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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Dan l-abbozz ta' regolament huwa wieħed mill-elementi tal-politika esterna tal-UE. Huwa 
innovattiv u differenti mill-istrumenti ta' żvilupp esterni tal-UE. Huwa immirat lejn is-sħubija 
u l-kooperazzjoni bejn l-UE u, b'mod partikolari, pajjiżi li qegħdin jiggradwaw minn għajnuna 
għall-iżvilupp u qegħdin isiru sħab ta' interess ekonomiku tal-UE bħalma huma ċ-Ċina, ir-
Russja, l-Amerika Latina eċċ. Huwa mmirat biex jippromwovi u jmexxi 'l quddiem l-interessi 
tal-UE u biex jindirizza l-isfidi globali l-kbar bi qbil mal-istrateġija Ewropa 2020. Dan l-
istrument huwa limitat fil-baġit tiegħu, fejn EUR 1 131 biljun huma previsti għall-perjodu 
2014-2020. U għalhekk, l-għanijiet, is-setturi fil-mira u l-pajjiżi għandhom ikunu definiti sew, 
minħabba l-mekkaniżmi ta' koordinament diġa previsti f'dan ir-Regolament.

Permezz tal-Istrument ta' Sħubija, l-UE tista' ssegwi aġendi lil hinn mill-kooperazzjoni għall-
iżvilupp ma' atturi globali biex tippromwovi l-interessi tagħha b'mod effettiv fid-dinja kollha 
u biex tindirizza kwestjonijiet globali kull fejn meħtieġ. L-Istrument ta’ Sħubija għandu 
jsostni miżuri għal għanijiet li jitqajmu mir-relazzjonijiet bilaterali, reġjonali jew multilaterali 
tal-Unjoni ma’ pajjiżi, reġjuni u territorji terzi u għandu jindirizza l-isfidi ta’ tħassib globali.
Għandu jiġi mmirat biex itejjeb l-aċċess għas-suq u jiżviluppa l-kummerċ, jelimina l-ostakoli 
kummerċjali u għall-investiment u jiġġieled kontra l-miżuri protezzjonisti mhux ġustifikati, 
filwaqt li jagħti lok għal opportunitajiet ta' negozju ġodda għall-kumpaniji Ewropej fid-dinja 
permezz ta' sħubijiet ekonomiċi flimkien ma' kooperazzjoni kummerċjali u regolatorja. 

Il-valuri tad-demokrazija, l-istat tad-dritt, l-universalità u l-indiviżabbiltà tad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali u r-rispett għalihom, ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem, 
il-prinċipji tal-liġi internazzjonali u l-pilastri fundamentali tal-Unjoni, għandhom ikunu fil-
qalba tar-Regolament. Dan għandu jiġi żgurat meta jiġu fformulati l-politika ta’ kooperazzjoni 
tal-Unjoni u l-ipprogrammar tal-ippjanar strateġiku tagħha u l-implimentazzjoni tal-miżuri 
tiegħu. 

Kooperazzjoni aktar effettiva, u l-koordinament tal-proċeduri, kemm bejn l-Unjoni u l-Istati
Membri tagħha kif ukoll f'relazzjonijiet ma' donaturi u atturi oħra, huma essenzjali sabiex jiġu 
żgurati l-konsistenza u r-rilevanza tal-miżuri. Permezz ta' din il-proposta l-prijoritajiet u l-
azzjonijiet se jiġu mmirati u kkoordinati aħjar fost il-leġiżlaturi tal-Istati Membri u tal-Unjoni, 
sabiex l-Unjoni tkun kapaċi twieġeb b'mod flessibbli u f'waqtu għall-iżviluppi sabiex l-
impenn li ħadet biex tippromwovi l-interessi tagħha fir-relazzjonijiet li għandha ma' pajjiżi 
terzi jsir aktar effikaċi. L-oqsma indikattivi ta' kooperazzjoni u l-allokazzjonijiet finanzjarji 
indikattivi u l-modifiki tagħhom għandhom ikunu soġġetti għal proċedura ta' atti ddelegati.

