jimplika lill-Unjoni, bħala s-sieħba 
prinċipali tal-kummerċ, b'mod wiesgħa, kif 
ukoll lill-ġirien tal-AKP u lis-sieħba
ekonomiċi l-oħra.

(21) Tibdil globali, rifless fil-proċess 
kontinwu ta' liberalizzazzjoni ta' kummerċ, 
jimplika lill-Unjoni, bħala s-sieħba 
prinċipali tal-kummerċ, b'mod wiesgħa, kif 
ukoll lill-ġirien tal-AKP u lis-sħab
ekonomiċi l-oħra. Dan jimplika 
responsabilità kondiviża biex jiġu inklużi 
b'mod sistematiku klawsoli tar-rispett tal-
istandards soċjali minimi f'kull sħubija 
jew ftehim kummerċjali negozjat.

Or. fr
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Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) B'kunsiderazzjoni tal-għanijiet tal-
integrazzjoni u l-iżvilupp tal-kummerċ 
globali fil-qasam tas-servizzi u l-
istabbiliment, huwa neċessarju li jingħata 
appoġġ għall-iżvilupp ta' swieq tas-servizzi 
u possibbiltajiet ta' investiment billi 
jittejjeb l-aċċess għas-suq tas-servizzi tal-
PTEE u jsir investiment fis-suq tal-Unjoni.
F'dan ir-rigward, lill-PTEE l-Unjoni 
għandha toffrilhom l-aħjar trattament 
possibbli li jiġi offrut lil kwalunkwe sieħeb 
kummerċjali permezz ta' klawsoli 
komprensivi tal-aktar nazzjon favorit, 
filwaqt li tiżgura aktar possibbiltajiet 
flessibbli għar-relazzjonijiet kummerċjali 
lill-PTEE billi t-trattament offrut mill-
PTEE lill-Unjoni jiġi limitat għal dak li ġie 
offrut lill-ekonomiji kummerċjali maġġuri.

(26) B'kunsiderazzjoni tal-għanijiet tal-
integrazzjoni u l-iżvilupp tal-kummerċ 
globali fil-qasam tas-servizzi u l-
istabbiliment, huwa neċessarju li jingħata 
appoġġ għall-iżvilupp ta' swieq tas-servizzi 
u possibbiltajiet ta' investiment billi 
jittejjeb l-aċċess għas-suq tas-servizzi tal-
PTEE u jsir investiment fis-suq tal-Unjoni, 
u filwqt li jiġi ffaċilitat l-aċċess tagħhom 
għas-swieq pubbliċi. F'dan ir-rigward, lill-
PTEE l-Unjoni għandha toffrilhom l-aħjar 
trattament possibbli li jiġi offrut lil 
kwalunkwe sieħeb kummerċjali permezz 
ta' klawsoli komprensivi tal-aktar nazzjon 
favorit, filwaqt li tiżgura aktar 
possibbiltajiet flessibbli għar-relazzjonijiet 
kummerċjali għall-PTEE billi t-trattament 
offrut mill-PTEE lill-Unjoni jiġi limitat 
għal dak li ġie offrut lill-ekonomiji 
kummerċjali maġġuri oħrajn.

Or. fr

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-miżuri sanitarji u fitosanitarji u l-
ostakli tekniċi fuq il-kummerċ jistgħu 
jħallu impatt fuq il-kummerċ u hemm 
bżonn li jkun hemm kooperazzjoni 
dwarhom. Il-kummerċ u l-kooperazzjoni 
relatata mal-kummerċ għandhom 
jindirizzaw ukoll il-politiki tal-
kompetizzjoni u d-drittijiet tal-proporjetà 
intellettwali, li jolqtu d-distribuzzjoni ekwa 

(28) Il-miżuri sanitarji u fitosanitarji u l-
ostakli tekniċi fuq il-kummerċ jistgħu 
jħallu impatt fuq il-kummerċ u fuq is-
sitwazzjoni tal-impjiegi u hemm bżonn li 
jkun hemm kooperazzjoni dwarhom. Il-
kummerċ u l-kooperazzjoni relatata mal-
kummerċ għandhom jindirizzaw ukoll il-
politiki tal-impjieg, speċjalment dawk li 
jikkonċernaw iż-żgħażagħ u dwar il-
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tal-gwadanji tal-kummerċ. politiki tal-kompetizzjoni u d-drittijiet tal-
proporjetà intellettwali, li jolqtu d-
distribuzzjoni ekwa tal-gwadanji tal-
kummerċ.

