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Emenda 36
Helmut Scholz

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ġew stabbiliti azzjonijiet preparatorji 
bħal djalogi kummerċjali, promozzjoni tal-
kummerċ u skambji xjentifiċi sabiex 
tissaħħaħ u tiġi approfondita l-
kooperazzjoni f’oqsma barra l-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Istrument ta’ 
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp mal-Indja u 
ċ-Ċina u mal-pajjiżi fil-grupp ta’ dawk bi 
dħul medju fl-Asja u fl-Amerika Latina.

(5) Azzjonijiet preparatorji bħal djalogi 
bejn sħab ekonomiċi pubbliċi jew privati u 
skambji xjentifiċi għandhom isaħħu u 
japprofondixxu l-kooperazzjoni f’oqsma 
barra l-kamp ta' applikazzjoni tal-Istrument 
ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp mal-Indja 
u ċ-Ċina u mal-pajjiżi fil-grupp ta’ dawk bi 
dħul medju fl-Asja u fl-Amerika Latina.

Or. en

Emenda 37
Franziska Keller

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Huwa fl-interess tal-UE li tkompli 
tapprofondixxi r-relazzjonijiet tagħha ma’ 
msieħba li qed ikollhom rwol dejjem aktar 
importanti fl-ekonomija u l-kummerċ
internazzjonali, fil-kummerċ u l-
kooperazzjoni Nofsinhar-Nofsinhar, fil-
fora multilaterali inkluż il-Grupp ta' 
Għoxrin Ministru tal-Finanzji u Gvernatur 
tal-Banek Ċentrali (G20), fil-governanza 
globali u fl-indirizzar tal-isfidi ta’ tħassib 
globali. L-UE teħtieġ tibni sħubiji 
komprensivi ma’ atturi ġodda fix-xena
internazzjonali, sabiex tippromwovi ordni 
internazzjonali stabbli u inklużiv, issegwi l-
beni pubbliċi globali komuni, u tiddefendi 
l-interessi ewlenin tal-UE kif ukoll 
għarfien akbar dwar l-UE f’dawn il-pajjiżi.

(7) Huwa fl-interess tal-UE li tkompli 
tapprofondixxi r-relazzjonijiet tagħha ma’ 
sħab li qed ikollhom rwol dejjem aktar 
importanti fl-ekonomija u l-kummerċ
internazzjonali, fil-kummerċ u l-
kooperazzjoni Nofsinhar-Nofsinhar, fil-
fora multilaterali inkluż il-Grupp ta' 
Għoxrin Ministru tal-Finanzi u Gvernatur 
tal-Banek Ċentrali (G20), fil-governanza 
globali u fl-indirizzar tal-isfidi ta’ tħassib 
globali. L-UE teħtieġ tibni sħubiji 
komprensivi ma’ atturi ġodda fix-xena 
internazzjonali, sabiex tippromwovi ordni 
internazzjonali stabbli u inklużiva, issegwi 
l-beni pubbliċi globali komuni, 
tippromwovi l-valuri ewlenin tal-UE kif 
ukoll iżżid l-għarfien dwar l-UE f’dawn il-
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pajjiżi.

Or. en

Emenda 38
Franziska Keller

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Minkejja l-enfasi speċifiku fuq l-atturi 
globali, il-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għandu jkun li jiffaċilita l-
appoġġ madwar id-dinja għal miżuri ta’ 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi li qed 
jiżviluppaw fejn l-Unjoni għandha
interessi sinifikanti skont l-objettivi ta’ dan 
ir-Regolament.

(9) Minkejja l-enfasi speċifika fuq l-atturi 
globali, il-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għandu jkun li jiffaċilita l-
appoġġ madwar id-dinja għal miżuri ta’ 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi li qed 
jiżviluppaw fejn hemm interessi sinifikanti 
u reċiproċi skont l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 39
Marielle de Sarnez

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) B’mod partikolari, il-ġlieda kontra t-
tibdil fil-klima hija rikonoxxuta bħala 
waħda mill-isfidi l-kbar li l-Unjoni 
tikkonfronta u l-qasam fejn hija meħtieġa 
azzjoni internazzjonali urġenti. Skont l-
għan iddikkjarat fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni “Baġit għall-Ewropa 2020” 
ta’ żieda fis-sehem mill-baġit tal-Unjoni 
relatat mal-klima għal tal-inqas 20%, ir-
Regolament għandu jikkontribwixxi għal 
dak il-għan.

