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Ottubru 2020 - Bidliet fil-Kummissjoni Ewropea
Dan id-dokument huwa kumpilazzjoni ta' punti importanti u impenji essenzjali li saru mill-Viċi Presidenti u
l-Kummissarji nnominati fis-seduti ta' smigħ rispettivi tagħhom quddiem il-Parlament Ewropew. Huwa
maħsub biex jipprovdilek għodda prattika u konċiża sabiex issegwi l-isforzi u l-azzjonijiet tal-Kummissjoni
futura.
Għal lista eżawrjenti tal-impenji kollha li saru u tal-pożizzjonijiet li ttieħdu mill-kandidati, ir-rapport verbatim
kollu ta' kull seduta ta' smigħ pubbliku huwa disponibbli fuq is-sit web iddedikat għas-seduti ta' smigħ 2019
tal-Parlament Ewropew, bħalma huma disponibbli l-mistoqsijiet u t-tweġibiet bil-miktub.
Dan id-dokument jinkludi addendum li fih l-impenji li saru waqt is-seduti ta' smigħ ta' Ottubru 2020.
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Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
FRANS TIMMERMANS
Viċi President Eżekuttiv innominat
Patt Ekoloġiku Ewropew

Fit-8 ta' Ottubru 2019, il-Viċi President Eżekuttiv innominat, Frans Timmermans, deher quddiem il-Parlament Ewropew
biex iwieġeb il-mistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
(ENVI). Matul is-seduta ta' smigħ, huwa għamel għadd ta' impenji li huma enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn limpenji jirreferu għall-portafoll tiegħu, kif deskritt fl-ittra ta' missjoni li ntbagħtet lilu mingħand Ursula von der Leyen,
il-President elett tal-Kummissjoni Ewropea, fosthom:



Patt Ekoloġiku Ewropew; u
L-azzjoni klimatika.

Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Viċi President Eżekuttiv innominat irċieva wkoll xi mistoqsijiet bil-miktub qabel
is-seduta ta' smigħ li għalihom huwa pprovda tweġibiet bil-miktub.

Dipartiment Tematiku għall-Politika Ekonomika, Xjentifika u tal-Kwalità tal-Ħajja
Awturi: Georgios Amanatidis, Zsuzsanna Laky
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni
PE 638.437 - Novembru 2019
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Patt Ekoloġiku Ewropew

id-diplomazija klimatika internazzjonali tagħna
nimplimenta l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli."

“[...] il-Patt Ekoloġiku Ewropew irid imexxi lill-Ewropa fit-triq ittajba lejn futur sostenibbli, u jiżgura li kull Ewropew ikun
inkluż u li ħadd ma jitħalla barra. L-ambizzjoni tagħna hija li
nagħmlu l-Ewropa l-ewwel kontinent newtrali għall-klima taddinja. Aħna nistgħu niksbu dan sal-2050 jekk nippjanaw tajjeb
u nibdew naħdmu minnufih."

Fond Għal Tranżizzjoni Ġusta

"Huwa kompitu tagħna li nuru b'mod ċar u konkret liċ-ċittadini
tagħna li l-Patt Ekoloġiku jista' jgħin biex isolvi l-problemi u
jtejjeb ħajjet iċ-ċittadini issa, u mhux biss 20 jew 30 sena oħra.
"

“[...] kollha kemm aħna għandu jkollna pjanijiet konsistenti,
koerenti [...] jeħtieġ li niffinanzjaw ukoll affarijiet fejn [...] ma
hemm l-ebda forza tas-suq li tagħmel dan u jeħtieġ li nieħdu
azzjoni f'dan ir-rigward."

"Inizjattivi nazzjonali u impjiegi lokali, appoġġjat i
b'finanzjament pubbliku u privat u programmi ta' appoġġ
Ewropej, sabiex jiġu kondiviżi l-għarfien u l-kapaċità. Flopinjoni tiegħi dan huwa l-mod kif Patt Ekoloġiku Ewropew
jista' jaħdem direttament għan-nies."

"Għalhekk, aħna nixtiequ ninkludu dak fil-Fond għal
Tranżizzjoni Ġusta: taħlita ta' fondi ġodda kkombinati ma'
kofinanzjament fil-livell nazzjonali, b'rabta wkoll mal-fondi
differenti li diġà għandna, kemm jekk huwa l-Fond Agrikolu,
il-Fond Strutturali, il-Fond ta' Koeżjoni, u billi niżguraw ukoll li
jkun hemm, bl-għajnuna tal-BEI li kellu suċċess kbir f'InvestEU,
aċċess kbir għal fondi biex inwettqu din it-tranżizzjoni lejn lekonomija ekoloġika."

"[...] Nemmen li wieħed mill-aktar kompiti kkumplikati li rrid
niffaċċja huwa li niżgura li jkun hemm ħsibijiet konġunti, u li
jkun hemm konsistenza f'dak ir-rigward [fil-politiki tagħna]
[...]. M'iniex qed nalludi ruħi li se nkun ilni 100 jum u nkun
solvejt kollox matul dan il-perjodu. Iżda għandi nidentifika
fejn hemm nuqqas ta' konsistenza u mbagħad nimxi 'l
quddiem biex infassal passi u leġiżlazzjoni li jeħtieġ li jittieħdu
sabiex jiġu eliminati dawn l-inkonsistenzi, li nemmen li huwa
kompitu kkumplikat ħafna iżda wieħed mill-aktar kompiti
importanti li għandi fil-portafoll tiegħi."
"[...] it-tnaqqis tal-gassijiet serra, it-tnaqqis taż-żieda fittemperatura, it-tisħin globali, l-attakki li jxekkluna milli
nkomplu niżviluppaw fil-qasam tal-bijodiversità huma
affarijiet li jmorru flimkien u li issa huma kwistjoni ta' urġenza."
"Ċertament se naħdmu fuq strateġija dwar l-idroġenu għaliex
nemmen ukoll li l-Ewropa verament tista' taqdi rwol ewlieni
f'dan ir-rigward. Xorta se jkollna vantaġġ fil-konfront ta'
partijiet oħra tad-dinja jekk inħaffu f'dan ir-rigward. Nemmen
fiha wkoll għaliex meta l-enerġija tinħażen fl-idroġenu, ma
jkun hemm l-ebda telf ta' enerġija."
Il-Mira għat-Tnaqqis tal-Emissjonijiet sal-2030
"Se nibda naħdem ukoll minnufih biex inwassal livell ogħla ta'
ambizzjoni għall-2030. Se nressaq malajr kemm jista' jkun
proposti leġiżlattivi li se jgħinnuna nnaqqsu l-emissjonijiet
b'mill-anqas 50 % jew saħansitra aħjar, b'55 %."
"Iżda nemmen li l-pożizzjoni tiegħi se tkun aktar b'saħħitha
jekk inkun nista' nsostniha bl-analiżi li qed inwettqu bħalissa.
[...] Madankollu, ħa nerġa' nkun ċar: Inkun sorpriż ħafna jekk leżitu ta' dan ma jkunx li niksbu tnaqqis ta' mill-anqas 55 % sal2030."
It-tmexxija ta' negozjati internazzjonali
"Jeħtieġ li naħdmu biex nikkonvinċu oħrajn jgħollu l-livell ta'
ambizzjoni tagħhom ukoll. Jien impenjat bis-sħiħ li nsaħħaħ
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"Jeħtieġ li jkollna Fond għal Tranżizzjoni Ġusta ddedikat biex
nappoġġjaw lin-nies u lill-komunitajiet l-aktar affettwati,
fosthom dawk fir-reġjuni industrijali, tal-faħam u li jagħmlu
użu intensiv mill-enerġija."