F'dan ir-rigward huwa propost li programmi multiannwali indikattivi għandhom jistipulaw l-
istrateġija kkoordinata tal-Unjoni għaż-żona ġeografika u l-qasam ta' kooperazzjoni 
kkonċernat. Għalhekk, qed jiġi propost li l-allokazzjoni finanzjarja indikattva għall-perjodu 
2014-2020 tkun parti minn dan ir-Regolament u tkun stipulata fl-anness. Il-Kummissjoni 
għandha tkun intitolata li tadotta atti delegati biex talloka mill-ġdid l-ammonti minn 
programm għal ieħor. Fi ħdan qafas li jiddefenixxi l-prijoritajiet f'termini ta' żoni ġeografiċi u 
oqsma ta' kooperazzjoni strateġiċi, il-Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni ex ante bir-
reqqa, imparzjali u mingħajr preġudizzju tal-interessi tal-Unjoni qabel ma tiddeċiedi dwar il-
programmi multiannwali indikattivi.
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Qed jiġi propost ukoll li jitnaqqas is-sehem ta' modifiki mhux sostanzjali għall-programmi 
multiannwali indikattivi minn 20% għal 10% tal-allokazzjoni inizjali. Din il-proposta se tkun 
sikura biżżejjed li dawn il-modifiki ma jaffettwawx l-oqsma u l-għanijiet ta' prijorità stipulati 
fil-programmi multiannwali indikattivi. Il-proposta tirregola wkoll il-proċedura tal-
aġġustamenti li se tiġi adottata mill-Kummissjoni b'konformità mal-proċedura konsultattiva 
msemmija fir-Regolament ta' Implimentazzjoni Komuni.

Huwa previst mekkaniżmu ta' rieżami għall-implimentazzjoni tar-Regolament  Għalhekk, 
qegħdin jiġu proposti dispożizzjonijiet ġodda dwar ir-rieżami. Sa mhux aktar tard mill- 30 ta' 
Ġunju 2017, Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapport li jevalwa l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fl-ewwel tliet snin u ddaħħal il-
modifiki meħtieġa, inklużi l-allokazzjonijiet finanzjarji indikattivi stipulati fl-Anness Ia l-
ġdid.

Dawn l-emendi kollha se jgħinu biex l-istrument globali tal-Unjoni jiġi mmirat u kkordinat 
aħjar biex titrawwem is-sħubija u l-viżibbiltà tal-Unjoni fid-dinja kollha.

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 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Unjoni hija msejsa fuq il-valuri 
tad-demokrazija, l-istat tad-dritt, l-
universalità u l-indiviżibbiltà tad-drittijiet 
tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali u 
r-rispett għalihom, ir-rispett għad-dinjità 
tal-bniedem, u l-prinċipji tal-liġi 
internazzjonali. Hija tfittex li tiżviluppa u 
tikkonsolida l-impenn lejn dawk il-valuri 
fil-pajjiżi u r-reġjuni sħab permezz tad-
djalogu u l-kooperazzjoni. L-Unjoni tfittex 
ukoll li tiżgura koerenza ma' oqsma oħra 
tal-azzjoni esterna tagħha. Dan għandu 
jiġi żgurat meta jkunu qegħdin jitfasslu l-
politika ta’ kooperazzjoni tal-Unjoni u l-
ipprogrammar tal-ippjanar strateġiku 
tagħha u l-implimentazzjoni tal-miżuri. 
Kooperazzjoni aktar effettiva, u l-
koordinazzjoni tal-proċeduri, kemm bejn
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l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha kif 
ukoll f'relazzjonijiet ma' donaturi u atturi 
oħra, huma essenzjali sabiex jiġu żgurati
l-konsistenza u r-rilevanza tal-miżuri. L-
Unjoni u l-Istati Membri għandhom itejbu
l-konsistenza u l-komplementarjetà tal-
politiki rispettivi tagħhom dwar il-
kooperazzjoni. Sabiex jiġi żgurat li l-
politika ta' kooperazzjoni tal-Unjoni u dik 
tal-Istati Membri jikkomplementaw u 
jsaħħu lil xulxin, huwa xieraq li jiġu 
previsti proċeduri ta’ programmar 
konġunt li għandhom jiġu implimentati 
kull fejn ikun possibbli u rilevanti.

Or. en

Emenda 2

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 inklużi l-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Kummerċ (WTO) u l-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.