(12) B’mod partikolari, il-ġlieda kontra t-
tibdil fil-klima hija rikonoxxuta bħala 
waħda mill-isfidi l-kbar li l-Unjoni 
tikkonfronta u l-qasam fejn hija meħtieġa 
azzjoni internazzjonali urġenti. Skont l-
għan iddikkjarat fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni “Baġit għall-Ewropa 2020” 
ta’ żieda fis-sehem mill-baġit tal-Unjoni 
relatat mal-klima għal tal-inqas 20%, ir-
Regolament għandu jikkontribwixxi għal 
dak il-għan. Għandu jgħin ukoll fl-
integrazzjoni tal-obbligi ambjentali u 
klimatiċi fir-regoli dwar l-organizzazzjoni 
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tal-kummerċ internazzjonali.

Or. fr

Emenda 40
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Unjoni għandha tkun kapaċi 
tirrispondi b’mod flessibbli u f’waqtu għal 
ħtiġijiet li jevolvu u/jew mhux previsti 
sabiex tieħu l-impenn tagħha sabiex 
tippromwovi l-interessi tagħha fir-
relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi terzi 
b’mod aktar effettiv, billi tadotta miżuri 
speċjali mhux koperti mill-programmi 
indikattivi multiannwali.

(17) L-Unjoni għandha tkun kapaċi 
tirrispondi b’mod flessibbli u f’waqtu għal 
ħtiġijiet li jevolvu u/jew mhux previsti 
sabiex tieħu l-impenn tagħha sabiex 
tippromwovi l-interessi tagħha u tħares l-
investimenti tagħha, fir-relazzjonijiet 
tagħha mal-pajjiżi terzi b’mod aktar 
effettiv, billi tadotta miżuri speċjali mhux 
koperti mill-programmi indikattivi 
multiannwali.

Or. es

Emenda 41
Franziska Keller

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Unjoni għandha tkun kapaċi 
tirrispondi b’mod flessibbli u f’waqtu għal 
ħtiġijiet li jevolvu u/jew mhux previsti 
sabiex tieħu l-impenn tagħha sabiex 
tippromwovi l-interessi tagħha fir-
relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi terzi 
b’mod aktar effettiv, billi tadotta miżuri 
speċjali mhux koperti mill-programmi 
indikattivi multiannwali.

(17) L-Unjoni għandha tkun kapaċi 
tirrispondi b’mod flessibbli u f’waqtu għal 
ħtiġijiet li jevolvu u/jew mhux previsti 
sabiex tieħu l-impenn tagħha sabiex 
tippromwovi l-interessi reċiproċi fir-
relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi terzi 
b’mod aktar effettiv, billi tadotta miżuri 
speċjali mhux koperti mill-programmi 
indikattivi multiannwali.

Or. en
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Emenda 42
Franziska Keller

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 43
Helmut Scholz

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) l-appoġġ għall-istrateġiji ta’ sħubiji ta’ 
kooperazzjoni bilaterali, reġjonali u 
interreġjonali tal-UE, bil-promozzjoni ta' 
djalogi dwar linji ta' politika u billi jiġu 
żviluppati approċċi u reazzjonijiet 
kollettivi għall-isfidi ta’ tħassib globali 
bħas-sigurtà tal-enerġija, it-tnaqqis fl-
inugwaljanzi soċjali, it-tibdil fil-klima u l-
ambjent.