Or. fr

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sabiex jiġi żgurat li l-PTEE jkunu 
jistgħu jipparteċipaw fis-suq intern tal-
Unjoni fl-aħjar kundizzjonijiet bħala swieq 
reġjonali, subreġjonali u swieq 
internazzjonali, huwa importanti li l-
kapaċità tal-PTEE f'diversi oqsma tiġi 
żviluppata. Dawn jinkludu l-iżvilupp tar-
riżorsi umani u tal-ħiliet tagħhom, l-
iżvilupp tal-impriżi żgħar u medji, id-
diversifikazzjoni ta' setturi ekonomiċi u l-
implimentazzjoni ta' qafas legali xieraq 
sabiex jinkiseb ambjent kummerċjali li 
jwassal għal aktar investiment.

(29) Sabiex jiġi żgurat li l-PTEE jkunu 
jistgħu jipparteċipaw fis-suq intern tal-
Unjoni fl-aħjar kundizzjonijiet bħala swieq 
reġjonali, subreġjonali u swieq 
internazzjonali, huwa importanti li l-
kapaċità tal-PTEE f'diversi oqsma tiġi 
żviluppata. Dawn jinkludu l-iżvilupp tar-
riżorsi umani u tal-ħiliet tagħhom, billi jiġu 
proposti taħriġ professjonali u taħriġ 
kontinwu xieraq, il-faċilitazzjoni tal-
iżvilupp tal-impriżi żgħar u medji, filwaqt 
li jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-istrumenti 
tal-mikrofinanzjament u tas-self, id-
diversifikazzjoni ta' setturi ekonomiċi u l-
implimentazzjoni ta' qafas legali xieraq 
sabiex jinkiseb ambjent kummerċjali li 
jwassal għal aktar investiment Għal dan l-
għan, l-għaqda tal-fondi FEŻ u tal-
programmi u l-istrumenti mdaħħla fil-
baġit ġenerali tal-UE li għalihom huma 
eliġibbli l-PTEE tippermetti t-tisħiħ u r-
razzjonalizzazzjoni tal-investimenti 
proposti.

Or. fr



PA\920858MT.doc 9/22 PE500.392v03-00

MT

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) il-ħolqien tal-impjiegi, l-edukazzjoni, 
it-taħriġ professjonali u s-saħħa;

Or. fr

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ga) il-faċilitazzjoni tal-aċċess għal 
teknoloġiji ġodda tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni;

Or. fr

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bil-għan tat-tisħiħ tar-relazzjonijiet 
bejniethom, l-Unjoni u l-PTEE jagħmlu 
mill-aħjar biex jippromwovu l-
assoċjazzjoni maċ-ċittadini tagħhom, 
partikolarment permezz tal-promozzjoni 
tal-iżvilupp tar-rabtiet u l-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet, il-komunità 
akkademika, is-soċjetà ċivili u n-negozji 
tal-PTEE fuq naħa waħda, u mal-
interlokuturi tagħhom fi ħdan l-Unjoni fuq 
in-naħa l-oħra.

1. Bil-għan tat-tisħiħ tar-relazzjonijiet ta’
bejniethom, l-Unjoni u l-PTEE jagħmlu 
mill-aħjar biex jippromwovu l-
assoċjazzjoni maċ-ċittadini tagħhom, 
partikolarment permezz tal-promozzjoni 
tal-iżvilupp tar-rabtiet u l-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet, il-komunità 
akkademika, is-soċjetà ċivili, is-sħab 
soċjali u n-negozji tal-PTEE fuq naħa 
waħda, u mal-interlokuturi tagħhom fi 
ħdan l-Unjoni fuq in-naħa l-oħra.