Or. en
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Emenda 3

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 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 kemm ma’ pajjiżi żviluppati 
kif ukoll ma' dawk li qed jiżviluppaw fejn 
l-Unjoni għandha interessi sinifikanti skont 
l-objettivi ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

   (10a) Il-miżuri ta' kooperazzjoni mmirati 
biex itejbu l-aċċess għas-suq u jiżviluppaw 
opportunitajiet kummerċjali, ta' 
investiment u negozju għandhom iqisu l-
interessi tal-Unjoni u għandhom jiżguraw
benefiċċji fit-tul għat-tkabbir tal-Unjoni
permezz ta' sigurtà ekonomika msaħħa u 
l-ħolqien kontinwu ta' impjiegi
kompetittivi ġodda fl-Unjoni, filwaqt li 
jippromwovu l-progress u l-iżvilupp fil-
pajjiżi sħab, jippermettu aktar 
kooperazzjoni reġjonali, iħeġġu l-
investiment u jtejbu l-governanza
ekonomika, isaħħu r-relazzjonijiet
ekonomiċi u kummerċjali ma' sħab 
strateġiċi u jiksbu aċċess reali għal suq
reċiproku. Il-miżuri ta' kooperazzjoni 
għandhom jindirizzaw aħjar il-bżonnijiet 
speċifiċi tal-mikroimpriżi u l-impriżi
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żgħar u ta' daqs medju tal-Unjoni sabiex
itejbu l-kompetittività tagħhom.
Konsistenza akbar bejn ir-regoli u l-
prattiki tal-Unjoni u dawk ta' sħabha l-
ewlenin għandha tiġi segwita, b'mod li ma 
jwassalx għal tnaqqis fl-istandards u l-
prattiki ta' ċertifikazzjoni tal-Unjoni iżda 
għal aċċettazzjoni akbar ta' dawk 
multilaterali eżistenti, għal appoġġ għall-
miżuri mmirati lejn il-konverġenza 
regolatorja mas-sħab kummerċjali 
ewlenin tal-Unjoni u l-kooperazzjoni
regolatorja inġenerali, bl-għan li tiġi 
promossa l-ekwivalenza u l-konverġenza
ta' standards internazzjonali u b'hekk jiġu 
limitati t-tilwimiet u l-ispejjeż
kummerċjali assoċjati magħhom.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fir-rigward tal-imsieħba tagħha 
madwar id-dinja, l-Unjoni ħadet l-impenn 
li tippromwovi x-xogħol deċenti għal 
kulħadd flimkien mar-ratifika u l-
implimentazzjoni effettiva tal-istandards 
tax-xogħol rikonoxxuti fil-livell 
internazjonali u l-ftehimiet ambjentali 
multilaterali.

(11) Fir-rigward ta' sħabha madwar id-
dinja, l-Unjoni ħadet l-impenn li 
tippromwovi l-iżvilupp sostenibbli, il-
kummerċ ħieles u ġust  u x-xogħol deċenti 
għal kulħadd flimkien mar-ratifika u l-
implimentazzjoni effettiva tal-istandards 
tax-xogħol rikonoxxuti fil-livell 
internazjonali u l-ftehimiet ambjentali 
multilaterali. Dan ir-Regolament għandu 
jintuża bħala strument għas-sostenn tal-
kompetittività internazzjonali u
jikkontribwixxi għal tnaqqis tar-riskju tal-
protezzjoniżmu, filwaqt li jippromwovi l-
valuri Ewropej u l-interessi kummerċjali, 
u bħala strument għall-kummerċ ħieles u 
ġust li jista' jintroduċi fil-prattika ġenerali
l-inklużjoni u l-implimentazzjoni effettiva 
ta' standards soċjali u ambjentali ma' 
pajjiżi sħab, inkluża l-promozzjoni ta' 
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forom ġodda ta' politiki tal-impjieg u l-
ħolqien tal-impjiegi li jissodisfaw
standards tal-impjieg deċenti tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO) u l-promozzjoni ta' 
opportunitajiet ta' tkabbir għall-industriji 
Ewropej u għall-impriżi żgħar u ta' daqs 
medju.

Or. en

Emenda 6

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 u l-
komunità internazzjonali qegħdin 
jikkonfrontaw u hija l-qasam fejn hija 
meħtieġa azzjoni internazzjonali urġenti, 
b'kunsiderazzjoni għall-fatt li l-għanijiet 
tal-Unjoni f'dan il-qasam jistgħu jinkisbu 
biss permezz ta' kooperazzjoni mas-sħab 
kummerċjali prinċipali tagħha. Skont l-
għan iddikkjarat fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni “Baġit għall-Ewropa 2020” 
ta’ żieda fis-sehem mill-baġit tal-Unjoni
relatat mal-klima, dan ir-Regolament 
għandu jikkontribwixxi għal dak il-għan.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-promozzjoni ta’ inizjattivi ta’ (15) Il-promozzjoni ta’ inizjattivi ta’ 
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kooperazzjoni u sħubija diversifikati fi 
strument uniku, għandha barra minn hekk 
tippermetti ekonomiji ta’ kobor, effetti ta’ 
sinerġija, effettività akbar, teħid ta’ 
deċiżjonijiet u ġestjoni aktar simplifikati u 
grad għoli ta’ viżibbiltà għall-azzjonijiet 
esterni tal-Unjoni.