Or. en
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Emenda 44
Gianluca Susta

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) l-implimentazzjoni tad-dimensjoni 
internazzjonali tal-Istrateġija “Ewropa 
2020” sabiex tissaħħaħ ir-relazzjoni 
komplementari bejn il-politiki interni u 
esterni tal-Unjoni – b'mod speċjali fil-
qasam tal-innovazzjoni, ir-riċerka u l-
kompetittività –  billi jiġu appoġġjati l-
istrateġiji ta’ sħubiji ta’ kooperazzjoni 
bilaterali, reġjonali u interreġjonali tal-UE, 
bil-promozzjoni ta' djalogi dwar linji ta' 
politika u billi jiġu żviluppati approċċi u 
reazzjonijiet kollettivi għall-isfidi ta’ 
tħassib globali bħas-sigurtà tal-enerġija, it-
tibdil fil-klima u l-ambjent. Dan l-għan jiġi 
mkejjel permezz tal-użu tal-politiki u l-
objettivi tal-“Ewropa 2020” mill-pajjiżi 
sħab ewlenin;

Or. it

Emenda 45
Gianluca Susta

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-titjib tal-aċċess għas-suq u l-iżvilupp 
ta’ opportunitajiet ta’ kummerċ, 
investiment u negozji għall-kumpaniji 
Ewropej permezz ta’ sħubijiet ekonomiċi u
kooperazzjoni bejn in-negozji u 
kooperazzjoni regolatorja ġuridika u 
fiskali. Dan l-għan jiġi mkejjel bis-sehem 
tal-Unjoni fil-kummerċ barrani mal-pajjiżi 

(b) it-titjib tal-aċċess għas-swieq ta' pajjiżi 
terzi, it-tħeġġiġ tal-kummerċ, l-
eliminazzjoni ta' ostakoli għall-kummerċ
u l-investiment filwaqt li jiġu opposti 
wkoll miżuri protezzjonisti u ostakoli 
regolatorji mhux ġustifikati, mhux l-inqas 
billi jiġu promossi standards 
internazzjonali, jittejjeb il-ħarsien tad-
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msieħba ewlenin u bil-flussi ta’ kummerċ u 
investimenti lejn il-pajjiżi msieħba fil-mira 
speċifika tal-azzjonijiet, il-programmi u l-
miżuri taħt dan ir-Regolament;

drittijiet tal-proprjetà intelletwali, u 
tinħoloq klima sikura għall-investiment u
opportunitajiet ġodda ta' kummerċ għall-
kumpaniji Ewropej – b'mod partikolari 
għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 
(SMEs) – fil-livell dinji permezz ta’ 
sħubijiet ekonomiċi, kooperazzjoni bejn in-
negozji u kooperazzjoni regolatorja 
ġuridika u fiskali, u programmi u 
strumenti ta' appoġġ għall-promozzjoni 
tal-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs;   
dan l-għan jiġi mkejjel bis-sehem tal-
Unjoni fil-kummerċ barrani mal-pajjiżi 
sħab ewlenin u bil-flussi ta’ kummerċ u 
investiment lejn il-pajjiżi sħab kollha fil-
mira speċifika tal-azzjonijiet, il-programmi 
u l-miżuri taħt dan ir-Regolament;

Or. it

Emenda 46
Franziska Keller

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) il-promozzjoni ta' standards soċjali u 
ambjentali għoljin għal relazzjonijiet ta' 
kummerċ u ta' investiment ġusti u ekwi,
permezz ta’ sħubijiet ekonomiċi u 
kooperazzjoni bejn in-negozji u 
kooperazzjoni regolatorja.  Dan l-għan jiġi 
mkejjel fost l-oħrajn, bis-sehem tal-Unjoni 
fil-kummerċ barrani mal-pajjiżi sħab
ewlenin, bil-bilanċ tal-flussi ta’ kummerċ
u investiment mal-pajjiżi sħab, u t-teħid ta' 
miżuri tal-kwalifikazzjoni tal-kummerċ
fil-mira speċifika tal-azzjonijiet, il-
programmi u l-miżuri taħt dan ir-
Regolament;

Or. en
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Emenda 47
Helmut Scholz

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) l-iżvilupp ta’ opportunitajiet ta’ 
kummerċ, investiment u kooperazzjoni 
kemm għall-kumpaniji pubbliċi u kemm 
dawk privati permezz ta’ sħubijiet 
ekonomiċi, taħriġ u kooperazzjoni 
regolatorja. Dan l-għan jiġi mkejjel 
permezz taż-żieda fl-iskambji reċiproċi 
mal-pajjiżi sħab u bil-flussi ta’ kummerċ u 
investiment minn u lejn il-pajjiżi sħab fil-
mira speċifika tal-azzjonijiet, il-programmi 
u l-miżuri taħt dan ir-Regolament;

