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1. INTRODUZZJONI 

Din il-Kummissjoni tippreżenta l-Programm ta' Ħidma tagħha tal-2011 fi żmien li huwa 
partikolarment ta' sfida għall-UE. Wara l-agħar kriżi tad-deċennji riċenti s-sinjali ta' rkupru 
ekonomiku huma ċari – iżda dak l-irkupru għadu ma ġiex stabbilit sew. Minħabba din ir-
raġuni, l-inizjattivi l-ġodda li l-Kummissjoni se tipproponi u tibda fl-2011 tefgħu attenzjoni 
qawwija fuq l-irkupru li qiegħed jaċċellera. L-2011 għandha tkun is-sena meta l-istrateġija 
Ewropa 2020 tkun integrata bħala s-sinsla tal-isforzi fuq livell tal-UE u nazzjonali sabiex 
twassal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Għandu jkun hemm ukoll ftehim sħiħ dwar 
il-qafas il-ġdid komprensiv regolatorju għas-settur finanzjarju, it-tnedija tal-ewwel semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika u sensiela ta' miżuri prattiċi biex 
iwieżnu l-bidla. San-nofs l-2011, fil-proposti tagħha għall-Qafas Finanzjarju Multiannwali li 
jmiss tal-UE, il-Kummissjoni se tistabbilixxi kif se tmexxi l-baġit tal-UE għat-twettiq tal-
Ewropa 2020. Dan il-Programm ta' Ħidma tfassal fuq il-ħames prijoritajiet politiċi ewlenin 
għall-UE stabbiliti mill-President Barroso fl-ewwel Diskors tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni, li 
sar quddiem il-Parlament Ewropew f'Settembru 20101: 

– Il-ġlieda kontra l-kriżi ekonomika u l-ħolqien tal-momentum tal-irkupru  

– Żieda mill-ġdid tat-tkabbir ekonomika li jwassal għall-impjiegi billi tiġi aċċellerata l-
aġenda ta' riforma Ewropa 2020  

– Il-ħolqien ta' żona ta' libertà, ġustizzja u sigurtà  

– It-tnedija ta' negozjati għall-baġit tal-UE modern 

– L-UE tuża l-influwenza tagħha fix-xena globali 

Dan il-Programm ta' Ħidma huwa l-ewwel wieħed li se jkun adottat taħt iċ-ċiklu l-ġdid ta' 
programmazzjoni mibdi mil-Linji gwida Politiċi tal-President tal-Kummissjoni u stabbilit fil-
Ftehim Qafas bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni. Il-Programm ta' Ħidma jista' 
wkoll jgħin biex jispira approċċ ġdid għall-programmazzjoni tal-prijoritajiet komuni tal-UE, 
kif stabbiliti fit-Trattat ta' Lisbona.  

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni jiffokka fuq l-azzjonijiet li jridu jitwettqu fl-2011. 
Madankollu, fi ħdan il-perspettiva l-ġdida multiannwali taċ-ċiklu ta' programmazzjoni, il-
Programmi ta' Ħidma annwali tal-Kummissjoni jipprovdu wkoll qafas għall-valutazzjoni tal-
politiki li għaddejjin bħalissa, u jindikaw oqsma fejn l-inizjattivi politiċi jeħtieġ li jkunu 
żviluppati biex isseħħu l-istrateġiji politiċi fit-tul biex jitwettqu l-għanijiet tal-UE. 

Minħabba l-ħtieġa urġenti biex titlesta l-ħidma tal-UE dwar proposti ewlenin f'oqsma li 
jinkludu l-governanza ekonomika u r-regolament finanzjarju, il-Kummissjoni se tesplora mal-
Parlament Ewropew u mal-Kunsill kif għandhom jagħtu prijorità lill-adozzjoni rapida ta' ċertu 
numru limitat ta' proposti li huma partikolarment urġenti.  

                                                 
1 Ara d-Diskors 2010 dwar l-Istat tal-Unjoni tas-7 ta' Settembru 2010. 
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2. MILL-ĠDID TKABBIR EKONOMIKU LI JWASSAL GĦALL-IMPJIEGI: AĊĊELERAZZJONI 
LEJN L-2020 

2.1. It-tisħiħ tal-governanza ekonomika u l-bidu tas-Semestru Ewropew  

Riċentement il-Kummissjoni ppreżentat pakkett sinifikanti ta' proposti biex ittejjeb l-għodda 
tal-governanza ekonomika u testendihom biex tinkludi l-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi 
u fiskali2. Il-proposti l-ġodda se jwettqu sorveljanza usa' u mtejba tal-politiki fiskali fuq livell 
tal-UE, kif ukoll koordinazzjoni aħjar tal-politiki makroekonomiċi biex jindirizzaw in-
nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni eżistenti, inkluża azzjoni upstream dwar l-iżbilanċi makro-
finanzjarji. Mekkaniżmi ġodda ta' infurzar se jipprevjenu jew jirranġaw l-eċċessi li jistgħu 
jikkawżaw ħsara lill-istabbiltà fiskali jew finanzjarja tal-Ewropa. Sabiex iżżomm il-
momentum, il-Kummissjoni ssejjaħ il-koleġiżlaturi tal-UE biex javvanzaw malajr fid-
deliberazzjonijiet politiċi tagħhom. 