kooperazzjoni u sħubija diversifikati fi 
strument uniku, għandha barra minn hekk 
tippermetti strateġija innovattiva u għall-
ġejjieni rigward il-kummerċ u l-
investiment filwaqt li jitqiesu l-isfidi 
ġodda li qiegħda taffronta l-Unjoni, 
ekonomiji ta’ kobor, effetti ta’ sinerġija, 
effettività akbar, teħid ta’ deċiżjonijiet u 
ġestjoni aktar simplifikati u grad għoli ta’ 
viżibbiltà għall-azzjonijiet esterni tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta’ dan ir-
Regolament huwa meħtieġ li jiġi segwit 
approċċ differenzjat u flessibbli billi jiġu 
żviluppati mudelli għall-kooperazzjoni 
mal-pajjiżi msieħba ewlenin li 
jikkunsidraw il-kuntesti ekonomiċi, soċjali 
u politiċi tagħhom kif ukoll l-interessi 
speċifiċi tal-Unjoni, il-prijoritajiet u l-
istrateġiji tal-politika, filwaqt li tinżamm il-
kapaċità għal intervent madwar id-dinja 
kull fejn ikun meħtieġ.

(16) Sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta’ dan ir-
Regolament huwa meħtieġ li jiġi segwit 
approċċ differenzjat u flessibbli billi jiġu 
żviluppati mudelli għall-kooperazzjoni 
mal-pajjiżi sħab ewlenin li jikkunsidraw il-
kuntesti ekonomiċi, soċjali u politiċi 
tagħhom kif ukoll l-interessi speċifiċi tal-
Unjoni, il-prijoritajiet u l-istrateġiji tal-
politika, filwaqt li tinżamm il-kapaċità għal 
intervent madwar id-dinja kull fejn ikun 
meħtieġ. L-Unjoni għandha tuża approċċ 
integrat fir-rigward tal-kummerċ, l-
iżvilupp barrani, u l-politiki tal-
agrikoltura, tal-ambjent u tar-riċerka.

Or. en
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Emenda 9

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) Mizuri adegwati ta' programmar, 
ippjanar u infurzar u kooperazzjoni 
interistituzzjonali għandhom jiġu previsti 
sabiex jiġi żgurat li l-Unjoni hija 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, u billi tadotta miżuri 
speċjali mhux koperti mill-programmi 
indikattivi multiannwali

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex il-kamp ta' appikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament jiġi adattat għar-realtà li 
qed tevolvi malajr fil-pajjiżi terzi, is-setgħa 
li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni rigward l-oqsma speċifikati 
ta’ kooperazzjoni definiti fl-Anness. Huwa 
ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni 
għandha twettaq il-konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, 
inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, 
meta tħejji u tfassal l-atti ddelegati, 
għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, 
f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(19) Modifiki fl-oqsma dettaljati ta' 
kooperazzjoni, l-adozzjoni ta' programmi 
multiannwali indikattivi , u aġġustamenti
tal-allokazzjoni finanzjarja indikattiva
jikkostitwixxu elementi mhux essenzjali
ta' dan ir-Regolament. Għaldaqstant,
sabiex il-kamp ta' appikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament jiġi adattat għar-realtà li qed 
tevolvi malajr fil-pajjiżi terzi, is-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni rigward l-oqsma speċifikati 
ta’ kooperazzjoni definiti fl-Anness, l-
adozzjoni ta' programmi multiannwali
indikattivi kif definiti fl-Artikolu 5, u l-
allokazzjonijiet indikattivi għal kull
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programm stabbiliti fl-Anness Ia. Huwa 
ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni 
għandha twettaq il-konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, 
inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, 
meta tħejji u tfassal l-atti ddelegati, 
għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, 
f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, is-setgħat ta’ 
implimentazzjoni għandhom jingħataw lill-
Kummissjoni. Dawk is-setgħat għandhom 
jiġu eżerċitati skont ir-Regolament 
Nru 182/2011 tas-16 ta’ Frar 2011 li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-mekkaniżmi ta’ kontroll mill-Istati 
Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni 
tas-setgħat ta’ implimentazzjoni. Filwaqt li 
jikkunsidraw in-natura ta' dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni, b'mod partikolari in-
natura ta' orjentament tal-linja politika 
tagħhom jew tal-implikazzjonijiet
finanzjarji tagħhom, il-proċedura ta' 
eżaminazzjoni għandha fil-prinċipju 
tintuża għall-adozzjoni tagħhom, ħlief għal 
mużuri ta' implimentazzjoni tekniċi fuq 
skala finanzjarja żgħira.