PE500.392v03-00 10/22 PA\920858MT.doc

MT

Or. fr

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) il-ħolqien tal-impjiegi u t-taħriġ 
professjonali

Or. fr

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 - paragrafu 1 subparagrafu a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) Il-forum bejn il-PTEE u l-UE (il-forum
PTEE-UE), għandu jiltaqa' kull sena biex 
ilaqqa' l-awtoritajiet tal-PTEE, ir-
rappreżentanti tal-Istati Membri u l-
Kummissjoni. Il-membri tal-Parlament 
Ewropew, ir-rappreżentanti tal-BEI, u r-
rappreżentanti tal-reġjuni ultraperiferiċi 
għandhom ikunu assoċjati mal-Forum 
PTEE-UE, fejn xieraq;

a) forum bejn il-PTEE u l-UE (il-forum 
PTEE-UE), għandu jiltaqa' kull sena biex 
ilaqqa' l-awtoritajiet tal-PTEE, ir-
rappreżentanti tal-Istati Membri u l-
Kummissjoni. Il-membri tal-Parlament 
Ewropew, ir-rappreżentanti tal-BEI, u r-
rappreżentanti tar-reġjuni ultraperiferiċi 
għandhom ikunu assoċjati mal-Forum 
PTEE-UE.

Or. fr

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

29. Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-
kooperazzjoni fil-qasam tat-teknoloġija tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT) 

29. Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-
kooperazzjoni fil-qasam tat-teknoloġija tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT) 
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għandha l-għan li tixpruna l-innovazzjoni, 
it-tkabbir ekonomiku u titjib fil-ħajja ta' 
kuljum taċ-ċittadini u n-negozji tal-PTEE, 
fosthom il-promozzjoni tal-aċċessibbiltà 
għal persuni b'diżabbiltà. B'mod 
partikolari, il-kooperazzjoni għandu jkollha 
l-għan li ttejjeb il-kapaċità regolatorja tal-
PTEE u tista' tappoġġja l-espansjoni ta' 
netwerks u servizzi tal-ICT permezz tal-
miżuri li ġejjin:

għandha l-għan li tixpruna l-innovazzjoni, 
it-tkabbir ekonomiku, il-kooperazzjoni, il-
libertà tal-espressjoni, il-ħolqien ta' 
impjiegi ġodda u titjib fil-ħajja ta' kuljum 
taċ-ċittadini u n-negozji tal-PTEE, fosthom 
il-promozzjoni tal-aċċessibbiltà għal 
persuni b'diżabbiltà. B'mod partikolari, il-
kooperazzjoni għandu jkollha l-għan li 
ttejjeb il-kapaċità regolatorja tal-PTEE u 
tista' tappoġġja l-espansjoni ta' netwerks u 
servizzi tal-ICT permezz tal-miżuri li 
ġejjin:

(a) il-ħolqien ta' ambjent regolatorju 
prevedibbli li jżomm il-pass mal-iżviluppi 
teknoloġiċi, jistimula t-tkabbir u l-
innovazzjoni u jrawwem il-kompetizzjoni 
u l-ħarsien tal-konsumatur;

a) il-ħolqien ta' ambjent regolatorju 
prevedibbli li jżomm il-pass mal-iżviluppi 
teknoloġiċi, jistimula t-tkabbir u l-
innovazzjoni u jrawwem il-kompetizzjoni 
u l-ħarsien tal-konsumatur;

(b) id-djalogu dwar id-diversi aspetti ta' 
politika rigward il-promozzjoni u l-
monitoraġġ tas-soċjetà tal-informazzjoni;

b) id-djalogu dwar id-diversi aspetti ta' 
politika rigward il-promozzjoni u l-
monitoraġġ tas-soċjetà tal-informazzjoni;

(c) l-iskambju ta' informazzjoni dwar 
standards u kwistjonijiet ta' 
interoperabbiltà;

c) l-iskambju ta' informazzjoni dwar 
standards u kwistjonijiet ta' 
interoperabbiltà;