Fl-ewwel nofs tal-2011, is-Semestru Ewropew tal-koordinazzjoni tal-politika se jsir l-
istruttura ċentrali għall-isforzi komuni tal-UE biex ittejjeb it-tkabbir u l-impjiegi. F'Jannar 
2011, il-Kummissjoni se tadotta l-ewwel Stħarriġ tat-Tkabbir Annwali biex tniedi s-Semestru 
Ewropew. L-Istħarriġ tat-Tkabbir Annwali se janalizza s-sitwazzjoni ekonomika tal-Unjoni, 
kif ukoll l-iżbilanċi potenzjali u r-riskji sistematiċi. Hu se jħares b'mod partikolari lejn il-
pożizzjoni tal-UE fir-rigward tal-ħames miri stabbiliti fl-Ewropa 2020, sabiex permezz ta' 
punti ta' referenza aħna nkunu nistgħu nibdlu l-UE f'soċjetà intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiva. 

2.2. Regolament finanzjarju: it-tlestija tar-riforma 

Skeda komprensiva għat-twettiq tal-proposti biex titlesta r-riforma finanzjarja tal-UE kienet 
ippreżentata f'Ġunju 20103. Fil-bidu tal-2011, il-Kummissjoni se tippreżenta l-proposti li għad 
baqa' biex tlesti r-riforma tas-settur finanzjarju.  

Il-maġġoranza tal-proposti li jindirizzaw id-difetti esposti mill-kriżi huma diġà approvati jew 
dalwaqt jiġu approvati, u l-ftehimiet riċenti dwar il-pakkett tas-superviżjoni finanzjarja 
jikkostitwixxu pass importanti. Fl-ewwel nofs tas-sena 2011, il-Kummissjoni se ssegwi 
b'sensiela addizzjonali ta' titjib tar-regoli dwar il-kapital tal-banek (CRD IV) biex timplimenta 
fl-UE ir-riżultat tal-ħidma internazzjonali fil-Kumitat ta' Basel dwar l-Istandards Bankarji, 
bidliet lid-Direttiva tas-Swieq tal-Istrumenti Finanzjarji (MiFID) u d-Direttiva tal-Abbuż tas-
Suq biex isir il-pass lejn swieqi ta' prodotti derivattivi iktar trasparenti u iktar siguri, proposta 
dwar l-Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu, kif ukoll leġiżlazzjoni li tistabbilixxi qafas 
għall-ġestjoni tal-kriżi tal-banek u riżoluzzjoni biex tgħammar l-awtoritajiet rilevanti b'sett 
konsistenti ta' għodda inklużi fondi ta' riżoluzzjoni. 

Attenzjoni partikolari se tkun il-protezzjoni ta' investituri żgħar u konsumaturi ordinarji: l-
inizjattivi se jinkludu leġiżlazzjoni dwar l-aċċess għal servizzi bankarji bażiċi, u azzjoni biex 
tippromwovi prattika responsabbli minn min isellef kif ukoll minn min jissellef fuq ipoteki. 

Dawn u proposti oħra se jlestu l-programm ta' riforma ambizzjuż tal-Kummissjoni għas-settur 
finanzjarju. Għan konġunt tal-istituzzjonijiet Ewropew għandu jkun li jkun hemm ir-riforma 

                                                 
2 COM(2010) 522, COM(2010) 523, COM(2010) 524, COM(2010) 525, COM(2010) 526, COM(2010) 

527, 29.9.2010. 
3 COM(2010) 301, 2.6.2010. 
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sħiħa miftiehma sal-aħħar tal-2011, biex b'hekk titwaqqaf sistema avvanzata tar-regolament 
finanzjarju bħala wieħed mill-pedamenti għal tkabbir b'saħħtu u li joħloq impjiegi. 
Sadanittant, l-UE se tkompli l-isforzi tagħha biex tippromwovi approċċ qawwi u kkoordinat, 
speċjalment permezz tal-parteċipazzjoni attiva tagħha fil-G20. Il-Kummissjoni se tkompli l-
ħidma tagħha fuq kontribuzzjoni xierqa tas-settur finanzjarju. 

2.3. Tkabbir intelliġenti 

Permezz tal-inizjattivi ewlenin tal-Ewropa 2020 dwar Unjoni ta' Innovazzjoni4, Żgħażagħ 
attivi5 u l-Aġenda Diġitali6, il-Kummissjoni uriet kif l-UE tista' taġixxi minn diversi lati 
sabiex issaħħaħ il-potenzjal tat-tkabbir intelliġenti tal-Ewropa. Matul l-2011, il-proposti 
konkreti mħabbra fl-inizjattivi ewlenin se jiġu varati u implimentanti permezz ta' azzjoni 
komplimentari fuq livell Ewropew u nazzjonali. 

Il-possibbiltajiet li dejjem jiżdiedu tal-internet jippreżentaw opportunitajiet ġodda għall-
produtturi awdjoviżivi u għax-xandara iżda jimponu sfidi ġodda għall-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali. Il-liċenzjar transkonfinali u pan-Ewropew fis-settur awdjoviżiv se 
jistimula l-kreattività għall-benefiċċju taċ-ċittadini Ewropej.  