"Huwa assolutament ċar li għal din it-tranżizzjoni, speċjalment
f'dawk il-pajjiżi li għadhom jiddependu ħafna fuq il-faħam, se
jkollna bżonn ammont ferm akbar ta' fondi minn dak li
saħansitra jista' jiġbor Fond għal Tranżizzjoni Ġusta. Iżda
għalija huwa wkoll assolutament ċar li ma hemm l-ebda futur
fil-faħam."
Il-protezzjoni tal-bijodiversità
"[...] se nippreżentaw strateġija b'saħħitha u ambizzjuża għallbijodiversità għall-2030 u [...] l-UE trid tmexxi l-aktar impenji
ambizzjużi possibbli fil-Konferenza tal-Partijiet tan-NU li jmiss
dwar il-Bijodiversità li se ssir fiċ-Ċina f’Ottubru 2020"
"Dak li nixtieq nagħmel huwa li ninvolvi ruħi mal-komunit à
xjentifika biex niżgura li nkunu kapaċi nsibu xi punti ta'
riferiment skont liema mbagħad inkunu nistgħu infasslu lpolitiki tagħna, u jeħtieġ li nagħmlu dan qabel immorru
Beijing."
"Għalhekk nixtieq li l-Unjoni Ewropea tkun ippreparata tajjeb
ħafna, permezz ta' djalogu intensiv ma' dan il-Parlament,
għall-konferenza li jmiss dwar il-bijodiversità [...] sabiex jiġu
ppreżentati proposti konkreti biex nippruvaw nikkonvinċu lillbqija tad-dinja li issa jeħtieġ li nieħdu azzjoni urġenti biex
nissalvagwardjaw il-bijodiversità tagħna."
"Jeħtieġ li jkollna strateġija għar-riforestazzjoni, u
riforestazzjoni b'tali mod li ma tmurx kontra għanijiet oħra. [...]
Għalhekk għandna nħarsu lejn dan b'mod sensibbli u
nemmen li l-uniku mod li nistgħu nagħmlu dan huwa billi
jkollna strateġija għall-Ewropa kollha biex tiġi megħjuna rriforestazzjoni."
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“[...] jeħtieġ li l-konsumaturi jkunu informati aħjar. [...] Nixtieq
li f'xi żmien inkun nista' ngħidilhom li dan [il-prodott] huwa
mingħajr deforestazzjoni. Ma nistgħux ngħidu hekk illum ilġurnata. Għalhekk, jeħtieġ li naħdmu flimkien mas-sħab
internazzjonali tagħna biex inwettqu dan fil-futur, minħabba
li bħalissa 80 % tad-deforestazzjoni hija konsegwenza tattfittxija għal raba' ġdid li jinħadem biex jinħolqu prodotti talikel ġodda u xi kultant huwa l-ikel li nimportaw direttament.
Xi kultant saħansitra huwa l-għalf li nagħtu lill-annimali
tagħna li jiġi prodott fl-Ewropa. Għalhekk, għandna ħafna xi
nwettqu biex ninformaw lill-konsumaturi tagħna u se jkollna
nirregolaw f'dak il-qasam ukoll."

L-ekonomija ċirkolari

Ambizzjoni ta' tniġġis żero

“[...] Nixtieq nenfasizza dan, mingħajr il-bdiewa tagħna
m'aħniex se nilħqu l-għanijiet tas-sostenibbiltà tagħna u
jeħtieġ li nsibu Politika Agrikola Komuni li tappoġġja dan u li
twassal ukoll għal kompetizzjoni ġusta għall-bdiewa tagħna,
anke fil-livell internazzjonali. Nemmen li r-riformi implimentati
minn Phil Hogan imexxuna ferm lejn dik id-direzzjoni u ejja
naraw fejn nistgħu ntejbu dan billi nużaw il-prinċipju millGħalqa sal-Platt."

"[...] Jeħtieġ li l-Ewropa timxi 'l quddiem lejn ambjent mingħajr
tniġġis biex jiġu indirizzati d-degradazzjoni ambjentali u ttniġġis, jiġu indirizzati l-kwalità tal-arja u tal-ilma, is-sustanz i
kimiċi perikolużi, l-emissjonijiet industrijali, il-pestiċidi, linterferenti endokrinali u l-mikroplastiċi."
"Arja nadifa fl-ibliet tagħna u ilma nadif fix-xmajjar u fl-oċeani
tagħna, dan huwa dak li neħtieġu biex inkunu nistgħu ngħixu
ħajja aktar b'saħħitha fuq pjaneta li tista' ssostni l-umanità
kollha, u fejn l-ekonomija tikber għall-benefiċċju talmaġġoranza u mhux tal-ftit, b'impjiegi għal kulħadd."
It-trasport
"[...] it-trasport huwa wieħed mill-aktar setturi li jniġġsu talekonomija tagħna. Jeħtieġ li nindirizzaw dan b'mod dirett.
Madwar l-Ewropa kollha, in-nies jiddependu fuq il-karozzi
tagħhom għall-kwalità tal-ħajja ta' kuljum tagħhom, u
saħansitra mhijiex xi ħaġa rari li jkunu jiddependu fuq dawn
għall-għajxien tagħhom. Jien konxju ta' dan, u ma nixtieqx
Ewropa mingħajr karozzi; Nixtieq karozzi mingħajr
emissjonijiet fl-Ewropa, u nixtieq li n-nies jużaw trasport
pubbliku nadif."
"Jeħtieġ li nnaqqsu l-emissjonijiet fl-avjazzjoni u fis-setturi
marittimi b'mod partikolari jekk irridu nilħqu l-għanijiet
klimatiċi tagħna. Dan jirrikjedi taħlita ta' għodod bir-reqqa.
Pereżempju, jeħtieġ li ninvestu fil-ferroviji tagħna."
"Nixtieq li l-Ewropa jkollha l-aħjar sistemi tat-trasport fiddinja."
“[...] l-ETS [is-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet]
għandha tiġi estiża għat-tbaħħir. Iżda għandna bżonn ukoll
taħlita ta' politika usa'. Nixtieq li jkollna portijiet ekoloġiċi.
Nixtieq li nkunu nistgħu nġiegħlu lill-bastimenti jieħdu lelettriku li jiġi offrut lilhom fil-portijiet pjuttost milli jaħarqu laktar affarijiet orribbli meta jkunu fl-ibliet."
"Jeħtieġ li jkollna bijofjuwils tat-tielet ġenerazzjoni. Dawn
jistgħu jkunu parti kostruttiva mit-taħlita tal-enerġija tagħna
minħabba
li f'xi oqsma,
pereżempju l-avjazzjoni,
probabbilment se jkollna bżonn aktar bijofjuwils. Jaf għandi
nuqqas ta' immaġinazzjoni iżda m'iniex qed nipprevedi li ttitjir elettriku se jseħħ fuq skala kbira fil-futur qarib."

"Jeħtieġ li ntejbu l-ħidma tagħna fir-rigward tal-ekonomija
ċirkolari għal livell ġdid, filwaqt li niffokaw fuq il-prodotti
sostenibbli u l-prevenzjoni tal-iskart. Irridu nnaqqsu, nużaw
mill-ġdid u nirriċiklaw biex nisfruttaw il-potenzjal kollu tagħha
għal ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju. Se
nipproponu Pjan ta' Azzjoni ġdid għall-Ekonomija Ċirkolari, li
jiffoka fuq il-prodotti sostenibbli u l-użu tar-riżorsi,
speċjalment f'setturi li jagħmlu użu intensiv mir-riżorsi, bħattessuti u l-kostruzzjoni."
L-istrateġija mill-għalqa sal-platt għall-ikel sostenibbli

"[...] dak li għandna nagħmlu huwa li nħarsu lejn il-Politika
Agrikola Komuni minn dak l-isfond [li tiġi ffinanzjata l-biedja
intensiva], kif nistgħu niggarantixxu futur għall-bdiewa
Ewropej u nipproduċu ikel li ma jibqax iniġġes. [...] dan diġà
tqiegħed fir-riformi matul il-perjodu ta' Juncker, iżda dan se
jkun ukoll fuq quddiem nett u fiċ-ċentru fil-politika millGħalqa sal-Platt ukoll.”
"Jeħtieġ li niżguraw li nservu ikel sostenibbli fuq il-mejda.
Jeħtieġ li niżguraw li npoġġu lill-bdiewa f'pożizzjoni fejn ikunu
jistgħu jżommu ż-żoni rurali tagħna u jkunu jistgħu jkollhom
relazzjoni kostruttiva bejn iż-żoni rurali u ż-żoni aktar
metropolitani fl-Unjoni Ewropea. Ma nistgħux inwettqu dan
mingħajr il-bdiewa."
"L-intenzjoni tiegħi hija li niżgura li titfassal il-politika, [...] li ttrobbija tal-annimali tkun tista' ssir u li ssir b'mod li jagħmel
anqas ħsara lill-ambjent. Lest li naħdem ħafna biex niżgura li
t-trattament xieraq tal-annimali jingħata attenzjoni akbar u li
jsir titjib fit-trattament xieraq tal-annimali kemm jekk dan isir
fit-trobbija tal-annimali jew fit-trasport jew fil-qtil tal-annimali.
Dawk huma miżuri li tabilħaqq [...] l-awtoritajiet Ewropej
għandhom ikunu qed jieħdu".
Politiki dwar it-taxxa biex jitwettqu l-impenji relatati
mal-klima
"L-idea tiegħi hija li ngħidu lis-sħab internazzjonali tagħna li se
nkunu qed inwettqu din it-tranżizzjoni lejn kontinent newtrali
għall-klima sal-2050. Biex inwettqu dan, se nieħdu dawn ilmiżuri. Ovvjament, dawn il-miżuri se jħallu impatt fuq lekonomija tagħna. Jekk tieħdu l-istess miżuri, jew miżuri
komparabbli iżda li jmorru fl-istess direzzjoni, se nagħmlu dan
il-vjaġġ flimkien. Jekk ma tagħmlux dan, naturalment
imbagħad mhu se jkollna l-ebda għażla oħra ħlief li
nipproteġu lis-soċjetà tagħna u lill-ekonomija tagħna, li
mbagħad dan se jwassal biex ikollna taxxa fuq il-karbonju filfruntieri."