(d) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni fil-
qasam tar-riċerka tal-ICT u fil-qasam tal-
infrastrutturi tar-riċerka bbażati fuq l-ICT;

d) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni fil-
qasam tar-riċerka tal-ICT u fil-qasam tal-
infrastrutturi tar-riċerka bbażati fuq l-ICT;

(e) l-iżvilupp ta' servizzi u applikazzjonijiet 
fl-oqsma b'impatt kbir fuq is-soċjetà.

e) l-iżvilupp ta' servizzi u applikazzjonijiet 
fl-oqsma b'impatt kbir fuq is-soċjetà, bħal 
pereżempju l-edukazzjoni u t-taħriġ 
professjonali.

Or. fr

Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 29 - subparagrafu e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) l-iżvilupp ta' servizzi u applikazzjonijiet 
fl-oqsma b'impatt kbir fuq is-soċjetà.

e) l-iżvilupp ta' servizzi u applikazzjonijiet 
fl-oqsma b'impatt kbir fuq is-soċjetà, bħal 
pereżempju l-edukazzjoni u t-taħriġ 
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professjonali.

Or. fr

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

30. Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-
kooperazzjoni fil-qasam tar-riċerja u l-
innovazzjoni tista' tkopri x-xjenza, it-
teknoloġija, fosthom it-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni, bil-
għan li jingħata kontribut għall-iżvilupp 
sostenibbli tal-PTEE u għall-promozzjoni 
tal-eċċellenza u l-kompetittività industrijali 
fil-PTEE. B'mod partikolari, il-
koperazzjoni tista' tikkonċerna:

30. Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-
kooperazzjoni fil-qasam tar-riċerka u l-
innovazzjoni tista' tkopri x-xjenza, l-
edukazzjoni, it-teknoloġija, fosthom it-
teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, bil-għan li jingħata 
kontribut għall-iżvilupp sostenibbli tal-
PTEE u għall-promozzjoni tal-eċċellenza u 
l-kompetittività industrijali fil-PTEE.
B'mod partikolari, il-koperazzjoni tista' 
tikkonċerna:

Or. fr

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 30 – subparagrafu aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) il-promozzjoni tal-aċċess għal 
kulħadd għal teknoloġiji ġodda.

Or. fr
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Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 30 - subparagrafu b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-bini ta' politika u istituzzjonijiet fil-
PTEE u azzjonijiet komuni fil-livell lokali, 
nazzjonali jew reġjonali, bil-għan li jiġu 
żviluppati x-xjenza, it-teknoloġija u l-
attivitajiet innovazzjoni u l-applikazzjoni 
tagħhom;

b) il-bini ta' politika u istituzzjonijiet fil-
PTEE u azzjonijiet komuni fil-livell lokali, 
nazzjonali jew reġjonali, bil-għan li jiġu 
żviluppati x-xjenza, l-edukazzjoni, it-
teknoloġija u l-attivitajiet ta’ innovazzjoni 
u l-applikazzjoni tagħhom;

Or. fr

Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 30 – subparagrafu d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) il-parteċipazzjoni ta' riċerkaturi 
individwali, korpi tar-riċerka u entitajiet 
legali mill-PTEE fil-qafas għall-
koopearzzjoni relatat ma' programmi ta' 
riċerka u innovazzjoni fi ħdan l-Unjoni;

d) il-parteċipazzjoni ta' riċerkaturi 
individwali, korpi tar-riċerka, SMEs u 
entitajiet legali mill-PTEE fil-qafas tal-
kooperazzjoni relatata ma' programmi ta' 
riċerka u innovazzjoni u mal-programm 
ta' kompetizzjoni tal-impriżi fi ħdan l-
Unjoni;

Or. fr

Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 30 - subparagrafu e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) it-taħriġ u l-mobbiltà internazzjonali ta' 
riċerkaturi tal-PTEE u skambji.

e) it-taħriġ u l-mobbiltà internazzjonali ta' 
riċerkaturi u ta' studenti tal-PTEE u 
skambji ta' riċerkaturi u ta' studenti.
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Or. fr

Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-assoċjazzjoni għandha l-għan li 
ssaħħaħ ir-rabtiet bejn iż-żgħażagħ li 
jgħixu fil-PTEE u fl-Unjoni, fost l-oħrajn 
permezz tal-promozzjoni tal-mobbiltà 
għat-tagħlim għaż-żgħażagħ tal-PTEE u 
bit-trawwim tal-komprensjoni reċiproka 
bejn iż-żgħażagħ.