Or. en

Emenda 48
Franziska Keller

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, l-Unjoni timmira li tiżgura l-
koerenza u l-konsistenza ma’ oqsma oħra 
tal-azzjoni esterna tagħha, b’mod 
partikolari l-Istrument ta' Kooperazzjoni 
għall-Iżvilupp tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw,
immexxi mill-prinċipju tal-Unjoni dwar 
il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp kif 
stabbilit fl-Artikolu 208 TFUE, u ma’ linji 
ta' politika rilevanti oħra tal-Unjoni matul 
il-formulazzjoni tal-linja politika, l-
ippjanar strateġiku u l-ipprogrammar u l-
implimentazzjoni tal-miżuri.

Or. en
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Emenda 49
Franziska Keller

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fejn xieraq, il-miżuri ffinanzjati taħt 
dan ir-Regolament ikunu bbażati fuq il-
politiki ta’ kooperazzjoni stabbiliti 
notevolment fi strumenti bħal ftehimiet, 
dikjarazzjonijiet u pjanijiet ta’ azzjoni bejn 
l-Unjoni u l-pajjiżi terzi u r-reġjuni 
kkonċernati, u jkunu jirrigwardaw ukoll 
oqsma marbuta mal-interessi speċifiċi, il-
prijoritajiet tal-linja politika u l-istrateġiji 
tal-Unjoni.

5. Fejn xieraq, il-miżuri ffinanzjati taħt dan 
ir-Regolament ikunu bbażati fuq il-politiki 
ta’ kooperazzjoni stabbiliti notevolment fi 
strumenti bħal ftehimiet, dikjarazzjonijiet u 
pjanijiet ta’ azzjoni bejn l-Unjoni u l-pajjiżi 
terzi u r-reġjuni kkonċernati, u jkunu 
jirrigwardaw ukoll oqsma marbuta mal-
valuri speċifiċi, il-prijoritajiet tal-linja 
politika u l-istrateġiji tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 50
Marielle de Sarnez

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kif imsemmi fl-Artikolu 13, paragrafu 2 
tar-Regolament "Erasmus għal Kulħadd," 
sabiex titmexxa 'l quddiem id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni ogħla, 
ammont indikattiv ta' EUR 1 812 100 000 
mill-istrumenti esterni differenti (Strument 
ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, Strument 
għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni u l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp), ikun 
allokat għal azzjonijiet ta' mobbiltà tat-
tagħlim lejn jew mill-pajjiżi tal-UE u għad-
djalogu ta' kooperazzjoni u linja politika 
mal-
awtoritajiet/istituzzjonijiet/organizzazzjonij
iet minn dawk il-pajjiżi. Id-

Kif imsemmi fl-Artikolu 13, paragrafu 2 
tar-Regolament "Erasmus għal Kulħadd," 
sabiex titmexxa 'l quddiem id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni ogħla, 
ammont indikattiv ta' EUR 1 812 100 000 
mill-istrumenti esterni differenti (Strument 
ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, Strument 
Ewropew ta' Viċinat, Strument għall-
Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni, Strument 
ta' Sħubija u l-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp), ikun allokat għal azzjonijiet ta' 
mobbiltà tat-tagħlim lejn jew mill-pajjiżi 
mhux tal-UE u għad-djalogu ta' 
kooperazzjoni u linja politika mal-
awtoritajiet/istituzzjonijiet/organizzazzjonij
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dispożizzjonijiet tar-Regolament "Erasmus 
għal kulħadd" japplikaw għall-użu ta' dawk 
il-fondi.

iet lokali, reġjonali u nazzjonali minn 
dawk il-pajjiżi. Id-dispożizzjonijiet tar-
Regolament "Erasmus għal kulħadd" 
japplikaw għall-użu ta' dawk il-fondi.