9

IPOL EXPO | Dipartimenti Tematiċi, Unità tas-Sostenn għall-Governanza Ekonomika
"Naħseb li wieħed ma jistax jinjora l-fatt li għandna nnaqqsu u
neliminaw b'mod gradwali s-sussidji li għadhom qed jiġu
diretti lejn il-fjuwils fossili. Nirrikonoxxi l-fatt li għandna bżonn
skeda ta' żmien prattika ħafna bi stadji importanti, pass wara
pass, li jistgħu jiġu diskussi mal-Istati Membri. Iżda dik hija
waħda mill-aktar kontradizzjonijiet ċari u flagranti li jeħtieġ li
nevitaw fil-futur."
"Id-Direttiva dwar l-Enerġija għadha ferm 'il bogħod minn fejn
jeħtieġ li tkun, u jeħtieġ li nerġgħu nirrevedu dan minn
perspettiva ġdida. U nixtieq ikolli l-possibbiltà li mill-anqas
nipprevedi t-tassazzjoni tal-kerosin, għaliex ma narax il-loġika
tar-raġuni għaliex dak is-sors tal-enerġija għandu jiġi eżentat
mit-taxxa."
Infurzar u implimentazzjoni
"Tabilħaqq, ir-regoli [tad-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Arja flAmbjent u leġiżlazzjoni simili] huma ċari ħafna, u nemmen li
jeħtieġ li nwettqu aktar biex ninfurzaw ir-regoli fl-Istati
Membri tagħna. [...] Din hija leġiżlazzjoni li hija meħtieġa
b'mod urġenti, iżda mhijiex applikata f'bosta Stati Membri.
Nemmen li l-Kummissjoni se jkollha tkun aktar stretta firrigward tal-bidu ta' proċeduri ta' ksur u nemmen li din hija rresponsabbiltà personali tiegħi li niżgura li dan se jitwettaq."
"[...] se ninfurzaw il-leġiżlazzjoni dwar l-emissjonijiet b'kull
strument li għandna. Naħseb li l-industrija tal-karozzi tilfet ilpożizzjoni tagħha jiġifieri li tkun f'pożizzjoni komda. Jeħtieġ li
twettaq l-impenji tagħha. Din ma wettqitx l-impenji tagħha filpassat filwaqt li jeħtieġ li tagħti riżultati tajbin u l-Kummissjoni
se tinforza dak li jeħtieġ li twettaq."
"[...] [Dwar] dak li se ninforza biex jiġu eliminati lkontradizzjonijiet fil-politiki li għandna. Nemmen li diġà
għamilna pass fid-direzzjoni t-tajba fir-rigward taż-żejt talpalm bid-deċiżjoni li ttieħdet minn din il-Kummissjoni, iżda se
jkollna nħarsu lejn aktar minn dawn il-prodotti bażiċi biex
niżguraw li neliminaw azzjonijiet li jżidu d-deforestazzjoni.
Jeħtieġ li noħolqu aktar trasparenza biex inkunu nafu
preċiżament dan fejn sejjer, iżda biex nagħmlu dan, se jkollna
bżonn ukoll nagħmlu djalogu mal-pajjiżi ta' oriġini.
Naturalment dawn għandhom id-domandi tagħhom stess firrigward tal-kummerċ ġust u fir-rigward tar-relazzjoni malUnjoni Ewropea."

L-azzjoni klimatika
Il-liġi Ewropea dwar il-klima
"Fi żmien 100 jum minn meta nieħu l-kariga tiegħi se
nipproponi liġi dwar il-klima biex l-għan tal-EU għal newtralità

fil-klima sal-2050 jiġi stipulat f'leġiżlazzjoni. Din il-liġi se
tistipula d-direzzjoni fit-tul tal-ivvjaġġar għall-politiki kollha
tagħna."
"[...] Nixtieq nippreżenta lill-Parlament abbozz ta' liġi dwar ilklima li jasal sa fejn nistgħu biex b'mod preċiż ma jiġix stabbilit
biss fejn jeħtieġ li nkunu fl-2050, iżda anke x'jeħtieġ li nagħml u
f'passi immedjati biex naslu hemmhekk sal-2050."
"Onestament nemmen li din il-liġi dwar il-klima se tagħtina lqafas li neħtieġu b'mod urġenti biex niddixxiplinaw lill-Istati
Membri jfasslu pjanijiet li jkunu konkreti biżżejjed sabiex
inkunu nistgħu nħarsu b'xi mod lejn l-istadji li se jkollna
ngħaddu minnhom biex naslu fejn jeħtieġ li nkunu fl-2050. Xi
Stati Membri diġà wettqu xi ftit minn dak ix-xogħol iżda bosta
Stati Membri għad iridu jagħmlu dan. Għalhekk f'dak is-sens,
nemmen li dan huwa l-aħjar qafas li jista' jkollna għall-futur
komuni tagħna."
Implimentazzjoni tal-istrumenti leġiżlattivi
"Se nirrevedu u naġġornaw il-leġiżlazzjoni eżistenti tagħna
dwar il-klima u l-enerġija. Huwa ċar ukoll li għandna nqisu
miżuri addizzjonali biex nilħqu l-għanijiet tagħna ta' trasport
aktar nadif, binjiet li jużaw anqas enerġija, u sistema tal-ikel
aktar sostenibbli. Ma nistgħux naffordjaw il-lussu li nkunu
kompjaċenti."
"Nemmen li għandna bżonn nestendu l-Iskema għallIskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) għal setturi oħra
bħall-avjazzjoni u s-settur marittimu iżda nemmen ukoll li filleġiżlazzjoni eżistenti għandna l-possibbiltà li nfittxu normi
aktar stretti, jekk dan ikun meħtieġ, normi tal-emissjonijiet jew
f'oqsma oħra. Se jkollna nirrevedu wkoll id-direttivi tagħna
dwar l-enerġija u direttivi oħra."
"Għalhekk, iva, nemmen li hemm lok għal regolamentazzjoni
aħjar. Iva, nemmen li hemm lok għal aktar regolamentazzjoni
mfassla apposta. Nemmen ukoll li billi nwettqu
valutazzjonijiet tal-impatt deċenti, filwaqt li jkollna Bord talIskrutinju Regolatorju li jeżamina dan, diġà għandna
regolamentazzjoni aħjar. Nemmen ukoll li jeħtieġ li nħarsu
lejn għadd kbir ta' regolamenti eżistenti f'ħafna oqsma biex
neżaminaw jekk humiex adattati għall-iskop tagħhom."
Il-Patt Klimatiku Ewropew
"Il-Patt Klimatiku se jgħaqqad flimkien inizjattivi u wegħdiet
minn komunitajiet, kumpaniji u nħawi fil-qrib, filwaqt li dawn
se jaqsmu għarfien u data, jgħinu u jispiraw lil xulxin bl-aħjar
prattiki u b'riżultati konkreti.
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BRIEFING

Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
MARGRETHE VESTAGER
Viċi President Eżekuttiv innominat ta'
Ewropa Lesta għall-Era Diġitali

Fit-8 ta' Ottubru 2019, il-Viċi President Eżekuttiv innominat, Margrethe Vestager, dehret quddiem il-Parlament
Ewropew biex twieġeb il-mistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (ITRE),
mill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (IMCO) u mill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
(ECON). Matul is-seduta ta' smigħ, hija għamlet għadd ta' impenji li huma enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn limpenji jirreferu għall-portafoll tagħha, kif deskritt fl-ittra ta' missjoni li ntbagħtet lilha mingħand Ursula von der Leyen,
il-President elett tal-Kummissjoni Ewropea, fosthom:



Ewropa Lesta għall-Era Diġitali; u
l-kompetizzjoni.

Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Viċi President Eżekuttiv innominat irċeviet ukoll xi mistoqsijiet bil-miktub minn
qabel tas-seduta ta' smigħ li għalihom hija pprovdiet tweġibiet bil-miktub.