L-istandards Ewropej għandhom ikollhom rwol iktar b'saħħtu bħala pjattaformi għall-
kompetittività globali tal-impriżi tagħna, speċjalment għall-SMEs. Is-settur tal-ICT huwa 
wieħed mill-oqsma li għandu potenzjal ferm kbir. Pakkett ta' proposti matul l-2011 hu maħsub 
biex joħloq sistema ta' Standardizzazzjoni Ewropea iktar integrata.  

Il-Kummissjoni se tistabbilixxi wkoll modi li bihom l-UE tista' tgħin biex timmodernizza l-
edukazzjoni għolja u tistabbilixxi l-viżjoni tagħha għall-azzjoni tal-futur sabiex tħaddan l-
għarfien u l-innovazzjoni.  

2.4. Tkabbir sostenibbli 

Kif imħabbar fl-Ewropa 2020, il-Kummissjoni se tistabbilixxi l-viżjoni tagħha għall-
"Effiċjenza tar-riżorsi" bħala inizjattiva ewlenija fl-2011. Din se tagħti perspettiva ġdida fir-
rigward tat-tfassil tal-politika integrat fuq livell tal-UE. L-għan se jkun li jinħoloq b'mod 
progressiv qafas ibbażat fuq l-effiċjenza tar-riżorsi sabiex jinkludi l-bidla lejn soċjetà b'użu 
baxx ta' karbonju u li jistabbilixxi politiki settorjali inklużi l-enerġija, it-trasport u l-ġestjoni 
ta' riżorsi naturali bħal pereżempju l-agrikoltura u s-sajd f'qafas sostenibbli fit-tul. Din il-
ħidma se tieħu ż-żmien biex tiżviluppa, iżda l-ewwel riżultati se jikkonsistu f'approċċ ġenerali 
li jistabbillixxi kif l-enerġija, it-trasport u l-promozzjoni ta' ekonomija b'użu baxx ta' karbonju 
jistgħu jikkontribwixxu għall-bidla tal-ekonomija tal-UE sal-2050. Dawn l-inizjattivi 
interkonnessi se jiddefinixxu xenarji fi żmien medju u fit-tul, u b'hekk jipprovdu bażi soda 
għat-teħid ta' deċiżjonijiet u kundizzjonijiet iktar prevedibbli għall-investiment ta' skala kbira. 
Dan jeħtieġ li jkun ukoll appoġġjat minn approċċ wiesgħa dwar kif l-effiċjenza tal-enerġija 
tista' tkun integrata fil-mod ta' kif is-soċjetà Ewropea tiżviluppa fil-futur.  

Fl-2011 se tingħata attenzjoni partikolari lejn l-infrastruttura tal-enerġija u l-effiċjenza, li 
għandhom benefiċċji immedjati fuq l-ambjent, l-ekonomija u s-sigurtà tal-enerġija, inkluż 
potenzjal kbir sew li jinħolqu l-impjiegi.  

                                                 
4 COM(2010) 546, 6.10.2010. 
5 COM(2010) 477, 15.9.2010. 
6 COM(2010) 245, 19.5.2010. 
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Il-White Paper dwar il-futur tal-politika tat-trasport se teżamina t-tlestija tal-qasam tat-trasport 
Ewropew sabiex toħloq infrastruttura effiċjenti u uniformi madwar netwerk ċentrali billi 
tibbaża fuq l-innovazzjoni sabiex tikseb trasport b'użu baxx ta' karbonju. 

Il-promozzjoni tal-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali u r-rilaxx tal-potenzjal innovattiv tas-
setturi bħal pereżempju l-agrikoltura u s-sajd se jkunu tema prinċipali tal-proposti tal-
Kummissjoni għar-reviżjoni tal-Politika Agrikola Komuni u l-Politika Komuni tas-Sajd għall-
perjodu tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali ġdid. 

Matul l-2011, il-Kummissjoni se tkompli taħdem biex tiġġieled kontra l-bidla fil-klima. 
Filwaqt li tkompli tixpruna l-isforzi internazzjonali biex tikseb ftehim ambizzjuż u globali, il-
Kummissjoni se taħdem ukoll ma' imsieħba bilaterali biex jaqsmu l-ideat u jiżviluppaw 
proġetti komuni f'oqsma bħal teknoloġiji nodfa, skambju tal-karbonju u enerġija rinovabbli. 
L-2011 se tkun ukoll sena bieżla fir-rigward tal-aġenda ambjentali usa' – il-preparazzjonijiet 
għas-Summit Dinji Rio+20 fl-2012 se jkunu prijorità fl-aġenda u l-Kummissjoni se tkun qed 
tivvaluta r-riżultati tas-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali u tirrevedi l-istrateġiji tematiċi 
dwar il-prevenzjoni tal-iskart u r-riċiklaġġ. 