Or. fr

Emenda 51
Gianluca Susta

Proposta għal regolament
Anness 1 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-faċilitazzjoni ta’ (u l-appoġġ ta’) 
relazzjonijiet kummerċjali u proċessi ta’ 
integrazzjoni kummerċjali, inklużi dawk 
Nofsinhar-Nofsinhar, appoġġ għall-flussi 
ta’ investiment u sħubiji ekonomiċi tal-
Unjoni, inkluż enfasi fuq l-intrapriżi żgħar 
u ta’ daqs medju;

(c) il-faċilitazzjoni ta’ (u l-appoġġ ta’) 
relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali u 
proċessi ta’ integrazzjoni kummerċjali, 
inklużi dawk Nofsinhar-Nofsinhar, u 
konsolidament tar-relazzjonijiet 
kummerċjali ma' żoni makro emerġenti 
importanti għall-Unjoni, appoġġ għall-
flussi ta’ investiment u sħubiji ekonomiċi 
tal-Unjoni, inkluż enfasi fuq l-intrapriżi 
żgħar u ta’ daqs medju; miżuri u strumenti 
ta' appoġġ għall-promozzjoni tal-
internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs (inklużi 
programmi ta' taħriġ u informazzjoni u 
punti ta' informazzjoni u għajnuna dwar 
is-swieq ta' pajjiżi terzi); titjib fil-ħarsien 
tad-drittijiet ta' proprjetà intelletwali, l-
intensifikazzjoni tad-djalogu regolatorju, 
u s-semplifikazzjoni fl-aċċess għas-swieq 
ta' pajjiżi terzi;

Or. it

Emenda 52
Marielle de Sarnez

Proposta għal regolament
Anness 1 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-promozzjoni ta’ djalogi politiċi u 
settorjali li jinvolvu atturi politiċi, 
ekonomiċi, regolatorji, ambjentali, soċjali, 
ta’ riċerka u kulturali u organizzazzjonijiet 
mhux governattivi tal-Unjoni u mhux tal-
Unjoni;

(d) il-promozzjoni ta’ djalogi politiċi u 
settorjali li jinvolvu atturi politiċi, 
ekonomiċi, regolatorji, ambjentali, soċjali, 
ta’ riċerka u kulturali u organizzazzjonijiet 
mhux governattivi tal-Unjoni u mhux tal-
Unjoni kif ukoll atturi reġjonali u lokali u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom;

Or. fr

Emenda 53
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Anness 1 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-promozzjoni ta’ inizjattivi u 
azzjonijiet ta’ interess tal-Unjoni jew 
interess reċiproku f’oqsma bħat-tibdil fil-
klima, kwistjonijiet ambjentali inklużi l-
bijodiversità, l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, 
il-materji primi, l-enerġija, it-trasport, ix-
xjenza, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-
politika tax-xogħħol u soċjali, l-iżvilupp 
sostenibbli, inkluża l-promozzjoni ta’ 
xogħol deċenti, u r-responsabbiltà 
korporattiva soċjali, il-kummerċ u l-
kooperazzjoni Nofsinhar-Nofsinhar, l-
edukazzjoni, il-kultura, it-turiżmu, it-
teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, is-saħħa, il-ġustizzja, id-
dwana, it-tassazzjoni, il-finanzi, l-statistika 
u kwalunkwe suġġett ieħor marbut mal-
interessi speċifiċi tal-Unjoni jew ta’ 
interess reċiproku bejn l-Unjoni u pajjiżi 
terzi;

(f) il-promozzjoni ta’ inizjattivi u 
azzjonijiet ta’ interess tal-Unjoni jew 
interess reċiproku f’oqsma bħat-tibdil fil-
klima, kwistjonijiet ambjentali inklużi l-
bijodiversità, l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, 
il-materja prima, l-enerġija, it-trasport, ix-
xjenza, ir-riċerka u l-innovazzjoni, il-
politika tax-xogħol u soċjali, l-iżvilupp 
sostenibbli, inkluża l-promozzjoni ta’ 
xogħol deċenti, u r-responsabbiltà 
korporattiva soċjali, il-kummerċ u l-
kooperazzjoni Nofsinhar-Nofsinhar, l-
edukazzjoni, il-kultura, it-turiżmu, it-
teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, is-saħħa, il-ġustizzja, id-
dwana, id-drittijiet tal-prorjetà intelletwali, 
il-ħarsien tad-data, it-tassazzjoni, il-
finanzi, l-statistika u kwalunkwe suġġett 
ieħor marbut mal-interessi speċifiċi tal-
Unjoni jew ta’ interess reċiproku bejn l-
Unjoni u pajjiżi terzi;