Dipartiment Tematiku għall-Politika Ekonomika, Xjentifika u tal-Kwalità tal-Ħajja
Awturi: Frédéric Gouardères, Mariusz Maciejewski, Drazen Rakic
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni
PE 642.342 - Novembru 2019
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Ewropa lesta għall-era diġitali
Strateġija fit-tul għall-futur industrijali tal-Ewropa
"Jeħtieġ li jkollna strateġija għall-futur industrijali tal-Ewropa
li tkun ibbażata fuq dak li jagħmel l-Ewropa b'saħħitha: il-ftuħ
tagħna u d-diversità tagħna. Għalhekk, l-istrateġija industrijali
trid tkun għal kulħadd: trid tkun ekoloġika u trid tkun ibbażata
fuq kompetizzjoni ġusta."
"Ma jistax ikollna strateġija industrijali li ma tagħtix kas lekoloġizzazzjoni tal-ekonomija tagħna u t-tranżizzjoni lejn
kontinent newtrali f'termini ta' emissjonijiet tal-karbonju.
Dawn għandhom ikunu żewġ uċuħ tal-istess munita."
"Id-diġitalizzazzjoni għandha potenzjal kbir biex tagħmel
ħajjitna aħjar, iżda biex nisfruttaw dak il-potenzjal jeħtieġ li
jkollna r-regoli xierqa, sabiex nagħtu lin-nies il-fiduċja fittrasformazzjoni diġitali. Din għandha taqdi liċ-ċittadini.
Għandha tirrispetta l-valuri fundamentali tagħna."
"Jekk nagħtu spinta lill-innovazzjoni, fosthom fil-mod ta' kif
norganizzaw lilna nfusna, nistgħu nagħmlu użu ferm aħjar
mit-teknoloġija li diġà għandna, u dak se jgħinna naċċelleraw
il-mod ta' kif niġġieldu t-tibdil fil-klima. Parti minn dan jista' jsir
b'mezzi diġitali minħabba li tistgħu ssegwu riżorsi fi grad[i]
differenti milli stajtu qabel."

medju, u nemmen li dan huwa att tajjeb li għandu jiġi segwit,
sabiex jiġi żgurat li intom tassew tistgħu tipprovdu
finanzjament u tippermettu lill-persuni javvanzaw."
L-Intelliġenza Artifiċjali (IA)
"[...] jeħtieġ li jkollna regoli biex niżguraw li l-Intelliġenza
Artifiċjali tintuża b'mod etiku, sabiex jiġi appoġġjat it-teħid
tad-deċiżjonijiet tal-bniedem u mhux li jiddgħajjef. Se
nippreżenta proposti li jiżviluppaw l-approċċ Ewropew għallIntelliġenza Artifiċjali fl-ewwel 100 jum mill-mandat tiegħi."
"Għalhekk, tassew għandna xi ħaġa li nistgħu nibnu fuqha,
mhux neċessarjament biex nirkupraw biss, iżda anke biex
niżviluppaw, fl-Intelliġenza Artifiċjali, fil-quantum computing.
Ovvjament fejn għandna programmi Ewropej dawn se
jkollhom jiġu ffinanzjati. Għalhekk, qed nerġa' nitlobkom
tgħinnuna ngħaddu l-baġit sabiex ma nitilfux żmien għal
dawn l-investimenti kruċjali."
"[...] l-uniku mod li bih jista' jkollna suċċess huwa billi nibnu lIA li nistgħu nafdaw. Li nibnu IA li tkun ibbażata fuq il-valuri
fundamentali."
“[...] din il-mistoqsija dwar kif għandhom jiġu evitati lpreġudizzji hija waħda mill-mistoqsijiet ewlenin meta
niddiskutu kif għandna nimplimentaw qafas li se
jippermettilna nafdaw it-teknoloġija."

"Se ngħaqqdu flimkien ktajjen tal-valur sħaħ, universitajiet,
fornituri, manifatturi, sa dawk li jirriċiklaw il-materja prima li
tintuża fil-manifattura."

"U se jkollna r-riżultati [tal-valutazzjoni tal-Linji Gwida dwar lEtika għal IA Affidabbli] sa Diċembru. Naturalment, dawn se
jinformaw ix-xogħol li nwettqu [...]."

"Din l-istrateġija [...] jeħtieġ li tmur lil hinn mis-Suq Uniku."
"Strateġija industrijali tajba tagħmel ukoll Ewropa lesta għallera diġitali."

"Minħabba li, ovvjament, huwa meħtieġ aktar investiment.
Naħseb li l-Ewropa għadha lura b'fattur ta' tlieta jew erbgħa
f'dak li jirrigwarda l-investiment fl-IA [...]."

Strateġija ġdida għall-SME

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali

"Din il-ħidma [fir-rigward tal-istrateġija industrijali] se tinkludi
li titfassal strateġija ġdida biex tiġi appoġġjata l-qalba talekonomija tal-Ewropa, jiġifieri n-negozji żgħar u ta' daqs
medju."

“[...] jeħtieġ li nsiru nafu t-tħassib tan-nies fir-rigward tatteknoloġija u, f'dak il-proċess, nibnu l-fiduċja. Se naħdem fuq
Att dwar is-Servizzi Diġitali li jinkludi t-titjib tar-regoli tagħna
dwar l-obbligu ta' rendikont u s-sigurtà fuq il-pjattaformi, isservizzi u l-prodotti diġitali. Jaf ikollna bżonn ukoll nirregolaw
il-mod ta' kif il-kumpaniji jiġbru u jużaw u jaqsmu d-data,
sabiex dan ikun ta' benefiċċju għas-soċjetà kollha."

"Naturalment, l-ewwel punt huwa li jiġi żgurat li tali strateġija
ma tkunx biss għal negozji kbar, minħabba li l-Ewropa mhijiex
magħmula biss minn negozji kbar, iżda hija magħmula wkoll
minn bosta negozji żgħar u ta' daqs medju, anke fir-rigward
tal-industrija.
Il-maġġoranza
tan-negozji
għandhom
sottokuntratturi, għandhom aktar minn sottokuntrattur
wieħed, u dik hija l-importanza tan-nisġa tal-industrija
Ewropea, li ssibuha hekk, u għalhekk din għandha tkun għallindustrija kollha."
"Għandna niżguraw ukoll li jkollna l-istrumenti li jistgħu
jipprevedu finanzjament. Il-Pjan ta' Investiment ta' Juncker
ippreveda finanzjament għal 900 000 negozju żgħir u ta' daqs
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"[...] huwa importanti li nagħmlu l-aħjar użu minn dak li
għandna, peress li ninsabu mgħaġġlin. Huwa importanti li
nieħdu rendikont ta' dawk li nsejħilhom id-drittijiet taċċittadini diġitali, il-GDPR, sabiex ikun jista' jkollna awtoritajiet
nazzjonali li jinfurzaw dan bis-sħiħ, u nittama li jkollna wkoll
rispons mis-suq, sabiex ikollna privatezza mid-disinn [...]."

L-impenji li saru fis-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
It-tassazzjoni diġitali, CCTB, Rapportar għal Kull Pajjiż
"Ma kellniex suċċess fl-ewwel tentattiv biex ikun hemm taxxa
fuq is-servizzi diġitali. Imbagħad, l-Istati Membri individwali
ħadu l-inizjattiva li jagħmlu dan huma stess. Jien nammira
dan, minħabba li ovvjament qed jagħmlu xi ħaġa
straordinarja. Nittama li dan l-ewwel se jagħmel il-pressjoni
tant meħtieġa, u idealment, li tinstab soluzzjoni globali,
ftehim globali fir-rigward ta' kif dan għandu jsir. Jekk dan ma
jkunx il-każ, nemmen li għandna nagħmlu dan aħna stess.
Ovvjament, aħna qed nimpenjaw ruħna li se nfasslu propost a
jekk ma jintlaħaqx ftehim globali sal-aħħar tal-2020."
"[...] għandna għadd żgħir ta' partijiet ta' leġiżlazzjoni
importanti ħafna li ma għaddewx. Waħda minnhom hija l-Bażi
Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva, u dik hija
importanti għaliex, anke jekk nibdew niddiskutu dwar taxxa
korporattiva minima, jekk wieħed ikun jaf kif għandu jħaddem
il-bażi għat-taxxa, imbagħad il-livell minimu tat-taxxa jaf ma
jkun ifisser xejn, u b'hekk hemm bżonn tat-tnejn li huma biex
tavvanza f'dan il-qasam. It-tieni ħaġa li għadna qed inħallu
barra hija r-rapportar pubbliku għal kull pajjiż. Dan jaħdem fissettur finanzjarju. L-aħħar darba li eżaminajt dan, kien għad
kellna settur finanzjarju, u għalhekk ma jidhirx li jagħmel
ħafna ħsara. Nemmen li kwalunkwe CEO jkun kburi jiżvela lgħadd ta' impjegati, l-attivitajiet, il-fatturat, il-profitti u t-taxxi
li jħallas. U dan se jippermettilna wkoll ikollna perspettiva
kompletament differenti fir-rigward tat-tassazzjoni, anke
bħala individwi."
"Iva, nemmen li l-possibbiltajiet li jintuża l-Artikolu 116 jeżistu
tassew. Issa għandna proċess fejn kull Stat Membru,
ovvjament, huwa mistieden jieħu sehem, iżda l-Artikolu 116
se jsostni li: tabilħaqq, jekk Stat Membru jew xi Stati Membri
jkollhom dispożizzjonijiet li jagħmlu ħsara lill-kompetizzjoni,
wieħed jista' jwettaq negozjati ma' dak l-Istat Membru sabiex
jibdel dawk id-dispożizzjonijiet. Jekk dan ma jirnexxiex,
nistgħu nippreżentaw proposti, u dawk il-proposti jistgħu jiġu
deċiżi fi proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet leġiżlattiv normali
jew dak ordinarju, u nemmen b'mod definit li għandna
nibdew nesploraw dak xi jkun jinvolvi. Ma nemminx li huwa
fatt li dan se jirnexxi, iżda nemmen li huwa importanti li
nieħdu l-għodod differenti li t-Trattat jagħtina u nużaw dawn
l-għodod jekk ikun meħtieġ."