2.5. Tkabbir inklużiv 

Qabel it-tmiem tal-2010, il-Kummissjoni se tippubblika l-ħames rapport tagħha u tipproponi 
żewġ inizjattivi ewlenin oħra tal-Ewropa 2020 - dwar "Ħiliet u Impjiegi ġodda" u 
"Pjattaforma kontra l-Faqar". Numru ta' miżuri konkreti mfassla biex jippromwovu t-tkabbir 
inklużiv se jkuni stabbiliti fl-2011. B'kollaborazzjoni mill-qrib ma' imsieħba soċjali, il-
Kummissjoni se tippjana proposta leġiżlattiva sabiex ittejjeb l-implimentazzjoni tad-Direttiva 
dwar l-Istazzjonar tal-Ħaddiema, u taġġorna d-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol għal 
realitajiet ġodda. Il-Kummissjoni se taħdem ukoll għall-istabbiliment ta' qafas ta' kwalità, li 
jikkunsidra bis-sħiħ in-natura speċifika tas-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali, bl-
aġġornament tar-regoli tal-għajnuna mill-Istat bħala pass importanti. L-iżgurar ta' tkabbir 
inklużiv ifisser ukoll li jiġu indirizzati sfidi tas-soċjetà bħal pereżempju l-impatt tat-tixjiħ tal-
popolazzjoni . Il-Kummissjoni se tappoġġja l-azzjoni tal-Istati Membri biex jagħtu pensjonijiet 
xierqa u sostenibbli liċ-ċittadini permezz ta' miżuri konkreti li għandhom jiġu identifikati 
wara konsultazzjoni li tnediet fl-2010. Il-promozzjoni ta' aġenda ambizzjuża għall-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali se tkun tema ċentrali għar-reviżjoni tal-politika ta' koeżjoni 
għall-proposta ta' Qafas Finanzjarju Multiannwali ġdid. 

2.6. L-isfruttar tal-potenzjal tas-Suq Uniku għat-tkabbir 

Il-kisbiet tas-Suq Uniku jeħtieġu li jkunu approfonduti b'mod kostanti u aġġornati sabiex 
jinkiseb il-potenzjal tiegħu. Matul ir-riċessjoni, l-Unjoni rreżistiet it-tentazzjonijiet ta' 
perspettiva għal żmien qasir u l-iżolament. Iżda mingħajr Suq Uniku li jaħdem sew, fl-Ewropa 
mhux se jkun hemm żieda fit-tul tal-impjiegi. Issa huwa l-mument li l-integrazzjoni tas-suq 
tiżdied għal-livelli ġodda billi jitqiegħu fil-mira tal-azzjonijiet in-nuqassijiet persistenti 
sinifikanti, kif identifikati mill-Professur Mario Monti fir-rapport riċenti tiegħu għall-
Kummissjoni7. 

Billi użat din il-ħidma bħala bażi, il-Kummissjoni għadha kemm ipproponiet numru ta' 
proposti konkreti biex terġa' tniedi s-suq uniku – f'Att dwar is-Suq Uniku8 – u l-inizjattiva 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf  
8 COM(2010) 608, 27.10.2010. 

http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf
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ewlenija Ewropa 2020 dwar il-Politika Industrijali9. It-tnejn jenfasizzaw il-ħtieġa li s-soċjetà 
tiġi adatatta fl-intier tagħha biex tikkonkretizza l-potenzjal tas-suq uniku u ssaħħaħ il-
kundizzjonijiet qafas għall-operaturi ekonomiċi tal-Ewropa.  

Il-Kummissjoni se tkompli tiftaħ l-aċċess tas-suq għall-kumpaniji tagħna, b'mod partikolari l-
impriżi żgħar u medji. Aspett importanti se jkun il-preżentazzjoni fl-2011 ta' proposti għall-
modernizzazzjoni tar-regoli ta' akkwist pubbliku u l-istabbiliment tar-regoli komuni dwar il-
kuntratti ta' konċessjoni. Inizjattivi konkreti oħra mmirati għall-SMEs matul l-2011 se 
jinkludu regolament dwar il-ġestjoni tal-irkupru tad-dejn transkonfinali.  

Il-Kummissjoni se tagħmel numru ta' passi konkreti inklużi proposti għall-mekkaniżmu ta' 
Riżoluzzjoni ta' Tilwim (ADR) biex tiffaċilita r-riżoluzzjoni tal-problemi tal-konsumaturi fl-
UE u tkompli l-ħidma dwar rimedji kollettivi fuq il-bażi tal-konsultazzjoni pubblika mnedija 
fl-2010.  

Fil-qasam tat-tassazzjoni, proposta għal Bażi Komuni u Kkonsolidata tat-Taxxa Korporattiva 
(CCCTB) hi maħsuba biex tiftaħ il-possibbiltà għall-kumpaniji biex jagħżlu sistema li 
tagħmel r-regoli tat-taxxa eħfef, tnaqqas l-ispejjeż u tgħin biex tneħħi l-ostakoli tat-taxxa li l-
kumpaniji qed jaffaċċjaw bħalissa, meta joperaw barra minn pajjiżhom, mingħajr ma taffettwa 
r-rati attwali tat-taxxa. Il-Kummissjoni se tippubblika wkoll Komunikazzjoni dwar strateġija 
futura tal-VAT li timmira d-dgħufijiet tas-sistema attwali billi timmodernizzaha u 
tissimplifikaha, sabiex tnaqqas il-piż amministrattiv tal-VAT fuq il-kumpaniji.  