Or. es
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Emenda 54
Helmut Scholz

Proposta għal regolament
Anness 1 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-promozzjoni ta’ inizjattivi u 
azzjonijiet ta’ interess tal-Unjoni jew 
interess reċiproku f’oqsma bħat-tibdil fil-
klima, kwistjonijiet ambjentali inklużi l-
bijodiversità, l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, 
il-materji primi, l-enerġija, it-trasport, ix-
xjenza, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-
politika tax-xogħħol u soċjali, l-iżvilupp 
sostenibbli, inkluża l-promozzjoni ta’ 
xogħol deċenti, u r-responsabbiltà 
korporattiva soċjali, il-kummerċ u l-
kooperazzjoni Nofsinhar-Nofsinhar, l-
edukazzjoni, il-kultura, it-turiżmu, it-
teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, is-saħħa, il-ġustizzja, id-
dwana, it-tassazzjoni, il-finanzi, l-statistika 
u kwalunkwe suġġett ieħor marbut mal-
interessi speċifiċi tal-Unjoni jew ta’ 
interess reċiproku bejn l-Unjoni u pajjiżi 
terzi;

(f) il-promozzjoni ta’ inizjattivi u 
azzjonijiet ta’ interess tal-Unjoni jew 
interess reċiproku f’oqsma bħat-tibdil fil-
klima, kwistjonijiet ambjentali inklużi l-
bijodiversità, l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, 
il-materja prima, l-enerġija, it-trasport, ix-
xjenza, ir-riċerka u l-innovazzjoni, il-
politika tax-xogħol u soċjali, l-iżvilupp 
sostenibbli, inkluża l-promozzjoni ta’ 
xogħol deċenti, it-tnaqqis fl-inugwaljanzi 
soċjali, u r-responsabbiltà korporattiva 
soċjali, il-kummerċ u l-kooperazzjoni 
Nofsinhar-Nofsinhar, l-edukazzjoni, il-
kultura, it-turiżmu, it-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni, is-
saħħa, il-ġustizzja, id-dwana, it-tassazzjoni, 
il-finanzi, l-statistika u kwalunkwe suġġett 
ieħor marbut mal-interessi speċifiċi tal-
Unjoni jew ta’ interess reċiproku bejn l-
Unjoni u pajjiżi terzi;

Or. en

Emenda 55
Marielle de Sarnez

Proposta għal regolament
Anness 1 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-promozzjoni ta’ inizjattivi u 
azzjonijiet ta’ interess tal-Unjoni jew 
interess reċiproku f’oqsma bħat-tibdil fil-
klima, kwistjonijiet ambjentali inklużi l-
bijodiversità, l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, 
il-materji primi, l-enerġija, it-trasport, ix-
xjenza, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-

(f) il-promozzjoni ta’ inizjattivi u 
azzjonijiet ta’ interess tal-Unjoni jew 
interess reċiproku f’oqsma bħat-tibdil fil-
klima, kwistjonijiet ambjentali inklużi l-
bijodiversità, l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, 
il-materja prima, l-enerġija, it-trasport, ix-
xjenza, ir-riċerka u l-innovazzjoni, il-



