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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-Artikolu 49 tat-TFUE jipprevedi li kwalunkwe stat Ewropew li jirrispetta l-valuri tal-UE u li 
impenja ruħu favur il-promozzjoni tagħhom jista' japplika biex isir membru tal-Unjoni. Ġie 
ppruvat li t-tkabbir tal-UE kien ta' benefiċċju għaċ-ċittadini kollha tal-UE u, permezz tiegħu, l-
UE qiegħda f'qagħda aħjar biex tindirizza l-isfidi ta' llum u tal-ġejjieni. 

Il-proposta tal-Kummissjoni għal Strument ġdid għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA II) 
hi mmirata lejn il-ħolqien ta' għodda li toffri assistenza teknika u finanzjarja lill-pajjiżi kandidati 
sabiex tgħinhom jissodisfaw il-kriterji biex jingħaqdu mal-UE. Il-predeċessur tagħha (l-IPA) li se 
jiskadi fi tmiem l-2013 wera l-utilità tiegħu biex jgħin lill-pajjiżi kandidati jegħlbu l-qagħda 
diffiċli tagħhom u jiżviluppaw b'mod sostenibbli.

Ir-Rapporteur jilqa' l-ambizzjoni tal-Kummissjoni biex l-assistenza ta’ qabel l-adeżjoni fil-futur 
tkun saħansitra aktar strateġika, effiċjenti u mmirata aħjar milli kienet s'issa, bil-għan li jinkisbu 
riżultati aktar sostenibbli fit-titjib ta' kemm dawn il-pajjiżi jkunu lesti għas-sħubija. L-istrument 
il-ġdid għandu jkompli jsegwi l-objettiv politiku ġenerali ta’ appoġġ għall-pajjiżi kandidati u l-
kandidati potenzjali fit-tħejjijiet tagħhom għas-sħubija mal-UE u l-allinjament progressiv tal-
istituzzjonijiet u l-ekonomiji tagħhom mal-istandards u l-politiki tal-Unjoni Ewropea. 

Ir-rapporteur jemmen bil-qawwa li l-iżvilupp ekonomiku jrid jimxi id f'id mar-riformi politiċi, 
waqt li l-prosperità ekonomika hija mezz importanti lejn il-bidliet istituzzjonali u politiċi 
meħtieġa. Ir-rapporteur hu tal-fehma li l-proposta tal-Kummissjoni ma tpoġġix biżżejjed enfasi 
fuq il-kwistjonijiet relatati mal-iżvilupp ekonomiku u jipproponi emendi biex jitranġa dan in-
nuqqas. Speċifikament, ir-Rapporteur iqis li l-inklużjoni tal-iżvilupp ekonomiku u l-koperazzjoni 
fil-kummerċ huma tal-ogħla importanza fost l-oqsma ta' politika soġġetti għall-assistenza taħt ir-
Regolament dwar l-IPA II.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 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 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Kunsill Ewropew ta l-istatus ta’ 
pajjiż kandidat lill-Islanda, il-Montenegro, 
Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-
Maċedonja u t-Turkija. Barra minn hekk, 
ikkonferma l-perspettiva Ewropea għall-
Albanija, il-Bosnja u Ħerzegovina, is-

(6) Il-Kunsill Ewropew ta l-istatus ta’ 
pajjiż kandidat lill-Islanda, il-Montenegro, 
Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-
Maċedonja, it-Turkija u, l-aktar riċenti, is-
Serbja.. Barra minn hekk, ikkonferma l-
perspettiva Ewropea għall-Albanija, il-
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Serbja kif ukoll il-Kosovo, li huma 
kkunsidrati bħala kandidati potenzjali.

Bosnja u Ħerzegovina, kif ukoll il-Kosovo, 
li huma kkunsidrati bħala kandidati 
potenzjali.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Huwa fl-interess tal-Unjoni li tassisti 
pajjiżi benefiċjarji fl-isforzi tagħhom biex 
jirriformaw is-sistemi tagħhom sabiex jiġu 
allinjati ma’ dawk tal-Unjoni. Peress li l-
għan ta’ dan ir-Regolament ma jistax 
jintlaħaq suffiċjentement mill-Istati 
Membri u għalhekk jista’ jintlaħaq aħjar 
fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta 
miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jintlaħaq dan il-għan.