Il-kompetizzjoni
It-tisħiħ tal-infurzar tal-kompetizzjoni
"Is-swieq qed jiżviluppaw b'mod rapidu, il-liġi qed tmexxi lmod li bih il-liġi qed tiżviluppa. Ovvjament, sa ċertu punt,
hemm assimetrija inerenti f'dan ir-rigward. Hemm limitu firrigward ta' kemm jista' jaħdem b'mod mgħaġġel l-infurzar talliġi, minħabba li aħna qatt mhu se nikkompromettu rigward
proċess ġust. Min-naħa l-oħra, għandna nkunu nistgħu
naħdmu malajr kemm jista' jkun. Fil-fatt, bħalissa għandna każ
fejn qed nippruvaw nużaw dawk li aħna nsejħu miżuri interim,

fejn qed ngħidu lil negozju: għandek tieqaf minn dak li qed
tagħmel għaliex nemmnu li qed tagħmel ħsara lillkompetizzjoni, u meta tieqaf, imbagħad naturalment se
nwettqu ħidma sħiħa fuq il-każ biex nippruvaw id-dannu li
jkun sar. Naturalment dan sar għall-ewwel darba f'20 sena,
iżda nemmen li huwa riflessjoni tajba tal-fatt li għalina hija
prijorità għolja li naċċelleraw f'dak li nagħmlu."
"Fir-rigward tal-mistoqsija dwar is-separazzjoni tal-kumpaniji ,
tabilħaqq din hija għodda li għandna disponibbli: din tista'
ssir. Il-fatt huwa li għandi obbligu biex nuża l-anqas għodda
intrużiva sabiex jerġa' jkun hemm kompetizzjoni ġusta, u
peress li s-separazzjoni ta' kumpanija mhijiex xi ħaġa tas-soltu,
ovvjament għandi obbligu li nipprova affarijiet oħra li jistgħu
jkunu għodda tajba biex tissolva s-sitwazzjoni li ninsabu fiha."
Ir-rieżami tar-regoli tal-Ewropa dwar il-kompetizzjoni
"Dawn huma żminijiet diffiċli u huma diffiċli wkoll fir-rigward
tal-infurzar tal-kompetizzjoni minħabba li s-swieq qed jinbidlu
b'rata mgħaġġla, u saħansitra għandna bidliet akbar
quddiema. Madankollu, in-natura tal-bniedem, b'motivi bażiċi
bħar-regħba u l-biża', ma tinbidilx. Għalhekk, il-prinċipji li
jiggwidaw ir-regoli tagħna dwar il-kompetizzjoni għadhom
rilevanti llum il-ġurnata daqskemm kienu rilevanti meta ġie
ffirmat it-Trattat ta' Ruma aktar minn 60 sena ilu. Iżda jeħtieġ
li niżguraw li l-mod ta' kif napplikaw dawk il-prinċipji jkun
adattat għal dinja li qed tinbidel b'rata mgħaġġla. Għalhekk,
se niżviluppa r-rieżami li bdejna fir-rigward tar-regoli tagħna
dwar l-antitrust, il-mergers u l-għajnuna mill-Istat. F'dan ilproċess, aħna se nkunu ggwidati u megħjuna mill-għarfien li
ksibna meta eżaminajna kif id-diġitalizzazzjoni taffettwa lkompetizzjoni, inkluż ir-rapport indipendenti minn tliet
konsulenti speċjali, li dawn ipprovdew aktar kmieni din issena."
“[...] aħna bdejna l-ewwel kontroll sħiħ tal-idoneità u mbagħad
eventwalment rieżami ta' għadd kbir ta' linji gwida tagħna.
Ħaġa waħda tinsab aktar 'il quddiem minn dak il-programm, u
din hija l-linji gwida għas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti talEmissjonijiet, l-ETS. Ir-raġuni għal dan hija li nixtiequ nkunu
lesti meta jibda l-perjodu ġdid ta' negozjar. Għalhekk, din hija
ħaġa li għandna nkunu konxji tagħha, u se nibdew
konsultazzjoni pubblika dwar dak f'perjodu ta' żmien
relattivament qasir".
“[...] aħna se nkomplu. Għad għandna każijiet miftuħa u
għadna kif tlabna lil kull Stat Membru jagħtina status ta' kif
juża d-deċiżjonijiet tat-taxxa sabiex naġġornaw il-materjal
kollu li għandna minn meta wettaqna dan l-aħħar darba xi ftit
ta' snin ilu."
L-istrateġija industrijali
“[...] hawnhekk għandna sfida doppja: minn naħa waħda li
niżguraw kompetizzjoni ġusta fis-Suq Uniku tagħna, sabiex ilklijenti u l-konsumaturi jinqdew tajjeb; u fl-istess ħin li
niddefendu n-negozji Ewropej tagħna meta dawn
jesperjenzaw kompetizzjoni inġusta barra l-Ewropa."
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"Is-suq tal-akkwist pubbliku fl-Ewropa huwa bejn 14 u 15 %
tal-PDG Ewropew. Dan jammonta għal EUR 2 triljun. Huwa 2
bi 12-il żero f'euro. Dan huwa ammont kbir ta' flus. Nistiednu
lin-nies jiġu u jagħmlu negozju u dawn ma jistidnuniex lura. U
minn fej ġejja jien, jekk ma jistidnukx lura, allura mbagħad ma
tibqax tistieden lin-nies."
Sjieda statali barranija u sussidji
"Ovvjament, aħna nilqgħu lill-investituri, iżda dawn
għandhom jiġu hawn għal raġunijiet ta' negozju. Waħda millmistoqsijiet miftuħa hija, naturalment, li niżguraw li jekk
kumpanija tal-Istat minn barra tixtri negozju Ewropew, ma
jkun hemm l-ebda għajnuna barranija mill-Istat li tidħol flEwropa u ddgħajjef il-kundizzjonijiet ekwivalenti ta'
kompetizzjoni hawnhekk. U f'dan ir-rigward, aħna naħdmu
ma' kollegi li jaħdmu fil-qasam tal-kummerċ u fil-qasam tasSuq Uniku sabiex niksbu għodda funzjonali, għaliex,
sfortunatament, għad m'għandniex din iżda hija kwistjoni ta'
prijorità għolja."

Il-ġestjoni ta' portafoll doppju
"[...] l-indipendenza fl-infurzar tal-liġi mhijiex negozjabbli;
għaliex din tiddependi fuq l-evidenza tal-każ, il-fatti, ilġurisprudenza, u mhux fuq liema pajjiż inti, u lanqas liema
daqs, xejn aktar."