Pakkett tal-Ajruporti se jkollu l-għan li jtejjeb il-kompetizzjoni kif ukoll id-drittijiet tal-
konsumaturi u l-prestazzjoni ambjentali f'dan is-settur importanti, billi jitratta l-kapaċità tal-
ajruport, l-operat tal-islots u tal-art, biex b'hekk iwassal għal użu aħjar tan-netwerk Ewropew 
tal-ajruporti  

3. IT-TWETTIQ TAL-AĠENDA TAĊ-ĊITTADINI: LIBERTÀ, SIGURTÀ U ĠUSTIZZJA 

Iċ-ċittadinanza tal-UE għandha tkun realtà tanġibbli għaċ-ċittadini tal-UE. Id-drittijiet taċ-
ċittadini huma stabbiliti sew fil-liġi tal-UE. Madankollu, għad hemm nuqqasijiet bejn ir-regoli 
mħaddna fit-Trattat u r-realtà li ċ-ċittadini jaffaċċjaw fil-ħajja tagħhom ta' kuljum – bħala 
individwi privati, konsumaturi, studenti jew atturi politiċi.  

Ir-"Rapport dwar iċ-Ċittadinanza"10 li għadu kemm ġie adottat mill-Kummissjoni jenfasizza 
sett ta' kwistjonijiet fejn għandha tittieħed azzjoni biex tingħata tifsira prattika lid-drittijiet 
individwali mogħtija fuq livell tal-UE. Dawn l-isforzi jmorru id f'id mal-miżuri meħuda fl-
implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Programm ta' Stokkolma (2010-2014) bl-għan li 
jwettaq żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja11 billi juża bis-sħiħ il-bażi legali msaħħa pprovduta 
mit-Trattat. 

Bħala parti mill-isforzi għat-tisħiħ tad-drittijiet taċ-ċittadini fl-2011, il-Kummissjoni se 
tipproponi strument legali dwar il-Liġi Kuntrattwali Ewropea. 

                                                 
9 COM(2010) 614, 27.10.2010. 
10 COM(2010) 603, 27.10.2010. 
11 COM(2010) 171, 20.4.2010. 
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Fil-qasam tal-liġi kriminali, il-Kummissjoni se tipproponi Direttiva dwar id-drittijiet tal-vittmi 
tal-kriminalità biex tiżgura aċċess għall-assistena legali biżżejjed, ġustizzja u protezzjoni 
għaċ-ċittadini tal-Istati Membri kollha. Sabiex issaħħaħ il-fiduċja reċiproka bejn l-awtoritajiet 
ġudizzjarji u ċ-ċittadini, il-Kummissjoni se tkompli wkoll tagħmel proposti leġiżlattivi għall-
introduzzjoni tal-istandards minimi għall-proċeduri fi proċedimenti kriminali, b'mod speċjali 
fil-qasam tal-assistenza legali u l-għajnuna legali. 

Il-Kummissjoni se tagħmel ukoll proposti leġiżlattivi għall-Programm ta' Vjaġġaturi 
Rreġistrati u Sistema ta' Dħul/Ħruġ għal ċittadini ta' pajjiżi terzi. L-għan hu li tgħin iżżomm 
lill-UE miftuħa għad-dinja, filwaqt li tiġġieled l-immigrazzjoni illegali u tipprevjeni l-
kriminalità organizzata. F'Ewropa miftuħa, aħna rridu wkoll nipprevjenu l-kriminali milli 
jisfruttaw is-sistema ekonomika tagħna. Il-mizuri li se jiġu proposti s-sena d-dieħla se 
jinkludu qafas dwar il-konfiska u l-irkupru tal-assi illiċiti u Komunikazzjonijiet dwar politika 
komprensiva kontra l-korruzzjoni u l-istrateġija ta' kontra l-frodi 

B'mod simili, reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni ċivili se ttejjeb il-kapaċitajiet tal-
UE fil-qasam tar-reazzjoni għad-diżastri, il-preparatezza u l-prevenzjoni. Fl-aħħar, il-
Kummissjoni se tkompli l-ħidma tagħha mar-Rappreżentant Għoli dwar proposta biex 
timplimenta l-Artikolu 222 tat-Trattat. 

4. L-Ewropa fid-Dinja: Nieħdu r-responsabbiltà tagħna fix-xena globali 

Billi l-istrutturi l-ġodda tal-UE għall-politika esterna huma fis-seħħ, issa għandna opportunità 
biex nippromwovu politika komprensiva u koeżiva dwar l-isfidi esterni li qed naffaċċjaw 
illum, u b'hekk nuru li l-UE hija sieħba soda u affidabbli b'sett ċar ta' għanijiet li huma 
espressi b'unità u koeżjoni. Il-Kummissjoni se tkompli tappoġġja s-Servizz il-ġdid Ewropew 
għall-Azzjoni Esterna u tgħin tiżviluppa fażi ġdida fil-politiki esterni tagħna. L-UE diġà 
ffukkat fuq il-ħtieġa li jkollna viżjoni ċara tar-relazzjonijiet tagħna ma' imsieħba strateġiċi, kif 
ukoll pożizzjoni soda u konsistenti fin-negozjati internazzjonali. Dan ifisser li jsir użu sħiħ 
tal-politiki li għalihom il-Kummissjoni hija responsabbli bħal pereżempju l-iżvilupp, il-
kummerċ, it-tkabbir, l-għajnuna umanitarja u l-aspetti esterni tal-politiki interni, u jkun hemm 
koordinazzjoni bejnhom u bejn l-ħidma tal-EEAS biex iwettqu ħarsa ġenerali strateġika tar-
relazzjonijiet bilaterali tal-UE.  