(20) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, is-setgħat ta’ 
implimentazzjoni għandhom jingħataw lill-
Kummissjoni. Dawk is-setgħat għandhom 
jiġu eżerċitati skont ir-Regolament 
Nru 182/2011 tas-16 ta’ Frar 2011 li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-mekkaniżmi ta’ kontroll mill-Istati 
Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni 
tas-setgħat ta’ implimentazzjoni. Filwaqt li 
jikkunsidraw in-natura ta' dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni, b'mod partikolari l-
implikazzjonijiet finanzjarji tagħhom, il-
proċedura konsultattiva għandha fil-
prinċipju tintuża għall-adozzjoni tagħhom.

Or. en
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Emenda 12

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-
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 mar-reġjuni u t-
territorji ta' pajjiżi terzi u jindirizza sfidi 
ta’ tħassib globali.

Or. en

Emenda 13

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” 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 u permezz tal-influwenza 
fuq it-tfassil tal-politika f'dawk il-pajjiżi;

Or. en
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Emenda 14

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) it-titjib tal-aċċess għas-suq u l-iżvilupp 
tal-kummerċ, it-tneħħija ta' ostakoli 
kummerċjali u għall-investiment u l-
ġlieda kontra miżuri protezzjonisti mhux 
ġustifikati, għal ambjent ta' investiment 
sikur u opportunitajiet kummerċjali 
ġodda għall-kumpaniji Ewropej fid-dinja 
kollha permezz ta' sħubijiet ekonomiċi u 
negozji flimkiem mal-kooperazzjoni 
regolatorja. Dan l-għan jiġi mkejjel bis-
sehem tal-Unjoni fil-kummerċ barrani mal-
pajjiżi sħab ewlenin u bil-flussi ta’ 
kummerċ u investimenti lejn il-pajjiżi sħab
kollha fil-mira speċifika tal-azzjonijiet, il-
programmi u l-miżuri taħt dan ir-
Regolament;

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tisħiħ fl-għarfien u l-viżibbiltà wiesgħa 
tal-Unjoni kif ukoll ir-rwol tagħha fix-xena 
dinjija permezz ta’ diplomazija pubblika, 
il-kooperazzjoni edukattiva/akkademika u 
l-attivitajiet ta’ komunikazzjoni għall-
promozzjoni tal-valuri u l-interessi tal-
Unjoni. Dan l-għan jista’ jitkejjel, inter 
alia, permezz ta’ stħarriġ jew 
evalwazzjonijiet tal-opinjonijiet.

(c) tisħiħ fl-għarfien u l-viżibbiltà wiesgħa 
tal-Unjoni kif ukoll ir-rwol tagħha fix-xena 
dinjija permezz ta’ diplomazija pubblika, 
il-kooperazzjoni edukattiva/akkademika u 
l-attivitajiet ta’ komunikazzjoni għall-
promozzjoni tal-valuri u l-interessi tal-
Unjoni. Dan l-għan jista’ jitkejjel, permezz 
ta' perċezzjoni aħjar u fehim reċiproku
mtejjeb tal-Unjoni fil-pajjiżi sħab ewlenin 
murija, inter alia, permezz ta’ stħarriġ jew 
evalwazzjonijiet tal-opinjonijiet.

Or. en
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Unjoni tfittex li tippromwovi, 
tiżviluppa u tikkonsolida l-prinċipji tal-
libertà, id-demokrazija, ir-rispett għad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali u l-istat ta’ dritt li hija 
mibnija fuqhom permezz ta’ djalogu u 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi.