2. L-assoċjazzjoni għandha l-għan li 
ssaħħaħ ir-rabtiet bejn iż-żgħażagħ li 
jgħixu fil-PTEE u fl-Unjoni, fost l-oħrajn 
permezz tal-promozzjoni tal-mobbiltà 
għat-taħriġ inizjali, professjonali jew 
kontinwu għaż-żgħażagħ tal-PTEE u bit-
trawwim tal-komprensjoni reċiproka bejn 
iż-żgħażagħ.

Or. fr

Emenda 25

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 32 - paragrafu 1 - subparagrafu b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-appoġġ lill-PTEE fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni ta' politiki tal-
edukazzjoni.

b) l-appoġġ lill-PTEE fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni ta' politiki tal-
edukazzjoni u t-taħriġ professjonali.

Or. fr

Emenda 26

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 32 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Unjoni għandha tiżgura li l-persuni 
fiżiċi mill-PTEE, kif definiti fl-Artikolu 49, 
ikunu jistgħu jipparteċipaw f'inizjattivi tal-

2. L-Unjoni għandha tiżgura li l-persuni 
fiżiċi mill-PTEE, kif definiti fl-Artikolu 49, 
ikunu jistgħu jipparteċipaw f'inizjattivi tal-
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Unjoni li jikkonċernaw l-edukazzjoni fuq l-
istess bażi taċ-ċittadini tal-Istati Membri.

Unjoni li jikkonċernaw l-edukazzjoni u t-
taħriġ professjonali fuq l-istess bażi taċ-
ċittadini tal-Istati Membri.

Or. fr

Emenda 27

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 32 - paragrafu 1 - subparagrafu b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) L-Unjoni għandha tiżgura li l-korpi u l-
istituti tal-edukazzjoni mill-PTEE jkunu 
jistgħu jieħdu sehem f'inizjattivi ta' 
kooperazzjoni tal-Unjoni relatati mal-
edukazzjoni abbażi tal-istess korpi u 
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni tal-Istati 
Membri.

b) L-Unjoni għandha tiżgura li l-korpi u l-
istituti tal-edukazzjoni u tat-taħriġ 
professjonali mill-PTEE jkunu jistgħu 
jieħdu sehem f'inizjattivi ta' kooperazzjoni 
tal-Unjoni relatati mal-edukazzjoni abbażi 
tal-istess korpi u istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni u tat-taħriġ professjonali tal-
Istati Membri.

Or. fr

Emenda 28

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 33 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-parti l-kbira tiegħu dan id-djalogu 
għandu jikkonsisti minn informazzjoni u l-
aħjar prattiki relatati mal-politiki u l-
leġiżlazzjoni fil-qasam tal-impjiegi u l-
politika soċjali li jkunu fl-interess 
reċiproku tal-Unjoni u tal-PTEE. F'dan ir-
rigward, għandhom jiġu kkunsidrati oqsma 
bħall-iżvilupp tal-ħiliet, il-ħarsien soċjali, 
id-djalogu soċjali, l-opportunitajiet indaqs, 
in-nondiskriminazzjoni u l-aċċessibbiltà 
għal persuni b'diżabbiltà, is-saħħa u s-
sikurezza fuq il-post tax-xogħol u 
standards tax-xogħol.