4.1. Politika tal-kummerċ komprensiva 

Politika tal-kummerċ li tirnexxi hija pilastru ewlieni tal-istrateġija tal-Ewropa 2020. Billi 
tibbaża fuq l-istrateġija tal-kummerċ li se tkun ippubblikata f'Novembru 2010, il-
Kummissjoni se ssegwi n-negozjati li għaddejjin bħalissa mal-imsieħba kummerċjali tagħhna, 
kif ukoll permezz ta' progressjoni ta' diversi ftehimiet bilaterali importanti ppjanati li jkunu 
konklużi fl-2011 u żżomm il-pressjoni għal żviluppi fin-negozjati tad-WTO. B'mod parallel, 
l-UE se tagħmel passi konkreti oħra biex tpoġġi lill-kumpaniji Ewropej fis-suq globali. Fil-
2011, il-Kummissjoni se tippreżenta proposta leġiżlattiva għal strument tal-UE biex ittejjeb l-
aċċess għall-akkwist pubbliku f'ekonomiji emerġenti żviluppati u kbar, billi tibbaża fuq l-
implimentazzjoni tal-impenji internazzjonali tagħna. Il-Kummissjoni se tipproponi wkoll 
miżuri biex tappoġġja l-SMEs Ewropej fl-iżvilupp tal-attivitajiet tagħhhom barra mill-UE.  

Fl-approċċ komprensiv tagħna, aħna se nindirizzaw ukoll dwar kif il-politika kummerċjali 
tagħna tista' l-aħjar isservi pajjiżi żviluppati fl-integrazzjoni tagħhom fl-ekonomija globali. Il-
Kummissjoni se tagħmel proposta leġiżlattiva għal Regolament ġdid dwar Sistema 
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Ġeneralizzata ta' Preferenza maħsuba biex ittejjeb kemm jista' jkun l-impatt pożittiv fuq l-
iżvilupp sostenibbli u l-pajjiżi li l-iktar għandhom bżonn. 

4.2. Politiki tat-tkabbir, il-viċinat, l-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja tal-UE 

Fl-2011, l-UE se tkompli tmexxi l-proċess ta' tkabbir. Il-progress fin-negozjati, inklużi 
negozjati ġodda li jistgħu jinfetħu wara l-preżentazzjoni tal-Opinjonijiet dwar is-sħubija iktar 
tard fl-2010, se jkunu marbuta mal-progress kontinwu li sar mill-pajjiżi kandidati, b'enfażi 
speċjali fuq ir-rispett tal-istat tad-dritt. 

Matul dawn l-aħħar ħames snin, il-Politika Ewropea tal-Viċinat uriet l-abilità tal-UE li 
tipproġetta l-valuri u l-prinċipji tagħha u li tikkontribwixxi għall-istabbiltà politika u l-
iżvilupp ekonomiku fil-viċinat tagħha – prijorità strateġika għall-UE. Il-Kummissjoni se 
tkompli tapprofondixxi r-relazzjoni speċjali tal-UE mal-pajjiżi tal-viċinat tagħha, fosthom 
billi twettaq reviżjoni tal-politika tal-viċinat tal-UE li twassal għall-proposti fl-2011 għall-
iżvilupp addizzjonali fid-dimensjonijiet tagħha bilaterali u multilaterali (l-Isħubija tal-Lvant, 
Unjoni għall-Mediterran). 

It-twettiq effettiv tal-assistenza tal-iżvilupp huwa għan ewlieni għall-UE bħala l-ikbar donatur 
tal-iżvilupp fid-dinja. Approċċ ta' sħubija huwa l-aħjar mod biex tiġi żgurata l-kontribuzzjoni 
massima ġenerali tal-UE lill-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millenju, u ġenerazzjoni ġdida ta' 
programmi biex jappoġġjaw il-ħtiġijiet tal-iżvilupp li jridu jkunu mfassla b'dan il-ħsieb. 
Attenzjoni partikolari se tingħata lis-segwitu tal-Green Paper dwar il-futur tal-politika tal-
iżvilupp tal-UE li se tkun ippreżentata fl-aħħar tal-2010 li se tivvaluta l-istrumenti ta' żvilupp 
tal-Unjoni biex tiffoka fuq l-attivitajiet li jistgħu jagħmlu differenza reali għal dawk li jinsabu 
fil-bżonn. 

Li tingħata għajnuna lil dawk affattwati minn katastrofi umanitarji tibqa' element importanti u 
ċentrali tal-impenn tal-UE li hu mifrux mad-dinja kollha. Il-bażi għal dawn l-isforzi se 
jissaħħu permezz ta' proposta għal Reviżjoni tar-Regolament tal-Kunsill dwar l-għajnuna 
umanitarja. 

5. MILL-ĦIDMA GĦAR-RIŻULTAT L-AĦJAR UŻU TAL-POLITIKI TAL-UE 

Il-kobor u l-pass tal-bidliet li jsiru fid-dinja jitolbu mill-UE li taġixxi malajr, b'mod 
responsabbli u deċiżiv. L-2011 se tara r-riżultat ta' riflessjoni importanti dwar kif l-UE tista' 
timmodernizza l-politika tagħha u l-istrumenti finanzjarji u ssib modi ta' ħidma li jżidu l-valur 
miżjud tal-azzjoni tal-UE.  