"[...] għandna l-parir indipendenti tal-ekonomista prinċipali
tagħna u għandna l-parir tas-Servizz Legali."
"Għadni responsabbli għall-kollegi tiegħi. Meta jkollha
tittieħed deċiżjoni importanti, ovvjament din taqa' taħt irresponsabbiltà tal-Kulleġġ. S'issa ma kellna l-ebda diskussjoni
fil-fond fil-Kulleġġ dwar id-deċiżjonijiet relatati malkompetizzjoni, iżda ovvjament aħna nsegwu kull proċedura.
Aħna neżaminaw il-passi differenti tal-laqgħat ta' kull ġimgħa
tal-Kapijiet tal-Kabinett qabel ma mmorru hemmhekk, sabiex
dawn verament ikunu deċiżjonijiet kolleġġjali, minħabba li
dan huwa l-mod kif suppost l-affarijiet għandhom isiru."
"[...] Nemmen li l-portafoll li se jkolli se jkun impressjonanti
ħafna. Iżda l-proposti leġiżlattivi se jkunu f'idejn il-kollegi
tiegħi. Dawn se jkunu f'idejn il-kollega tiegħi tas-Swieq Uniċi,
tal-Affarijiet Interni. Mhux se nkun jien li nfassalhom. Iva, se
naħdem magħhom, iżda f'dak li għandu x'jaqsam malproposta/proposti individwali, il-kollegi tiegħi se jkunu
responsabbli biex ifassluhom."
"Nittama wkoll li se tifhmuni, li se niġi lura u nistaqsikom,
x'taħsbu? Dan huwa dovut għall-fatt li mhux se jkollna ttweġiba minn qabel għal xi wħud minn dawn il-mistoqsijiet.
Aħna se nikkonsultaw magħkom, bl-istess mod tajjeb kif se
nikkonsultaw mal-NGOs, is-soċjetà ċivili, u anke l-industrija."
“[...] Se nkompli dan il-mod miftuħ u kooperattiv ta' kif
naħdem [mal-Parlament Ewropew] f'kull pass tal-proċess
leġiżlattiv."
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BRIEFING

Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
VALDIS DOMBROVSKIS
Viċi President Eżekuttiv innominat
Ekonomija għas-Servizz tan-Nies

Fit-8 ta' Ottubru 2019, il-Viċi President Eżekuttiv innominat, Valdis Dombrovskis, deher quddiem il-Parlament Ewropew
biex iwieġeb il-mistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (ECON) u millKumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (ENVI). Matul is-seduta ta' smigħ, huwa għamel għadd ta' impenji li huma
enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn l-impenji jirreferu għall-portafoll tiegħu, kif deskritt fl-ittra ta' missjoni li ntbagħtet
lilu mingħand Ursula von der Leyen, il-President elett tal-Kummissjoni Ewropea, fosthom:




Ekonomija għas-servizz tan-nies;
Il-governanza Ekonomika; u
Is-servizzi finanzjarji, l-istabbiltà finanzjarja u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali.

Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Viċi President Eżekuttiv innominat irċieva wkoll xi mistoqsijiet bil-miktub minn
qabel tas-seduta ta' smigħ li għalihom huwa pprovda tweġibiet bil-miktub.

Dipartiment Tematiku għall-Politika Ekonomika, Xjentifika u tal-Kwalità tal-Ħajja
Unità tas-Sostenn għall-Governanza Ekonomika
Awturi: Radostina Parenti, Jérôme Deslandes, Aoife Kennedy
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni
PE 638.440 - Novembru 2019
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Ekonomija għas-servizz tan-nies

Il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u l-opportunitajiet
indaqs

Objettivi

"[...] se nkomplu nippromwovu l-introjtu xieraq u l-appoġġ
xieraq għall-introjtu [...] għal dawk li huma fil-bżonn. [...] ilprinċipju tal-opportunitajiet indaqs jeżisti u l-Kummissjoni se
tkompli tapplikah b'mod rigoruż.”

“[...] nixtiequ nagħmlu enfasi b'saħħitha fuq it-tkabbir inklużiv
u sostenibbli. Nixtiequ naraw rabta qawwija bejn l-iżvilupp
ekonomiku, it-tħassib soċjali u s-sostenibbiltà. Huwa minnu li
ma għandniex bżonn tkabbir ekonomiku għall-finijiet tattkabbir ekonomiku, iżda għall-finijiet tal-benessri tan-nies."
Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali - pjan ta' azzjoni
"Se nippreżentaw pjan ta' azzjoni biex il-Pilastru Ewropew tadDrittijiet Soċjali jiġi implimentat b'mod effettiv madwar l-UE."
"Għalhekk, se nsemmi xi proposti konkreti li qed jitfasslu. [...]
inizjattiva legali dwar pagi minimi ġusti, u din saret fl-ewwel
100 jum tal-mandat; garanzija Ewropea għat-tfal; garanzija
msaħħa għaż-żgħażagħ; Skema Ewropea ta' [Ri]assigurazzjoni
għall-Benefiċċju tal-Qgħad [...]; aġenda aġġornata għall-ħiliet;
kundizzjonijiet tax-xogħol imtejba għall-ħaddiema talpjattaformi [...] u anke strateġija Ewropea ġdida dwar il-ġeneri,
inklużi miżuri dwar trasparenza tal-pagi vinkolanti."
Ir-rwol tad-djalogu soċjali
“[...] beħsiebna nkomplu niżviluppaw id-djalogu soċjali."
"Naturalment, aħna miftuħa biex niddiskutu emendi
leġiżlattivi possibbli f'dak ir-rigward, iżda [...] s-sħab soċjali
diġà huma involuti fis-Semestru Ewropew [...]."
"[...] l-involviment tas-sħab soċjali fis-Semestru Ewropew fillivelli Ewropej u nazzjonali, konsultazzjonijiet dwar proposti
ta' politika ewlenin [...], appoġġ għall-bini tal-kapaċità, u se
nkomplu f'dik id-direzzjoni."
“[...] aħna dejjem enfasizzajna b'mod qawwi ħafna li rridu
nirrispettaw il-mudelli ta' negozjar kollettiv fi Stati Membri
differenti, speċjalment fejn dawk il-mudelli jaħdmu tajjeb
ħafna, bħal fil-pajjiżi Nordiċi. [...] dan huwa l-prinċipju ta'
gwida tagħna u se jibqa' hekk fil-futur."
"Jeħtieġ ukoll li nsaħħu l-effikaċja u l-funzjonament taddjalogu bejn l-industriji u dak soċjali settorjali [...]."

“Fir-rigward tal-ġeneru, se jkun hemm strateġija ddedikata,
fost affarijiet oħra, li pereżempju se teżamina l-aċċess tan-nisa
għas-swieq tax-xogħol u anke d-differenza bejn il-pagi."
"[...] l-appoġġ ulterjuri għall-persuni b'diżabilità huwa wkoll
qasam li se jkun fuq l-aġenda tal-Kummissjoni."
Il-ġustizzja fiskali
"[...] ma hemm l-ebda ġustizzja soċjali mingħajr ġustizzja
fiskali."
"Il-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa se nkompli nagħtiha prijorità
għolja fl-aġenda tiegħi [...]. L-intrapriżi multinazzjonali jridu
jiġu ntaxxati b'mod effettiv, sabiex iċ-ċittadini u l-SMEs tagħna
ma jkollhomx iġarrbu piż tat-taxxa inġust."
Appoġġ għat-trasformazzjoni ekoloġika u diġitali
"[...] L-għan tiegħi se jkun li jintużaw il-politiki fiskali,
ekonomiċi u finanzjarji biex tiġi appoġġjata t-trasformazzjoni
ekoloġika u diġitali."
"It-trasformazzjoni ekoloġika u diġitali tista' tirnexxi biss jekk
titqies bħala ġusta mil-lat soċjali. [...] Għalhekk [...] l-għan
tiegħi huwa li niżgura li l-politiki soċjali tagħna jevolvu biex
jakkumpanjaw dawn it-trasformazzjonijiet."
"Dan [id-distakk diġitali] huwa parti importanti mill-aġenda
tagħna għall-ħiliet, minħabba li biex in-nies jitħejjew għall-era
diġitali, ovvjament wieħed jeħtieġ ħiliet diġitali, u hemm
nuqqas ċar ta' dan."
"[...] aħna se ngħinu nappoġġjaw lill-persuni u lir-reġjuni laktar affettwati mit-trasformazzjoni ekoloġika permezz ta'
Fond ġdid għal Tranżizzjoni Ġusta.”

“[...] beħsiebna naħdmu mill-qrib mal-kumitat ta' djalogu
soċjali Ewropew għal kostruzzjoni."

"[...] se nkunu qed naħdmu mill-qrib mal-Parlament Ewropew
[...] biex neżaminaw liema elementi addizzjonali huma
meħtieġa u kif dawn jistgħu jiġu integrati fil-qafas QFP,
pereżempju l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta."

Is-sistemi tas-sigurtà soċjali

Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli

"[...] dak li jeħtiġilna niżguraw huwa li [...] in-nies, anke flekonomija diġitali u fil-pjattaformi [...] jikkontribwixxu għassistemi soċjali u jkunu koperti mis-sistemi soċjali."