PE489.708v01-00 14/16 AM\903553MT.doc

MT

politika tax-xogħħol u soċjali, l-iżvilupp 
sostenibbli, inkluża l-promozzjoni ta’ 
xogħol deċenti, u r-responsabbiltà 
korporattiva soċjali, il-kummerċ u l-
kooperazzjoni Nofsinhar-Nofsinhar, l-
edukazzjoni, il-kultura, it-turiżmu, it-
teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, is-saħħa, il-ġustizzja, id-
dwana, it-tassazzjoni, il-finanzi, l-statistika 
u kwalunkwe suġġett ieħor marbut mal-
interessi speċifiċi tal-Unjoni jew ta’ 
interess reċiproku bejn l-Unjoni u pajjiżi 
terzi;

konsolidament tal-awtoritajiet reġjonali u 
lokali u s-soċjetà ċivili, il-politika tax-
xogħol u soċjali, l-iżvilupp sostenibbli, 
inkluża l-promozzjoni ta’ xogħol deċenti, u 
r-responsabbiltà korporattiva soċjali, il-
kummerċ u l-kooperazzjoni Tramuntana-
Nofsinhar u Nofsinhar-Nofsinhar, l-
edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali, il-
kultura, it-turiżmu, l-iżvilupp lokali, it-
teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, is-saħħa, il-ġustizzja, id-
dwana, it-tassazzjoni, il-finanzi, l-statistika 
u kwalunkwe suġġett ieħor marbut mal-
interessi speċifiċi tal-Unjoni jew ta’ 
interess reċiproku bejn l-Unjoni u pajjiżi 
terzi;

Or. fr

Emenda 56
Helmut Scholz

Proposta għal regolament
Anness 1 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) it-tisħiħ ta’ kuxjenza dwar u l-għarfien 
tal-Unjoni u tal-viżibbiltà tagħha f’pajjiżi 
terzi.

(g) it-tisħiħ ta’ kuxjenza dwar u l-għarfien 
tal-Unjoni u ż-żieda fil-possibilità tagħha li 
tifforma alleanza ma' pajjiżi terzi sabiex 
tilħaq uħud mill-objettivi ewlenin tagħha 
(dwar l-ambjent, id-diversità kulturali, il-
ġlieda kontra l-ħasil tal-flus).

Or. en

Emenda 57
Gianluca Susta

Proposta għal regolament
Anness 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS Ia
ALLOKAZZJONI FINANZJARJA 
INDIKATTIVA GĦALL-PERJODU 
2014-2020
It-tqassim għal kull objettiv speċifiku tal-
ammont totali tar-referenza finanzjarja 
(EUR 1 131 000 000) għandu jkun kif ġej:
Objettiv Nru 1 (l-implimentazzjoni tad-
dimensjoni internazzjonali tal-istrateġija 
"Ewropa 2020"): 43%;
Objettiv Nru 2 (it-titjib fl-aċċess għas-suq 
u l-iżvilupp ta' opportunitajiet ta' 
kummerċ, investiment u negozju għall-
kumpaniji Ewropej): 30%;
Objettiv Nru 3 (it-tisħiħ tal-fehim u tal-
viżibbiltà mifruxin tal-Unjoni kif ukoll ir-
rwol tagħha fix-xena dinjija):18%; u
Riżerva mhux allokata (li għandha tiġi 
programmata bejn it-tliet objettivi skont il-
bżonn): 5%.

Or. it

Emenda 58
Franziska Keller

Proposta għal regolament
Anness 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness 1a (ġdid)
ALLOKAZZJONI FINANZJARJA 
INDIKATTIVA GĦALL-PERJODU 
2014-2020
It-tqassim għal kull objettiv speċifiku tal-
ammont totali tar-referenza finanzjarja 
(EUR 1 131 000 000) għandu jkun kif ġej:
Objettiv Nru 1 (l-implimentazzjoni tad-
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dimensjoni internazzjonali tal-istrateġija 
"Ewropa 2020"): 53%;
Objettiv Nru 2 (il-promozzjoni ta' 
standards soċjali u ambjentali għoljin 
għal kummerċ ġust u ekwu u 
relazzjonijiet ta' investiment): 20%;
Objettiv Nru 3 (it-tisħiħ tal-fehim u tal-
viżibbiltà mifruxin tal-Unjoni kif ukoll ir-
rwol tagħha fix-xena dinjija): 18%; u
Riżerva mhux allokata (li għandha tiġi 
programmata bejn it-tliet objettivi skont il-
bżonn): 5%.

Or. en