5.1. Baġit modern għall-futur tal-Ewropa 

Ir-"Reviżjoni tal-Baġit"12 ippreżentata l-ġimgħa li għaddiet tistabbilixxi l-ideat tal-
Kummissjoni dwar l-għan, l-arkitettura u t-twettiq ta' baġit ġdid tal-UE wara l-2013. L-
Ewropa in ġenerali qed tgħaddi minn perjodu ta' awsterità fil-finanzi pubbliċi. Il-baġit tal-UE 
jrid ikun immirat lejn politiki u oqsma fejn jista' jagħmel differenza reali, jappoġġja l-
investiment medju u fit-tul, u jġib valur miżjud b'appoġġ għall-għanijiet politiċi tal-Unjoni – u 
bla dubju l-baġit tal-UE għandu jkun wieħed mill-għodda ewlenin biex titwettaq l-Ewropa 
2020. Hu jrid ukoll jitwettaq b'tali mod li jżid l-impatt tiegħu. F'Ġunju 2011, il-Kummissjoni 

                                                 
12 COM(2010) 700, 19.10.2010. 
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se tippreżenta l-proposti formali tagħha għall-Qafas Finanzjarju Multiannwali li jmis (MFF), 
li jkopri kemm in-nefqa kif ukoll l-finanzjament tal-baġit. Fir-rigward tal-ispejjeż, il-proposta 
se tistabbilixxi kif u fejn il-Kummissjoni temmen li tista' tuża l-baġit biex twettaq il-politiki 
tal-UE bl-aktar mod effettiv. Fir-rigward tal-finanzjamenti, il-Kummissjoni se tagħmel 
proposta għal deċiżjoni ġdida dwar ir-riżorsi proprji. Dawn il-proposti se jkunu r-riżultat ta' 
analiżi dettaljata dwar kif l-ispejjez tal-UE jistgħu jagħtu l-ikbar valur miżjud, kif tista' taġixxi 
bħala għodda b'saħħitha għat-twettiq tal-għanijiet komuni tal-UE. u perpspettiva ġdida lejn il-
mod kif inhu ffinanzjat il-baġit.  

Fix-xhur li ġejjin il-Kummissjoni se toħroġ numru ta' Komunikazzjonijiet u rapporti dwar 
oqsma ta' politika ewlenin, b'mod partikolari dwar ir-riforma tal-politika agrikola komuni, tas-
sajd komuni u l-futur tal-politika ta' koeżjoni, li se jservu wkoll bħala l-bażi politika għall-
proposti baġitarji tal-MFF. Il-Kummissjoni se tippreżenta proposti legali dettaljati għall-
istrumenti u l-programmi finanzjarji speċifiċi li għandhom jimplimentaw l-MFF l-ġdid. Dawn 
se jkunu ppreżentati f'numru ta' pakketti mis-sajf sal-aħħar tal-2011. 

5.2. Il-promozzjoni tar-regolamentazzjoni intelliġenti 

L-aġenda ta' regolamentazzjoni aħjar tal-Kummissjoni wasslet għal titjib sinifikanti fit-tfassil 
tal-politika fuq livell tal-UE u nazzjonali. It-tfassil ta' leġiżlazzjoni ġdida tibbaża fuq l-
opinjonijiet tal-partijiet interessati u l-evidenza miġbura minn konsultazzjonijiet wiesgħa u 
soġġetti għall-proċess ta' valutazzjoni tal-impatt li ġie vvalutat esternalment li żied b'mod 
effettiv il-kwalità tal-proposti. B'mod parallel, il-Kummissjoni wettqet simplifikazzjoni bir-
reqqa tal-leġiżlazzjoni eżistenti u għamlet progress sinifikanti fit-tnaqqis tal-piżijiet 
amministrattivi u fl-għajnuna tal-Istati Membri fit-traspożizzjoni tal-liġi tal-UE.  

Billi tibbaża fuq din l-esperjenza, il-Kummissjoni hija lesta li tidħol f'fażi ġdida ta' 
regolamentazzjoni aħjar13. Iċ-ċiklu politiku kollu għandu jiġi kkunsidrat fl-intier tiegħu. Mit-
tfassil, għall-istadju ta' applikazzjoni sakemm il-leġiżlazzjoni tiġi vvalutata u riveduta. Ibda 
bil-Programm ta' Ħidma, fil-prinċipju hemm bżonn ta' opinjoni pożittiva mill-Bord tal-
valutazzjoni tal-Impatt qabel ma proposta tkun tista' titressaq quddiem il-Kummissjoni għal 
deċiżjoni.  

Il-Kummissjoni se tkompli taħdem mal-Parlament Ewropew, mal-Kunsill u mal-Istati Membri 
biex jiżguraw li l-aġenda tkun segwita minn kulħadd, kemm fl-istadju leġiżlattiv tal-UE kif 
ukoll f'dak ta' implimentazzjoni.  