"[...] se jkun hemm diversi punti ta' ħidma. Għalhekk, qabelxejn
dan huwa punt ta' ħidma finanzjarja: appoġġ mill-baġit tal-UE
u mill-BEI sabiex jiġi attirat l-investiment u anke appoġġ
konsultattiv biex jinħolqu sensiela ta' proġetti eliġibbli.
Minħabba li ma jeħtieġx biss li nimmobilizzaw il-flus, iża
jeħtieġ li jkollna wkoll proġetti ta' kwalità tajba li jippermettu
tassew li ssir it-tranżizzjoni sostenibbli."

"[Dwar] [...] il-portabbiltà tal-pensjonijiet f'sitwazzjonijiet
transfruntiera [...], dan huwa dritt li għandu jkun disponibbli
għall-ħaddiema mobbli. Għalhekk, aħna lesti li naħdmu biex
intejbu s-sitwazzjoni prattika fuq il-post."
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L-impenji li saru fis-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
"[...] l-għan huwa li nimmobilizzaw triljun euro f'investiment
sostenibbli billi nużaw il-fondi privati permezz tal-programm
InvestEU, permezz tal-BEI, fejn aħna, kif tafu, beħsiebna
ngħollu din il-mira għall-finanzjament klimatiku minn 25 %
għal 50 %. Dawn se jkunu flus ġodda, u permezz ta'
kontribuzzjonijiet oħra fil-baġit tal-UE."
"[...] meta semmejt il-miri tas-self tal-BEI, dawn huma flus
ġodda biex jitqabblu mas-sitwazzjoni attwali, u dan
jammonta għal bosta għexieren ta' biljuni ta' euro."
"Se nħeġġu wkoll lill-Istati Membri jallokaw sa 5 % mill-fondi
tagħhom b'ġestjoni kondiviża għall-programm InvestEU, li
għal darb'oħra se jippermettilna nużaw ammonti sostanzjali
ta' flus ġodda."
Il-BEI bħala bank tal-klima
"[...] il-parti ewlenija biex il-BEI jinbidel f'bank tal-klima huwa li
jiżdied is-sehem tal-finanzjament tagħha li huwa ddedikat
għall-klima mill-25 % attwali għal 50 % [sal-2025]. Għalhekk,
dan huwa l-ewwel pass importanti, u l-eliminazzjoni gradwali
tal-finanzjament tal-enerġija fossili hija parti minn din listrateġija."

"[...] dwar ir-regoli fiskali tal-UE, tabilħaqq nistgħu nieħdu xxogħol tal-Bord Fiskali Ewropew dwar il-parametru
referenzjarju tal-infiq b'ankra għad-dejn u kif insejħilha jien,
"regola
tad-deheb
limitata"
bħala
bażi
għallkunsiderazzjonijiet tagħna. Naturalment se jkun importanti li
nibnu kunsens wiesa' sabiex naqblu dwar il-mod ta' kif
għandna naġġustaw u nissimplifikaw ir-regoli fiskali tagħna."
"[Fir-rigward tal-linji ħomor b'rabta mal-flessibbiltà fil-Patt ta'
Stabbiltà u Tkabbir] nemmen li, bħala prinċipju ġenerali flEwropa, għandna nevitaw li nfasslu ammont kbir wisq ta' linji
gwida u minflok naħdmu fi spirtu ta' kompromess. Dan huwa
l-mod ta' kif l-UE qed tiffunzjona."
Il-Funzjoni Ewropea ta' Stabilizzazzjoni
"[...] ressaqna żewġ proposti. Waħda hija l-programm ta'
appoġġ għal riformi, li abbażi tiegħu issa qed niddiskutu
Strument Baġitarju għall-Kompetittività u l-Konverġenza. [...]
U l-proposta l-oħra kienet dwar il-funzjoni ta' stabilizzazzjoni:
ressaqna proposta konkreta dwar il-Funzjoni Ewropea ta'
Stabbilizzazzjoni tal-Investimenti [...]. Issa qed inqisu sa liema
punt nistgħu nsibu sinerġija [...] mal-proposta dwar il-Funzjoni
ta' Stabbilizzazzjoni u Skema Ewropea ta' [Ri]assigurazzjoni
għall-Qgħad."

"F'termini ta' estimi, intom semmejtu EUR 50 biljun fis-sena.
Tabilħaqq, bil-finanzjament addizzjonali tal-BEI tipikament
intom tistgħu tużaw mill-anqas żewġ terzi li jaslu wkoll minn
sħab tal-proġett, u b'hekk mill-anqas EUR 45 biljun fis-sena.
Għalhekk, jekk qed nitkellmu dwar perjodu ta' żmien ta'
10 snin, dan diġà jirriżulta f'EUR 450 [biljun]."

Is-servizzi finanzjarji, l-istabbiltà finanzjarja u lUnjoni tas-Swieq Kapitali

Il-governanza ekonomika

"[...] it-tlestija tal-Unjoni Bankarja se tingħata prijorità flaġenda tal-Kummissjoni Ewropea.”

Iffukar mill-ġdid tas-Semestru Ewropew

"Min-naħa tal-Kummissjoni [...] se nkomplu neżaminaw kif
għandna nwaqqfu l-istaġnar attwali, jew il-progress li bħalissa
miexi b'pass kajman ħafna, fir-rigward tal-EDIS [l-Iskema
Ewropea ta' Assigurazzjoni tad-Depożiti] fil-Kunsill iżda anke,
irridu ngħidu, fil-Parlament Ewropew s'issa. [...] Se nkunu lesti
li niffaċilitaw dan billi nressqu, fejn meħtieġ, elementi ġodda
biex jiġu ffaċilitati d-diskussjonijiet."

"Irridu nkomplu nibnu fuq is-Semestru Ewropew. Ilkunsiderazzjonijiet soċjali diġà jammontaw għal kważi nofs irrakkomandazzjonijiet tagħna speċifiċi għall-pajjiżi. Beħsiebni
nżomm dan il-fokus fil-governanza ekonomika futura tagħna.
Se nintegraw ukoll l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU
fl-għanijiet tas-Semestru biex nippromwovu kemm it-tkabbir
inklużiv kif ukoll dak sostenibbli."
"Għandu jkun hemm monitoraġġ regolari tal-progress lejn lgħanijiet ta' żvilupp sostenibbli, b'miri fi ħdan is-Semestru. Se
nressqu wkoll kunsiderazzjonijiet sistematiċi fil-politiki
rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika, bħal investiment
ekoloġiku, l-ekonomija ċirkolari, l-effiċjenza fir-riżorsi u
tranżizzjoni ġusta fis-setturi kollha ta' politika."
"[...] aħna se nivvalutaw kif is-sostenibbiltà għandha tiġi
integrata fil-proċedura tal-iżbilanċi makroekonomiċi, iżda
għandna wkoll miri vinkolanti tas-sostenibbiltà, pereżempju
miri relatati mat-tnaqqis tal-emissjonijiet f'politiki oħra bħal flunjoni tal-enerġija, u ċertezza fl-impenji tagħna biex jiġi
implimentat il-Ftehim ta' Pariġi."
Is-simplifikazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir
"[...] se nkunu qed naħdmu abbażi tar-rapport tal-Bord Fiskali
Ewropew, li jistipula xi ideat dwar is-simplifikazzjoni tar-regoli
tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, sabiex dawn ikunu wkoll aktar
sempliċi biex jiġu applikati u aktar sempliċi biex jiġu spjegati
lill-pubbliku ġenerali minħabba li kif nafu, bħalissa r-regoli
huma fil-fatt kumplessi wisq."

