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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 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Is-sett ta’ regoli u proċeduri komuni 
għandu jkun konsistenti mar-regoli 
finanzjarji applikabbli għall-baġit annwali 
tal-Unjoni stabbilit f’Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, minn 
hawn ’il quddiem imsejjaħ “ir-Regolament 
Finanzjarju”, tali referenza ssir fil-każijiet 
kollha għall-aktar verżjoni riċenti fis-seħħ 
ta’ dak ir-Regolament, u inklużi r-regoli 
korrispondenti adottati mill-Kummissjoni 
għall-implimentazzjoni tar-Regolament 
Finanzjarju.

(7) Is-sett ta’ regoli u proċeduri komuni 
għandu jkun konsistenti mar-regoli 
finanzjarji applikabbli għall-baġit annwali 
tal-Unjoni stabbilit f’Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, minn 
hawn ’il quddiem imsejjaħ “ir-Regolament 
Finanzjarju”, u inklużi r-regoli 
korrispondenti adottati mill-Kummissjoni 
għall-implimentazzjoni tar-Regolament 
Finanzjarju.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
azzjonijiet jiġu implimentati skont l-
għanijiet tal-Istrument applikabbli, u 
b’mod konformi ma’ protezzjoni effettiva 
tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni. L-
assistenza finanzjarja pprovduta fuq il-bażi 
tal-Istrumenti għandha tkun konsistenti 
mar-regoli u l-proċeduri stabbiliti fir-

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
azzjonijiet jiġu implimentati b'mod 
effikaċi u effiċjenti skont l-għanijiet tal-
Istrument applikabbli, u b’mod konformi 
ma’ protezzjoni effettiva tal-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni. L-assistenza 
finanzjarja pprovduta fuq il-bażi tal-
Istrumenti għandha tkun konsistenti mar-
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Regolament Finanzjarju, li jipprovdi l-
qafas bażiku finanzjarju u legali għall-
implimentazzjoni tagħhom.

regoli u l-proċeduri stabbiliti fir-
Regolament Finanzjarju, li jipprovdi l-
qafas bażiku finanzjarju u legali għall-
implimentazzjoni tagħhom.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
il-Kummissjoni għandha, fejn possibbli u 
xieraq fid-dawl tan-natura tal-azzjoni, 
tiffavorixxi l-użu tal-aktar proċeduri 
flessibbli sabiex tiżgura implimentazzjoni 
effettiva u effiċjenti. 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Relatata mal-emenda għall-Artikolu 1(2).

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod eċċezzjonali, b’mod partikolari
fejn programm ta’ azzjoni jkun għadu ma 
ġiex adottat, il-Kummissjoni tista’, fuq il-
bażi tad-dokumenti ta’ programmar 
indikattivi, tadotta miżuri individwali taħt 
l-istess regoli u proċeduri bħal dawk tal-
programmi ta’ azzjoni.

B’mod eċċezzjonali, fejn programm ta’ 
azzjoni jkun għadu ma ġiex adottat, il-
Kummissjoni tista’, fuq il-bażi tad-
dokumenti ta’ programmar indikattiv, 
tadotta miżuri individwali taħt l-istess 
regoli u proċeduri bħal dawk tal-
programmi ta’ azzjoni.

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dik il-proċedura m’għandhiex tkun 
meħtieġa għall-programmi ta’ azzjoni u l-
miżuri taħt il-limiti msemmija hawn fuq, u 
għall-emendi mhux sostanzjali tagħhom. L-
emendi mhux sostanzjali huma 
aġġustamenti tekniċi bħall-estensjoni tal-
perjodu ta’ implimentazzjoni, l-
assenjament mill-ġdid tal-fondi fil-baġit 
previst, jew iż-żieda jew tnaqqis tad-daqs 
tal-baġit b’inqas minn 20 % tal-baġit 
inizjali, sakemm dawn l-emendi ma 
jaffettwawx b’mod sostanzjali l-għanijiet 
tal-programm ta’ azzjoni jew miżura 
inizjali. F’dak il-każ, il-programmi ta’ 
azzjoni u miżuri u l-emendi mhux 
sostanzjali tagħhom għandhom jiġu 
kkomunikati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill fi żmien xahar mill-adozzjoni 
tagħhom.