(13) Huwa fl-interess tal-Unjoni li 
tikkopera mal-pajjiżi benefiċjarji waqt l-
implimentazzjoni tal-assistenza skont dan 
ir-Regolament sabiex tappoġġa l-isforzi 
tagħhom biex jirriformaw is-sistemi 
tagħhom u jallinjawhom ma’ dawk tal-
Unjoni Peress li l-għan ta’ dan ir-
Regolament ma jistax jintlaħaq 
suffiċjentement mill-Istati Membri u 
għalhekk jista’ jintlaħaq aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri skont 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jintlaħaq dan il-għan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu kif suppost tal-assistenza ta' qabel l-adeżjoni hu kundizzjoni preliminari biex tirnexxi. 
Hu għalhekk fl-interess tal-pajjiżi benefiċjarji kif ukoll fl-interess tal-UE li jikkoperaw mill-
qrib matul il-proċess sħiħ tal-implimentazzjoni tal-assistenza. 
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) tar-riformi ekonomiċi neċessarji biex 
jilqgħu għall-pressjoni kompetittiva u l-
forzi tas-suq fl-Unjoni, filwaqt li jsegwu 
miri ekonomiċi, soċjali u ambjentali;

(ii) tar-riformi ekonomiċi fl-oqsma ta', 
inter alia, il-protezzjoni tal-investimenti, 
il-kompetizzjoni u l-akkwist pubbliku u r-
regoli sanitarji u fitosanitarji, neċessarji 
biex jilqgħu għall-pressjoni kompetittiva u 
l-forzi tas-suq fl-Unjoni, filwaqt li jsegwu 
miri ekonomiċi, soċjali u ambjentali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-elementi kruċjali biex tiżdied il-kompetittività tal-ekonomiji tal-istati benefiċjarji huma l-
protezzjoni xierqa tal-investimenti, il-leġiżlazzjoni effikaċi u trasparenti dwar il-kompetizzjoni 
u l-akkwist pubbliku, kif ukoll l-approssimazzjoni konsegwenti mar-regoli sanitarji u 
fitosanitarji tal-UE. L-appoġġ tal-UE f'dan ir-rigward hu għaldaqstant strumentali.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – punt ii a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) fejn applikabbli, tal-assistenza 
mmirata biex il-pajjiżi benefiċjarji jkunu 
jistgħu jsiru membri tal-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Kummerċ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalissa, tlieta mill-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent (is-Serbja, il-Bosnja u Ħerzegovina u l-
Montenegro) għandhom status ta' osservaturi fid-WTO. Hu tal-ogħla importanza li dawn il-
pajjiżi jitħeġġu jsiru membri tad-WTO u li jingħataw l-assistenza meħtieġa f'dan ir-rigward.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v). tal-iżvilupp tal-kapital fiżiku, it-titjib
tal-konnessjonijiet mal-Unjoni u n-
netwerks reġjonali.

(v). tal-iżvilupp tal-kapital fiżiku, b'mod 
speċjali l-infrastruttura tat-trasport, u t-
titjib tal-konnessjonijiet mal-Unjoni u n-
netwerks reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Infrastruttura tat-trasport xierqa hi kundizzjoni bażika għall-iżvilupp ekonomiku. Ir-
Rapporteur għalhekk iqis li hemm bżonn li dan l-element tal-kapital fiżiku jiġi enfasizzat. 

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) It-tisħiħ tal-abbiltà tal-pajjiżi 
benefiċjarji biex jissodisfaw l-obbligi li 
ġejjin mis-sħubija billi jappoġġaw l-
allinjament progressiv ma' u l-adozzjoni, 
implimentazzjoni u infurzar tal-acquis
communautaire, tal-fondi strutturali, ta' 
koeżjoni, u għall-iżvilupp agrikolu u l-
politiki tal-Unjoni.