Fl-aħħar nett, il-leħen taċ-ċittadini u tal-partijiet interessati l-iktar affettwati mil-leġiżlazzjoni 
se jkunu msaħħa iktar billi jkun estiż il-perjodu ta' konsultazzjoni minn 8 għal 12-il ġimgħa 
minn 2012 'il quddim, billi ssir reviżjoni tal-politika ta' konsultazzjoni tal-Kummissjoni fl-
2011 u billi tiżdied il-prevedibbiltà fuq il-proposti ppjanati tal-Kummissjoni u l-ħidma ta' 
evalwazzjoni ex-post biex jippermettu lill-partijiet interessati jippreparaw l-impenn tagħhom 
fi stadju ħafna iżjed bikri.  

Dawn it-tliet pilastri tar-regolamentazzjoni intelliġenti għandhom iwettqu l-għan ġenerali 
tagħha: li jkollha leġiżlazzjoni tal-UE rilevanti, effettiva u ta' kwalità li twettaq l-għanijiet 
previsti tagħha u li minnha jibbenefikaw iċ-ċittadini u n-negozji. 

                                                 
13 COM(2010) 543, 7.10.2010. 
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5.3. Ħidma li għaddejja bħalissa 

Azzjonijiet ġodda b'attenzjoni fuq il-prijoritajiet politiċi huma biss aspett wieħed tal-ħidma 
tal-Kummissjoni. Matul din is-sena, il-Kummissjoni tibqa' responsabbli għall-
implimentazzjoni u l-ħarsien tal-politiki miftiehma, ir-rappurtar u l-kunsiderazzjoni ta' 
strateġiji eżistenti u pjanijiet ta' azzjoni, il-parteċipazzjoni f'negozjati internazzjonali, 
kontribuzzjoni għall-konferenzi u avvenimenti politiki importanti. Il-Kummissjoni 
tamministra firxa wiesgħa ta' programmi finanzjarji u kompiti operattivi. Fir-
responsabbiltajiet tagħha għall-implimentazzjoni tal-baġit operattiv tal-UE, il-Kummissjoni 
tfittex li tassigura l-aħjar użu tar-riżorsi limitati biex tiżgura l-għanijiet tal-UE, tikseb l-aħjar 
valur għall-flus filwaqt li tirrispetta l-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba. Il-biċċa l-kbira ta' 
din il-ħidma li għaddejja bħalissa tirriżulta fl-adozzjoni ta' rapporti u dokumenti li ma 
jinstabux fl-Anness ta' dan id-dokument - minkejja li l-ħidma tal-implimentazzjoni u s-
sorveljanza tieħu sehem importanti tar-riżorsi umani u finanzjarji tal-Kummissjoni, dan il-
programm ta' Ħidma jiffoka fuq oqsma fejn il-Kummissjoni qed teżerċita għażla politika aktar 
milli twettaq r-responsabbiltajiet tagħha bħala eżekuttiv. 

Matul dawn l-aħħar snin il-Kummissjoni bdiet tagħti iktar attenzjoni u riżorsi lill-
implimentazzjoni tal-liġi tal-UE. L-esperjenza pilota tal-UE14 li tnediet riċentement qed tibda 
tagħti riżultati u qed jiġu investiti sforzi konsiderevoli għat-tħaffif tat-trattament tal-każijiet ta' 
ksur. Qed issir analiżi iktar sistematika tar-raġunijiet għat-traspożizzjoni tard u inkorretta tal-
liġi tal-UE sabiex tikkontribwixxi għall-programm ta' simplifikazzjoni li għaddej bħalissa u li 
qed tintuża wkoll fir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni eistenti. Din il-ħidma kollha qed 
tikkontribwixxi biex l-UE ikollha bażi legali moderna u aġġornata, li tkun "adattata għall-
għan" u kapaċi li twettaq il-wegħdiet tal-UE liċ-ċittadini tagħha.  

6. KONKLUŻJONI 

Dan il-Programm ta' Ħidma jistabbilixxi l-inizjattivi ġodda ewlenin li l-Kummissjoni timpenja 
li twettaq fl-201115 u l-inizjattivi li se taħdem fuqhom fl-2011 u fis-snin li ġejjin16, inklużi 
proposti ta' simplifikazzjoni u rtirar17. Dan l-ippjanar bil-quddiem ifittex li jipprovdi lill-
partijiet interessati kollha bi prevedibbiltà u trasparenza għall-ħidma tagħhom, filwaqt li 
jżommu l-ftuħ u l-flessibbiltà biex jadattaw għal ċirkustanzi li jinbidlu. Fl-istess ħin, il-
Kummissjoni bla dubju se tkompli taħdem fuq kwistjonijiet oħra li jeħtieġu azzjoni urġenti, 
jew preparazzjoni fit-tul għall-futur. Issa l-Kummissjoni se taħdem mill-qrib mal-Parlament 
Ewropew u mal-Kunsill, kif ukoll ma' partijiet interessati, inklużi parlamenti nazzjonali, 
sabiex tiżgura li l-inizjattivi li se tippromwovi fis-sena li ġejja se jkunu bbażati fuq kunsens 
sod dwar kif l-UE għandha tissodisfa l-aspetattivi taċ-ċittadini tagħha għal Ewropa 
ambizzjuża u effettiva.  

                                                 
14 COM(2007) 502 –Tnediet f'April 2008. 
15 Ara l-Anness I. 
16 Ara l-Anness II. 
17 Ara l-Annessi III u IV. 