Dik il-proċedura m’għandhiex tkun 
meħtieġa għall-programmi ta’ azzjoni u l-
miżuri taħt il-limiti minimi msemmija 
hawn fuq, u għall-emendi mhux sostanzjali 
tagħhom. L-emendi mhux sostanzjali huma 
aġġustamenti tekniċi bħall-estensjoni tal-
perjodu ta’ implimentazzjoni, l-
assenjament mill-ġdid tal-fondi fil-baġit 
previst, jew iż-żieda jew tnaqqis tad-daqs 
tal-baġit b’inqas minn 10 % tal-baġit 
inizjali, sakemm dawn l-emendi ma 
jaffettwawx b’mod sostanzjali l-għanijiet 
tal-programm ta’ azzjoni jew miżura 
inizjali. F’dak il-każ, il-programmi ta’ 
azzjoni u miżuri u l-emendi mhux 
sostanzjali tagħhom għandhom jiġu 
kkomunikati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill fi żmien xahar mill-adozzjoni 
tagħhom.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għandu jsir skrinjar ambjentali xieraq, 
inkluż għall-bidla fil-klima u impatti tal-
bijodiversità, fil-livell ta’ proġett inkluż 
fejn applikabbli evalwazzjoni tal-impatt 
ambjentali (EIA) għal proġetti li jkunu 
ambjentalment sensittivi, b’mod partikolari 
għal infrastruttura ġdida maġġuri. Fejn 
ikun rilevanti, għandhom jintużaw 
evalwazzjonijiet ambjentali strateġiċi (SEA) 
fl-implimentazzjoni ta’ programmi 

4. Għandu jsir skrinjar ambjentali xieraq 
fil-livell ta’ proġett inkluż fejn applikabbli 
evalwazzjoni tal-impatt ambjentali (EIA) 
għal proġetti li jkunu ambjentalment 
sensittivi, b’mod partikolari għal 
infrastruttura ġdida maġġuri. Fejn ikun 
rilevanti, għandhom jintużaw 
valutazzjonijiet ambjentali strateġiċi (VAS) 
fl-implimentazzjoni ta’ programmi 
settorjali. L-involviment tal-partijiet 
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settorjali. L-involviment tal-partijiet 
interessati fl-evalwazzjonijiet ambjentali u 
l-aċċess pubbliku għar-riżultati għandhom 
jiġu żgurati.

interessati ewlenin kollha fil-
valutazzjonijiet ambjentali u l-aċċess 
pubbliku għar-riżultati għandhom jiġu 
żgurati.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni 
tista’ tiġi pprovduta, fost affarijiet oħra,
permezz tat-tipi ta’ finanzjament li ġejjin 
previsti mir-Regolament Finanzjarju:

1. L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni 
tista’ tiġi pprovduta permezz tat-tipi ta’ 
finanzjament li ġejjin previsti mir-
Regolament Finanzjarju:

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ kofinanzjament parallel, azzjoni 
tinqasam f’numru ta’ komponenti 
identifikabbli b’mod ċar li kull wieħed 
minnhom huwa ffinanzjat minn imsieħba
differenti li jipprovdu kofinanzjament 
b’tali mod li l-użu aħħari tal-finanzjament 
jista’ dejjem jiġi identifikat.

Fil-każ ta’ kofinanzjament parallel, azzjoni 
għandha tinqasam f’numru ta’ komponenti 
identifikabbli b’mod ċar li kull wieħed 
minnhom huwa ffinanzjat minn sħab
differenti li jipprovdu kofinanzjament 
b’tali mod li l-użu aħħari tal-finanzjament 
jista’ dejjem jiġi identifikat.

Or. en
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ kofinanzjament konġunt, l-
ispiża totali ta’ azzjoni hija maqsuma bejn 
l-imsieħba li jipprovdu l-kofinanzjament u 
r-riżorsi jinġabru flimkien b’tali mod li ma 
jkunx aktar possibbli li s-sors ta’ 
finanzjament jiġi identifikat għal 
kwalunkwe attività partikolari mwettqa 
bħala parti mill-azzjoni.