1. L-Unjoni tfittex li tippromwovi, 
tiżviluppa u tikkonsolida l-prinċipji tal-
libertà, id-demokrazija, ir-rispett għad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali u l-istat ta’ dritt li hija 
mibnija fuqhom permezz ta’ djalogu u 
kooperazzjoni mar-reġjuni u t-territorji ta' 
pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sabiex jissaħħaħ l-impatt tal-għajnuna 
mill-Unjoni, għandu jiġi segwit approċċ 
differenzjat u flessibbli, fejn xieraq, fit-
tfassil tal-kooperazzjoni ma’ pajjiżi 
msieħba sabiex jiġu kkunsidrati l-kuntesti 
ekonomiċi, soċjali u politiċi tagħhom u 
anki l-interessi speċifiċi, il-prijoritajiet tal-
politika u l-istrateġiji tal-Unjoni.

2. Sabiex jissaħħaħ l-impatt tal-għajnuna 
mill-Unjoni, għandu jiġi segwit approċċ 
differenzjat u flessibbli, fejn xieraq, fit-
tfassil tal-kooperazzjoni mar-reġjuni u t-
territorji tal-pajjiżi sħab sabiex jiġu 
kkunsidrati l-kuntesti ekonomiċi, soċjali u 
politiċi tagħhom u anki l-interessi speċifiċi, 
il-prijoritajiet tal-politika u l-istrateġiji tal-
Unjoni.

Or. en
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fl-oqsma rispettivi ta’ kompetenza 
tagħhom, l-Unjoni u l-Istati Membri 
jippromwovu approċċ multilaterali għall-
isfidi globali u jinkoraġġixxu l-
kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet u 
korpi internazzjonali jew reġjonali, inklużi 
l-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, 
aġenziji, fondi u programmi tan-
Nazzjonijiet Uniti, l-OECD, u l-Grupp tal-
Għoxrin Ministru tal-Finanzi u Governatur 
tal-Banek Ċentrali (G20) u donaturi 
bilaterali oħra.

3. Fl-oqsma rispettivi ta’ kompetenza 
tagħhom, l-Unjoni u l-Istati Membri 
jippromwovu approċċ multilaterali għall-
isfidi globali u jinkoraġġixxu l-
kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet u 
korpi internazzjonali jew reġjonali, inklużi 
l-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, 
l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ 
(WTO), aġenziji, fondi u programmi tan-
Nazzjonijiet Uniti, l-OECD, u l-Grupp tal-
Għoxrin Ministru tal-Finanzi u Governatur 
tal-Banek Ċentrali (G20) u donaturi 
bilaterali oħra.

Or. en

Emenda 19

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, il-koerenza u l-konsistenza 
għandhom jiġu żgurati ma’ oqsma oħra 
tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, 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. L-Unjoni għandha tiżgura li 
valuri ambjentali, tal-enerġija sostenibbli, 
valuri soċjali, tal-impjieig u valuri oħra 
tal-benesseri jitqiesu adegwatament fl-
ipprogrammar u l-implimentazzjoni.
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Emenda 20

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 r-
reġjuni u t-territorji tal-pajjiżi terzi
kkonċernati, u jkunu mmirati biex itejbu l-
kapaċità implimentattiva tagħhom, fir-
rigward tad-deċiżjonijiet, interessi 
speċifiċi, il-prijoritajiet tal-linja politika u 
l-istrateġiji tal-Unjoni. L-Istrateġija tal-
Unjoni għall-promozzjoni tal-kummerċ, 
tal-investiment u tal-kooperazzjoni 
ekonomika għandha tkun ibbażata fuq 
analiżi bir-reqqa tat-tendenzi attwali fil-
kummerċ dinji, l-iżvilupp intern u estern 
tal-Unjoni u d-diversità tal-impriżi 
Ewropej, l-għarfien li jippossjedu u l-
avvanzi teknoloġiċi tagħhom.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

  1a. Fi ħdan qafas li jiddefinixxi l-
prijoritajiet f'termini ta' żoni ġeografiċi 
strateġiċi u oqsma ta' kooperazzjoni, il-
Kummissjoni għandha twettaq 
valutazzjoni ex ante bir-reqqa, imparzjali 
u mingħajr preġudizzju għall-interessi tal-
Unjoni qabel ma tiddeċiedi dwar il-
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programmi multiannwali indikattivi 

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-programmi multiannwali indikattivi 
jiġu adottati mill-Kummissjoni skont il-
proċedura ta’ eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 15 (3) tar-Regolament ta’ 
Implimentazzjoni Komuni. Din il-
proċedura tapplika anki għal reviżjonijiet 
sostanzjali li għandhom l-effett li jibdlu l-
istrateġija jew l-ipprogrammar tagħha 
b’mod sinifkanti.