2. Fil-parti l-kbira tiegħu dan id-djalogu 
għandu jikkonsisti minn informazzjoni u l-
aħjar prattiki relatati mal-politiki u l-
leġiżlazzjoni fil-qasam tal-impjiegi u l-
politika soċjali li jkunu fl-interess 
reċiproku tal-Unjoni u tal-PTEE. Ikun 
xieraq li jitħeġġeġ il-ħolqien tal-impjiegi 
speċjalment fi ħdan l-SMEs permezz tal-
promozzjoni ta' standards soċjali 
ambizzjużi. Id-djalogu għandu jiffavorixxi 
l-miżuri innovattivi kollha biex jippermetti 
l-ħolqien tal-impjiegi fl-oqsma kollha fejn 
il-PTEE jkollhom vantaġġ bħal 
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pereżempju l-bijodiversità, ir-riżorsi tal-
minjieri, it-teknoloġiji ġodda u l-oqsma 
marbuta mat-titjib tal-aċċessibilità. F'dan 
ir-rigward, għandhom jiġu kkunsidrati 
oqsma bħall-ippjanar bil-quddiem tal-
impjiegi u bħall-iżvilupp tal-ħiliet, il-
ħarsien soċjali, id-djalogu soċjali, l-
opportunitajiet indaqs, in-
nondiskriminazzjoni u l-aċċessibbiltà għal 
persuni b'diżabbiltà, is-saħħa u s-sikurezza 
fuq il-post tax-xogħol u standards tax-
xogħol.

Or. fr

Emenda 29

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 33 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

33a Id-djalogu soċjali u l-iżvilupp tad-
demokrazija soċjali
Fil-qafas tal-assoċjazzjoni, il-promozzjoni 
tad-djalogu soċjali u tal-iżvilupp tad-
demokrazija soċjali, tista' tiġi appoġġjata 
minn miżuri relatati b'mod speċjali ma':
- azzjonijiet li jippermettu l-iżgurar tat-
taħriġ tas-sħab soċjali,
- azzjonijiet li jippermettu l-
komunikazzjoni u l-ħolqien tal-ispazji 
maħsuba għall-promozzjoni u l-iżvilupp 
tad-djalogu soċjali u d-demokrazija 
soċjali,
- azzjonijiet li jippermettu l-iskambju tal-
aħjar prattiki soċjali fil-livell reġjonali u 
lokali.

Or. fr



PA\920858MT.doc 17/22 PE500.392v03-00

MT

Emenda 30

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 34 - subparagrafu a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) azzjonijiet li jsaħħu t-tħejjija u l-kapaċità 
ta' rispons kontra theddid transkonfinali fuq 
is-saħħa bħal mard li jittieħed li għandhom 
jiġu żviluppati fuq strutturi eżistenti u li 
għandhom jittrattaw ċirkostanzi mhux 
normali;

a) azzjonijiet li jsaħħu t-tħejjija u l-kapaċità 
ta' rispons kontra theddid transkonfinali fuq 
is-saħħa bħal mard li jittieħed li għandhom 
jiġu żviluppati fuq strutturi eżistenti u l-
mediċina okkupazzjonali u li għandhom 
jittrattaw ċirkostanzi mhux normali;

Or. fr

Emenda 31

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 34 - subparagrafu b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) bini ta' kapaċità permezz tat-tisħiħ ta' 
netwerks ta' saħħa pubblika fil-livell 
reġjonali, il-faċilitazzjoni tal-iskambju ta' 
informazzjoni fost esperti u l-promozzjoni 
ta' taħriġ xieraq;

b) bini ta' kapaċità permezz tat-tisħiħ ta' 
netwerks ta' saħħa pubblika fil-livell 
reġjonali, il-faċilitazzjoni tal-iskambju ta' 
informazzjoni fost esperti u l-promozzjoni 
ta' taħriġ xieraq u l-istabbiliment tat-
telemediċina;

Or. fr

Emenda 32

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 34 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Saħħa u sigurtà fuq ix-xogħol
Fil-qafas tal-assoċjazzjoni, il-
kooperazzjoni fil-qasam tas-saħħa u tas-
sigurtà fuq ix-xogħol għandha l-għan li 
ssaħħaħ il-kapaċitajiet tal-PTEE fil-
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qasam tal-prevenzjoni tal-mard u tal-
inċidenti okkupazzjonali permezz ta' 
miżuri relatati b'mod speċjali ma:
- azzjonijiet li jippermettu l-iżvilupp ta' 
studji u kompetenzi fil-qasam tas-saħħa u 
s-sigurtà fuq ix-xogħol rigward riskji 
speċifiċi għat-territorju,
- l-assistenza għall-modernizzazzjoni tar-
regolamentazzjoni fil-qasam tas-saħħa u 
s-sigurtà fuq ix-xogħol
- appoġġ tal-azzjonijiet għall-promozzjoni 
tal-prevenzjoni tar-riskji okkupazzjonali.