Fil-każ ta’ kofinanzjament konġunt, l-
ispiża totali ta’ azzjoni għandha tinqasam
bejn is-sħab li jipprovdu l-kofinanzjament 
u r-riżorsi jinġabru flimkien b’tali mod li 
ma jkunx aktar possibbli li s-sors ta’ 
finanzjament jiġi identifikat għal 
kwalunkwe attività partikolari mwettqa 
bħala parti mill-azzjoni.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) għall-PI, il-pajjiżi żviluppati li 
jiżvolġu rwol prominenti fl-ekonomija u l-
kummerċ internazzjonali, fil-forums 
multilaterali, fil-governanza globali u fl-
indirizzar tal-isfidi ta' tħassib globali u 
fejn l-Unjoni jkollha interessi sinifikanti;

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tibgħat ir-
rapporti ta’ evalwazzjoni tagħha lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill għal 
informazzjoni. L-Istati Membri jistgħu 

2. Il-Kummissjoni għandha tibgħat ir-
rapporti ta’ evalwazzjoni tagħha lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill għal 
informazzjoni. Ir-riżultati għandhom 
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jitolbu li jiddiskutu evalwazzjonijiet 
speċifiċi fil-Kumitati msemmija fl-
Artikolu 15. Ir-riżultati għandhom imorru 
lura għad-disinn tal-ipprogrammar u l-
allokazzjoni tar-riżorsi.

imorru lura biex jintużaw fid-disinn tal-
programmi u l-allokazzjoni tar-riżorsi.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tassoċja lill-
partijiet interessati rilevanti kollha sa punt 
xieraq fil-fażi tal-evalwazzjoni tal-
assistenza mill-Unjoni pprovduta taħt dan 
ir-Regolament.

3. Il-Kummissjoni għandha tassoċja lill-
partijiet interessati ewlenin kollha fil-fażi 
tal-evalwazzjoni tal-assistenza mill-Unjoni 
pprovduta taħt dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rapport biennali Rapport annwali

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha teżamina l- 1. Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
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progress li jkun sar fl-implimentazzjoni tal-
miżuri ta’ assistenza finanzjarja mwettqa 
fl-azzjoni esterna u għandha tissottometti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapport kull sentejn mill-2016 dwar l-
implimentazzjoni u r-riżultati u, sa fejn 
ikun possibbli, dwar l-eżiti ewlenin u l-
impatti ta’ assistenza finanzjarja mill-
Unjoni. Dan ir-rapport għandu jiġi 
sottomess ukoll lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-
Reġjuni.

progress li jkun sar fl-implimentazzjoni tal-
miżuri ta’ assistenza finanzjarja mwettqa 
fl-azzjoni esterna u għandha tissottometti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapport kull sena dwar l-implimentazzjoni 
u r-riżultati u, sa fejn ikun possibbli, dwar 
l-eżiti u l-impatti ewlenin tal-assistenza
finanzjarja mill-Unjoni. Dan ir-rapport 
għandu jiġi sottomess ukoll lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport biennali għandu jkollu 
informazzjoni relatata mas-sena preċedenti 
dwar il-miżuri ffinanzjati, ir-riżultati ta’ 
eżerċizzji ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni, l-
involviment tal-imsieħba relevanti, u l-
implimentazzjoni ta’ impenji baġitarji u ta’ 
approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet. Huwa 
għandu jevalwa r-riżultati tal-assistenza 
finanzjarja mill-Unjoni bl-użu, safejn hu 
possibbli, ta’ indikaturi speċifiċi u 
miżurabbli tar-rwol tagħha biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-Istrumenti.

2. Ir-rapport annwali għandu jkollu 
informazzjoni relatata mas-sena preċedenti 
dwar il-miżuri ffinanzjati, ir-riżultati tal-
eżerċizzji ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni, l-
involviment tas-sħab rilevanti, u l-
implimentazzjoni tal-impenji baġitarji u 
tal-approprjazzjonijiet għal pagamenti. 
Huwa għandu jevalwa r-riżultati tal-
assistenza finanzjarja mill-Unjoni bl-użu, 
safejn hu possibbli, ta’ indikaturi speċifiċi 
u miżurabbli tar-rwol tagħha biex jintlaħqu 
l-għanijiet tal-Istrumenti.