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 7 għall-adozzjoni ta' programmi 
miltiannwali indikattivi. Din il-proċedura 
tapplika anki għal reviżjonijiet jew 
aġġustamenti sostanzjali li għandhom l-
effett li jibdlu l-istrateġija jew l-
ipprogrammar tagħha b’mod sinifkanti.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-programmi indikattivi multiannwali 
jistabbilixxu l-interessi u l-prijoritajiet 
strateġiċi u/jew reċiproċi tal-Unjoni, l-
għanijiet speċifiċi u r-riżultati mistennija. 
Għall-pajjiżi jew ir-reġjuni li għalihom 
ikun ġie stabbilit Dokument ta’ Qafas 
Konġunt, li jistabbilixxi strateġija 
komprensiva tal-Unjoni, il-programmi 
indikattivi multiannwali jkunu bbażati fuq 
dan id-dokument.

2. Il-programmi indikattivi multiannwali 
jistabbilixxu l-istrateġija tal-Unjoni għaż-
żona ġeografika u l-qasam ta' 
kooperazzjoni kkonċernati, interessi u l-
prijoritajiet strateġiċi u/jew reċiproċi tal-
Unjoni, l-għanijiet speċifiċi u r-riżultati 
mistennija u l-indikaturi tal-prestazzjoni.
Għall-pajjiżi jew ir-reġjuni li għalihom 
ikun ġie stabbilit Dokument ta’ Qafas 
Konġunt, li jistabbilixxi strateġija 
komprensiva tal-Unjoni, il-programmi 
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indikattivi multiannwali jkunu bbażati fuq 
dan id-dokument.

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jikkonsultaw lil xulxin, kif 
ukoll lil donaturi u atturi oħra inklużi l-
partijiet interessati u l-awtoritajiet lokali, 
fi stadju bikri tal-proċess ta’ 
programmazzjoni sabiex jippromwovu l-
komplementarjetà bejn l-attivitajiet ta’ 
kooperazzjoni tagħhom. Din il-
konsultazzjoni tista’ twassal għal 
programmar konġunt bejn l-Unjoni u l-
Istati Membri tagħha.

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Riżerva għall-fondi mhux allokati tista' 
tiġi stabbilita fil-programmi indikattivi 
multiannwali. L-allokazzjoni ta’ dawn il-
fondi tiġi deċiża skont ir-Regolament ta' 
Implimentazzjoni Komuni.

5. Riżerva għall-fondi mhux allokati li ma 
taqbiżx 5% tista' tiġi stabbilita fil-
programmi indikattivi multiannwali. L-
allokazzjoni ta’ dawn il-fondi tiġi deċiża 
skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni 
Komuni.

Or. en
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-proċedura ta’ eżaminazzjoni
msemmija fil-paragrafu (1) ma tapplikax 
għal modifikazzjonijiet mhux sostanzjali 
fil-programmi indikattivi multiannwali, 
bħal dawk li jagħmlu aġġustamenti tekniċi, 
jassenjaw il-fondi mill-ġdid fi ħdan l-
allokazzjonijiet indikattivi għal kull qasam 
prijoritarju jew li jżidu jew inaqqsu d-daqs 
tal-allokazzjoni ġenerali inizjali b’inqas 
minn 20%, sakemm dawn il-modifiki ma 
jaffettwawx l-oqsma prijoritarji u l-
għanijiet stabbiliti fil-programmi 
indikattivi multiannwali. Tali aġġustamenti 
tekniċi jiġu kkomunikati fi żmien xahar 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Il-proċedura msemmija fil-paragrafu (1) 
ma tapplikax għal modifikazzjonijiet mhux 
sostanzjali fil-programmi indikattivi 
multiannwali, bħal dawk li jagħmlu 
aġġustamenti tekniċi, jassenjaw il-fondi 
mill-ġdid fi ħdan l-allokazzjonijiet 
indikattivi għal kull qasam prijoritarju jew 
li jżidu jew inaqqsu d-daqs tal-allokazzjoni 
inizjali b’inqas minn 10%, sakemm dawn 
il-modifiki ma jaffettwawx l-oqsma
prijoritarji u l-għanijiet stabbiliti fil-
programmi indikattivi multiannwali. Tali 
aġġustamenti għandhom jiġu adottati mill-
Kummissjoni skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 15(2)
tar-Regolament ta' Implimentazzjoni 
Komuni u jiġu kkomunikati fi żmien xahar 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 15(4) tar-Regolament ta’ 
Implimentazzjoni Komuni tista’ tiġi 
applikata sabiex jiġu modifikati programmi
indikattivi multiannwali fejn ikun meħtieġ 
rispons malajr mill-Unjoni.