Or. fr

Emenda 33

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 54 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a Meta ftehimiet kummerċjali li jkunu 
qed jiġu negozjati ma' pajjiżi terzi, 
jirriskjaw li jheddu s-setturi tradizzjonali 
tipiċi tal-PTEE, il-Kummissjoni għandha 
twettaq studji preliminari tal-impatt tal-
konsegwenzi possibbli skont il-kriterji 
definiti mill-ILO u min-NU. Ladarba 
jitwettqu, il-Kummissjoni għandha 
tgħaddi dawn l-istudji preliminari tal-
impatt lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-awtoritajiet governattivi u 
lokali tal-PTEE qabel il-konklużjoni tal-
ftehimiet internazzjonali kkonċernati.

Or. fr
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Emenda 34

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 57 - paragrafu 1 - subparagrafu b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-faċilitazzjoni tat-tneħħija ta' ostakli 
fuq il-kummerċ jew l-investiment fir-
rigward ta' prodotti u servizzi ta' relevanza 
partikolari għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima, bħall-enerġija rinnovabbli 
sostenibbli u prodotti u servizzi b'użu 
enerġetiku effiċjenti, fosthom permezz tal-
aħjar teknoloġiji li huma disponibbli u 
permezz tal-promozzjoni ta' standards li 
jirrispondu għall-ħtiġijiet ambjentali u 
ekonomiċi u jimminimizzaw l-ostakli 
tekniċi fuq il-kummerċ;

b) il-faċilitazzjoni tat-tneħħija ta' ostakli 
fuq il-kummerċ jew l-investiment fir-
rigward ta' prodotti u servizzi ta' relevanza 
partikolari għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima, bħall-enerġija rinnovabbli 
sostenibbli u prodotti u servizzi b'użu 
enerġetiku effiċjenti, fosthom permezz tal-
aħjar teknoloġiji li huma disponibbli u 
permezz tal-promozzjoni ta' standards li 
jirrispondu għall-ħtiġijiet ambjentali, 
soċjali u ekonomiċi u jimminimizzaw l-
ostakli tekniċi fuq il-kummerċ;

Or. fr

Emenda 35

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 57 - paragrafu 1 - subparagrafu c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) il-promozzjoni tal-kummerċ ta' prodotti 
li jikkontribwixxu għall-kundizzjonijiet 
soċjali u għal prattiki tajbin mil-lat 
ambjentali, fosthom prodotti li jkunu 
suġġetti għal skemi volontarji ta' 
assigurazzjoni tas-sostenibbiltà bħall-
kummerċ ġust u etiku, ekotikketti, u skemi 
ta' ċertifikazzjoni għal prodotti naturali
bbażati fuq riżorsi;

c) il-promozzjoni tal-kummerċ ta' prodotti 
li jikkontribwixxu għall-kundizzjonijiet 
soċjali u għal prattiki tajbin mil-lat 
ambjentali, fosthom prodotti li jkunu 
suġġetti għal skemi volontarji ta' 
assigurazzjoni tas-sostenibbiltà bħall-
kummerċ ġust u etiku, tikketti ekoloġiċi u 
soċjali, u skemi ta' ċertifikazzjoni għal 
prodotti bbażati fuq riżorsi naturali;

Or. fr
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Emenda 36

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 62

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 62 Artikolu 62

Politika dwar il-Konsumatur u Protezzjoni 
tas-Saħħa tal-Konsumatur

Politika dwar il-Konsumatur u Protezzjoni 
tas-Saħħa tal-Konsumatur

Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-
kooperazzjoni fil-qasam tal-politika tal-
konsumatur, il-protezzjoni tas-saħħa tal-
konsumatur u l-kummerċ tista' tinkludi t-
tħejjija ta' liġijiet u regolament fil-qasam 
tal-politika tal-konsumatur u tal-
protezzjoni tas-saħħa tal-konsumatur, bil-
għan li jiġu evitati ostakli żejda fuq il-
kummerċ.