Or. en
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament allokat fil-kuntest tal-
Istrumenti għandu jkun soġġett għal 
sistema ta’ rintraċċar annwali fuq il-bażi 
tal-metodoloġija tal-OECD (‘indikaturi ta’ 
Rio’), integrata fil-metodoloġija eżistenti 
għall-ġestjoni tal-prestazzjoni tal-
programmi tal-UE, sabiex jiġi kkwantifikat 
l-infiq relatat mal-azzjoni klimatika u l-
bijodiversità fil-livell tal-programmi ta’ 
azzjoni, miżuri individwali u speċjali 
msemmija fl-Artikolu 2(1), u rreġistrati fl-
evalwazzjonijiet u rapporti biennali. 
Għandha ssir stima annwali tal-infiq 
globali relatat ma’ azzjoni klimatika u 
bijodiversità fuq il-bażi tad-dokumenti 
adottati ta’ programmar indikattiv.

Il-finanzjament allokat fil-kuntest tal-
Istrumenti għandu jkun soġġett għal 
sistema ta’ rintraċċar annwali fuq il-bażi 
tal-metodoloġija tal-OECD (‘indikaturi ta’ 
Rio’), integrata fil-metodoloġija eżistenti 
għall-ġestjoni tal-prestazzjoni tal-
programmi tal-UE, sabiex jiġi kkwantifikat 
l-infiq relatat mal-azzjoni klimatika u l-
bijodiversità fil-livell tal-programmi ta’ 
azzjoni, miżuri individwali u speċjali 
msemmija fl-Artikolu 2(1), u rreġistrati fl-
evalwazzjonijiet u r-rapporti annwali. 
Għandha ssir stima annwali tal-infiq 
globali relatat mal-azzjoni klimatika u l-
bijodiversità fuq il-bażi tad-dokumenti ta’ 
programmar indikattiv adottati.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2017, għandu jiġi stabbilit 
rapport mill-Kummissjoni fuq il-kisba tal-
għanijiet ta’ kull wieħed mill-Istrumenti 
permezz ta’ indikaturi tar-riżultat u tal-
impatt li jkejlu l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi u l-valur miżjud Ewropew tal-
Istrumenti, fid-dawl ta’ deċiżjoni dwar it-
tiġdid, modifika jew sospensjoni tat-tipi ta’ 
azzjonijiet implimentati taħt l-Istrumenti. 
Ir-rapport għandu, barra minn hekk, 
jindirizza l-kamp ta’ applikazzjoni għas-
simplifikazzjoni, koerenza interna u 

1. Sa mhux aktar tard mit-
30 ta’ Ġunju 2017, għandu jiġi stabbilit 
rapport mill-Kummissjoni fuq il-kisba tal-
għanijiet ta’ kull wieħed mill-Istrumenti 
permezz ta’ indikaturi tar-riżultat u tal-
impatt li jkejlu l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi u l-valur miżjud Ewropew tal-
Istrumenti, fid-dawl ta’ deċiżjoni dwar it-
tiġdid, modifika jew sospensjoni tat-tipi ta’ 
azzjonijiet implimentati taħt l-Istrumenti. 
Ir-rapport għandu, barra minn hekk, 
jindirizza l-kamp ta’ applikazzjoni għas-
semplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
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esterna, ir-rilevanza kontinwa tal-għanijiet 
kollha, kif ukoll il-kontribuzzjoni tal-
miżuri għall-prijoritajiet tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. 
Dan għandu jikkunsidra kwalunkwe 
konstatazzjonijiet u konklużjonijiet dwar l-
impatt fit-tul tal-Istrumenti. 

esterna, ir-rilevanza kontinwa tal-għanijiet 
kollha, kif ukoll il-kontribuzzjoni tal-
miżuri għall-prijoritajiet tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. 
Dan għandu jikkunsidra kwalunkwe 
konstatazzjonijiet u konklużjonijiet dwar l-
impatt fit-tul tal-Istrumenti.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni 
tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni 
tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea. Għandu japplika mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Relatata mal-emenda għall-Artikolu 17(3).

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa għandu japplika mill-
1 ta’ Jannar 2014.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Relatata mal-emenda għall-Artikolu 17(1).
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