7. Il-proċedura msemmija fl-Artikolu 15(4) 
tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni 
Komuni tista’ tiġi applikata sabiex jiġu 
modifikati l-programmi multiannwali 
indikattivi minħabba raġunijiet ta' 
urġenza imperattivi u ġġustifikati kif 
dovut fejn ikun meħtieġ rispons malajr 
mill-Unjoni.

Or. en
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Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikolu 4 tingħata għall-perjodu ta’ 
validità ta’ dan ir-Regolament.

1. Id-delegazzjoni tas-setgħat imsemmija 
fl-Artikoli 4, 5(1) u 8(1) għandha tingħata 
għall-perjodu ta’ validità ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammont ta’ referenza finanzjarja 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għall-perjodu mill-2014 sal-
2020 ikun ta’ EUR 1 131 000 000 miljun. 
L-approprjazzjonijiet annwali jiġu deċiżi 
mill-awtorità tal-baġit bħala parti mill-
proċedura baġitarja annwali fil-limiti 
stabbiliti fil-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali.

1. L-ammont ta’ referenza finanzjarja 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għall-perjodu mill-2014 sal-
2020 ikun ta’ EUR 1 131 000 000 miljun. 
L-allokazzjoni finanzjarja indikattiva
għall-perjodu 2014-2020 hija stabbilita fl-
Anness Ia. Il-Kummissjoni għandha
tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati 
skont l-Artikolu 7 biex temenda jew 
tissupplimenta l-Anness Ia jew biex 
talloka mill-ġdid l-ammonti minn 
programm għal ieħor. L-
approprjazzjonijiet annwali jiġu deċiżi 
mill-awtorità tal-baġit bħala parti mill-
proċedura baġitarja annwali fil-limiti 
stabbiliti fil-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali.

Or. en
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Rieżami

Mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2017, 
Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
li jevalwa l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament fl-ewwel tliet snin flimkien 
ma', jekk ikun xieraq, proposta 
leġiżlattiva li tintroduċi l-modifiki 
meħtieġa, inklużi l-bidliet għall-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
stabbilita fl-Anness Ia.

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-
jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Huwa 
jibda japplika mill-1 ta’ Jannar 2014.

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

Or. en
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Emenda 32

Proposta għal regolament
Anness – 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 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, l-approssimazzjoni tar-
regolamenti u tal-istandardizzazzjoni 
tekniċi, id-drittijiet tal-proprjetà
intellettwali, il-protezzjoni ta' data
personali, u l-aħjar prattiki fi kwistjonijiet 
ekonomiċi, kummerċjali, fiskali u 
finanzjarji;

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament
+Anness – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) it-titjib ta' strumenti kontra l-
korruzzjoni u ta' azzjonijiet ta' 
trasparenza, u t-tisħiħ tal-
implimentazzjoni tagħhom;

Or. en



PA\901598MT.doc 23/24 PE489.443v01-00

MT

Emenda 34

Proposta għal regolament
Anness – 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-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, u kwestjonijiet ta' tassazzjoni, 
finanzjarji u tal-istatistika marbuta mal-
interessi speċifiċi tal-Unjoni jew ta’ 
interess reċiproku bejn l-Unjoni u pajjiżi 
terzi;

Or. en

Emenda 35

Proposta għal regolament
Anness Ia (ġdid)

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
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(EUR 1 131 000 000) għandu ikun kif ġej:
Objettiv Nru 1 (l-implimentazzjoni tad-
dimensjoni internazzjonali tal-istrateġija 
"Ewropa 2020"): 53%;
Objettiv Nru 2 (it-titjib tal-aċċess tas-suq 
u l-iżvilupp ta' opportunitajiet 
kummerċjali, ta' investiment u tan-
negozju għall-kumpaniji Ewropej): 20%;
Objettiv Nru 3 (it-tisħiħ tal-fehim mifrux 
u tal-viżibbiltà tal-Unjoni kif ukoll ir-rwol 
tagħha fix-xena dinjija): 18%; kif ukoll
Riżerva mhux allokata (li għandha tiġi 
programmata bejn it-tliet objettivi skont il-
bżonn): 5%.

Or. en