(c) It-tisħiħ tal-abbiltà, u b'mod partikulari 
l-kapaċità istituzzjonali u amministrattiva,
tal-pajjiżi benefiċjarji biex jissodisfaw l-
obbligi li ġejjin mis-sħubija billi 
jappoġġaw l-allinjament progressiv mal-
acquis communautaire u l-adozzjoni, l-
implimentazzjoni u l-infurzar tiegħu, tal-
fondi strutturali, ta' koeżjoni, u għall-
iżvilupp agrikolu u l-politiki tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kapaċità istituzzjonali u amministrattiva tal-pajjiżi benefiċjarji li jwettqu r-riformi 
meħtieġa biex jissodisfaw il-kriterji ta' adeżjoni teħtieġ tissaħħaħ u tiġi appoġġata. Għalhekk 
hu importanti li l-assistenza tal-UE tiġi indirizzata lejn it-tisħiħ ta' din il-kapaċità.



PA\897915MT.doc 7/9 PE486.196v01-00

MT

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Progress fir-riforma ekonomika, is-
solidità u l-effettività tal-istrateġiji ta' 
żvilupp soċjali u ekonomiku, progress lejn 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
inkluż permezz tal-investimenti pubbliċi 
appoġġjati mill-IPA;

– Progress fir-riforma ekonomika, is-
solidità u l-effettività tal-istrateġiji ta' 
żvilupp soċjali u ekonomiku, progress lejn 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
inkluż permezz tal-investimenti pubbliċi 
appoġġati mill-IPA; progress lejn il-
ħolqien ta' ambjent favorevoli għall-
kummerċ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-objettivi kruċjali tar-riformi ekonomiċi hu l-ħolqien ta' ambjent prevedibbli, 
trasparenti u ġust għall-kummerċ. Għaldaqstant hemm bżonn li l-iżvilupp f'dan il-qasam jiġi 
speċifikat fost l-indikaturi tal-progress biex jintlaħqu l-objettivi speċifiċi tal-assistenza ta' 
qabel l-adeżjoni. 

Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-iżvilupp ekonomiku u l-
koperazzjoni fil-kummerċ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-objettivi speċifiċi tal-assistenza prevista skont ir-Regolament dwar l-IPA II hu l-
appoġġ għall-iżvilupp ekonomiku, soċjali u territorjali bil-ħsieb li jkun hemm żvilupp 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Madankollu, l-Artikolu 3 tal-proposta tal-Kummissjoni ma 
jsemmix l-iżvilupp ekonomiku u l-koperazzjoni fil-kummerċ fost l-oqsma ta' politika indirizzati 
mill-assistenza. Ir-Rapporteur iqis li din hi diskrepanza interna kbira tal-proposta tal-
Kummissjoni u għalhekk jipproponi li l-iżvilupp ekonomiku u l-koperazzjoni fil-kummerċ 
jiddaħħlu fost l-oqsma ta' politika koperti mill-assistenza.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tipi ta’ azzjonijiet li jistgħu jiġu 
ffinanzjati mill-IPA;

(b) it-tipi ta’ azzjonijiet li jistgħu jiġu 
ffinanzjati mill-IPA u r-riżultati 
mistennija tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-prinċipju ta' kondizzjonalità, l-assistenza ta' qabel l-adeżjoni għandha tkun 
orjentata lejn il-ksib ta' riżultati. Hu għalhekk importanti li jiġu spjegati r-riżultati li hu 
mistenni li jiksbu l-pajjiżi benefiċjarji.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Fil-każ li r-rieżami ta' nofs it-terminu 
tad-dokument ta' strateġija jistabbilixxi li 
l-fondi allokati għal qasam ta' politika ma 
jkunux qed jintużaw, jista' jiġi allokat 
mill-ġdid massimu ta' 20 % ta' dawk il-
fondi għal qasam ta' politika differenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li l-allokazzjoni tkun flessibbli sabiex isir użu aħjar tal-fondi u tingħata 
motivazzjoni biex l-assistenza tintuża b'mod xieraq. Ir-Rapporteur għalhekk jipproponi l-
possibbiltà li l-fondi għal oqsma ta' politika individwali jiġu riallokati abbażi tar-rieżami ta' 
nofs it-terminu tad-dokumenti ta' strateġija.
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