Fil-kuntest tal-assoċjazzjoni, il-
kooperazzjoni fil-qasam tal-politika tal-
konsumatur, il-protezzjoni tas-saħħa tal-
konsumatur u l-kummerċ tista' tinkludi l-
possibilitajiet ta' rikonoxximent 
temporanju tar-regoli u l-proċeduri 
stabbiliti fil-PTEE u t-tħejjija ta' liġijiet u 
regolament fil-qasam tal-politika tal-
konsumatur u tal-protezzjoni tas-saħħa tal-
konsumatur, bil-għan li jiġu evitati ostakli 
żejda fuq il-kummerċ.

Or. fr

Emenda 37

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 68 - subparagrafu a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) it-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-PTEE biex 
jiddefinixxu u jimplimentaw il-politiki 
meħtieġa għall-iżvilupp tal-kummerċ 
tagħhom tal-prodotti u tas-servizzi;

a) it-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-PTEE biex 
jiddefinixxu u jimplimentaw il-politiki 
meħtieġa għall-iżvilupp tal-kummerċ 
tagħhom tal-prodotti u tas-servizzi 
speċjalment permezz ta' teknoloġiji ġodda 
tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni;

Or. fr
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Emenda 38

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 68 - subparagrafu b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-inkoraġġiment tal-isforzi tal-PTEE 
biex idaħħlu fis-seħħ l-oqfsa legali, 
regolatorji u istituzzjonali xierqa kif ukoll 
il-proċeduri amministrattivi meħtieġa;

b) l-inkoraġġiment tal-isforzi tal-PTEE 
biex idaħħlu fis-seħħ l-oqfsa legali, 
regolatorji u istituzzjonali xierqa kif ukoll 
il-proċeduri amministrattivi meħtieġa, biex 
jiffavorixxu b'mod speċjali t-titjib tal-
istandards soċjali u joħolqu ambjent 
soċjali favorevoli għat-tkabbir;

Or. fr

Emenda 39

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 68 – subparagrafu d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) il-faċilitazzjoni tal-iżvilupp tas-swieq u 
tal-prodotti, fosthom it-titjib tal-kwalità tal-
prodotti;

d) il-faċilitazzjoni tal-iżvilupp u tad-
diversifikazzjoni tas-swieq u tal-prodotti, 
fosthom it-titjib tal-kwalità tal-prodotti;

Or. fr

Emenda 40

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 68 - subparagrafu e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) jingħata kontribut għall-iżvilupp tar-
riżorsi umani u tal-ħiliet professjonali 
rilevanti għall-kummerċ ta' prodotti u 
servizzi;

e) jingħata kontribut għall-iżvilupp tar-
riżorsi umani u tal-ħiliet professjonali billi 
jiġi offrut taħriġ xieraq rilevanti għall-
kummerċ ta' prodotti u servizzi;

Or. fr
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Emenda 41

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 68 - subparagrafu g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) it-titjib tal-kapaċità ta' intermedjarji 
finanzjarji li jipprovdu lill-impriżi tal-
PTEE bis-servizzi relevanti għall-
attivitajiet ta' esportazzjoni tagħhom, bħal 
intelligence tas-swieq;

g) it-titjib tal-kapaċità ta' intermedjarji 
finanzjarji li jipprovdu lill-impriżi tal-
PTEE bis-servizzi relevanti għall-
attivitajiet ta' esportazzjoni tagħhom, bħal 
informazzjoni dwar is-swieq, permezz ta' 
użu aħjar ta' teknoloġiji ġodda;

Or. fr