It-tlestija tal-Unjoni Bankarja

"[...] jeħtieġ li nsibu soluzzjoni għal din il-kwistjoni tal-likwidità
fir-riżoluzzjoni, u għalhekk se nkunu qed naħdmu flimkien,
anke mal-Istati Membri u l-BĊE dwar dan."
"Fir-rigward ta' ass sikur, kif tafu l-Kummissjoni ressqet
proposta leġiżlattiva dwar it-titoli koperti minn bonds sovrani .
Sfortunatament, dan ix-xogħol ftit li xejn ġie żviluppat filKunsill, u għalhekk jeħtieġ li neżaminaw kif nistgħu nippruvaw
insaħħu din id-diskjussjoni."
It-teknoloġiji finanzjarji u l-assi kriptografiċi
"Se nressaq strateġija ġdida għall-Ewropa biex tagħmel l-aħjar
użu mill-FinTech u tikkompeti fuq livell globali."
"[...] irridu nindirizzaw ir-riskji bħalma huma l-kompetizzjoni
inġusta, iċ-ċibersigurtà, u t-theddid għall-istabbiltà
finanzjarja. Pereżempju, l-Ewropa teħtieġ approċċ komuni firrigward tal-assi kriptografiċi, bħal Libra. Beħsiebni nipproponi
leġiżlazzjoni ġdida dwar dan."
"[...] se jkollna bżonn nirregolaw lil Libra biex dan jiġi ssorveljat
fil-livell tal-UE, kemm mill-punt tal-istabbiltà finanzjarja kif
ukoll tal-protezzjoni tal-investituri [...]."
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L-aċċess għall-finanzjament għall-SMEs
"Il-Kummissjoni l-ġdida se tipproponi fond ġdid biex l-SMEs
jiġu megħjuna jsiru pubbliċi. Flimkien mal-kollegi tiegħi, se
nipproponi strateġija biex l-SMEs jiġu megħjuna jindirizzaw lisfidi relatati mat-tranżizzjoni ekoloġika, id-diġitalizzazzjoni u
l-mudelli kummerċjali li qed jinbidlu."
"Għalhekk, inizjattiva ġdida konkreta, li beħsiebna nressqu [...]
hija fond pubbliku-privat iddedikat biex jiġu appoġġjati lofferti pubbliċi inizjali tal-SMEs [...] u naturalment għad
jeħtiġilna neżaminaw il-kundizzjonijiet u l-ispiża tal-aċċess talSMEs għas-swieq kapitali regolari."
Strateġija ġdida għall-finanzjament ekoloġiku
"[...] se nkomplu nkunu ambizzjużi fil-qasam tal-finanzjament
sostenibbli u dan inqisuh bħala parti, bħala taqsima
regolatorja, mit-tranżizzjoni ekoloġika tagħna.”
"It-tassonomija se tipprovdi bażi għal diversi azzjonijiet oħra,
fosthom l-introduzzjoni ta' standards dwar bonds ekoloġiċi, lekotikketti u bosta elementi oħra. [...] se nkunu qed nespandu
t-tassonomija tagħna anke f'oqsma oħra."
"[Fir-rigward] tal-ħolqien ta' standard tal-UE dwar bonds
ekoloġiċi, li għandu jkun disponibbli għal kwalunkwe tip ta'
emittent Ewropew u internazzjonali elenkat u mhux elenkat [,]
se nkun qed nappoġġja dan ix-xogħol u se nressqu filKummissjoni li jmiss."
"Fir-rigward tat-trasparenza, l-emittenti għandhom jipprovdu
d-dettalji tal-użi kollha proposti tar-rikavati u tal-istrateġija u lproċessi tal-emittenti dwar il-bonds ekoloġiċi."
"Dalwaqt se nippubblikaw kontroll tal-idoneità dwar irrapportar korporattiv, inkluż rieżami tad-Direttiva dwar ir-

Rapportar Mhux Finanzjarju, u [...] beħsiebna nespandu lkamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva għal istituzzjonijiet
finanzjarji oħra u anke nissimplifikaw l-iżvelar millistituzzjonijiet finanzjarji."
"Barra minn hekk, issa qed naħdmu fuq miżuri li huma mmirati
lejn atturi u ċifri finanzjarji aktar sostenibbli u integrati, sabiex
inkunu nistgħu neżaminaw ukoll ir-riskji tal-ESG [Ambjentali,
Soċjali u ta' Governanza] fid-dmirijiet tal-maniġers tal-assi u
tal-investituri istituzzjonali [...]."
Il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus
"[...] l-applikazzjoni tar-regoli tal-UE dwar il-ġlieda kontra lħasil tal-flus ma saritx b'mod ġust madwar l-UE. U, għalhekk,
jeħtieġ li nerġgħu neżaminaw kif qed jaħdem il-qafas tagħna.
U, f'dan il-kuntest, qed naraw livell għoli ta' mertu fl-għoti ta'
ċerti kompiti relatati mal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u lkoordinazzjoni tagħhom lil korp tal-Unjoni."
"Inqisu li definittivament hemm kamp ta' applikazzjoni għal
aktar koordinazzjoni fil-livell tal-UE: l-iskambju ta'
informazzjoni, billi jintużaw l-aħjar prattiki iżda, f'każ ta'
approċċ mhux kooperattiv, jeħtieġ ukoll li l-awtoritajiet tal[UE] ikollhom il-possibbiltà li jaġixxu b'mod dirett."
Regolamentazzjoni prudenzjali tas-settur bankarju
"[...] meta nimplimentaw it-tlestija ta' Basel III, se jkun meħtieġ
li nqisu l-ispeċifiċitajiet Ewropej. [...] se nibqgħu nappoġġj aw
il-Fattur ta' Sostenn lill-SMEs.”
"Kif sostna l-Kumitat ta' Basel, it-tlestija tal-Ftehim ta' Basel ma
għandux iwassal għal żieda ġenerali sinifikanti fir-rekwiżiti
kapitali."
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BRIEFING

Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
JOSEP BORRELL FONTELLES
Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet
Barranin u l-Politika ta' Sigurtà/Viċi President
innominat tal-Kummissjoni Ewropea

Fis-7 ta' Ottubru 2019, ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà / il-Viċi President
innominat tal-Kummissjoni Ewropea, Josep Borrell, deher quddiem il-Parlament Ewropew biex iwieġeb il-mistoqsijiet
tal-MEPs. Matul is-seduta ta' smigħ, huwa għamel għadd ta' impenji li huma enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn limpenji jirreferu għall-portafoll tiegħu, kif deskritt fl-ittra ta' missjoni li ntbagħtet lilu mingħand Ursula von der Leyen,
il-President elett tal-Kummissjoni Ewropea.
Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Kummissarju nnominat irċieva wkoll xi mistoqsijiet bil-miktub qabel is-seduta
ta' smigħ li għalihom huwa pprovda tweġibiet bil-miktub.

Dipartiment Tematiku għall-Politiki Esterni
Awturi: Jesper Tvevad, ma' Marika Lerch u Jérôme Legrand
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Esterni
PE 639.311 - Ottubru 2019
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Ewropa aktar strateġika, aktar assertiva u aktar
magħquda fid-dinja
"Għandna niġbru flimkien is-sovranitajiet nazzjonali tagħna
flimkien biex inżidu s-setgħa tal-Istati Membri individwali [...].
[...] jeħtieġ li jkollna politika barranija tassew integrata li
tikkombina s-setgħa tal-Istati Membri, billi jaġixxu flimkien filKunsill, filwaqt li l-politiki kollha għandhom jiġu ġestiti millKummissjoni u l-leġittimità demokratika ta' din il-Kamra."
"Jekk inkun ikkonfermat bħala Viċi President u Rappreżentant
Għoli, il-qalba tal-ħidma tiegħi se tkun li ngħaqqad il-politika
barranija tal-Istati Membri mal-azzjoni esterna talKummissjoni."
"[...] biex ikunu rilevanti mil-lat ġeopolitiku, jeħtieġ li jkollna lunità, ferm aktar minn dik li għandna. Se naħdem mal-Istati
Membri kollha, kbar u żgħar, biex tinkiseb din l-unità".
"[...] is-sistema tal-UE għandha tkun aktar adattata għall-iskop
tagħha, biex jiġu evitati d-duplikazzjoni u r-rutina burokratika,
filwaqt li titfassal analiżi strateġija aktar b'saħħitha u profonda.
Nemmen li dan ma nagħmluhx biżżejjed. Għandna niksbu
mill-ġdid sens ta' inizjattiva u ta' azzjoni. Tistgħu titolbuni,
tistennew, tittamaw li tiksbu xi ħaġa mingħandi, u ma nista'
nagħtikom xejn aktar ħlief dan, jiġifieri li jinkiseb mill-ġdid
sens ta' inizjattiva u ta' azzjoni."
Teħid tad-deċiżjonijiet b'mod aktar mgħaġġel u effiċjenti
"Għandna niftakru li l-Kunsill Affarijiet Barranin huwa korp li
jieħu d-deċiżjonijiet li, iva, għandu jwettaq dibattitu ta'
orjentazzjoni, iżda jkun ferm aħjar jekk ikun hemm eżiti
konkreti u jittieħdu azzjonijiet komuni. Jien membru talKunsill Ewropew. Huwa d-dmir tiegħi li mmur quddiem ilKunsill Ewropew u nippreżenta l-aktar kwistjonijiet importanti
tal-politika barranija. Huwa privileġġ straordinarju li nista'
nagħmel dan u jien lest nagħmel dan."
"[...] ir-rwol tar-Rappreżentant Għoli mhuwiex biss li jaġixxi
bħala medjatur, [...] iżda li jkollu attitudni proattiva biex
jelimina d-differenzi li jeżistu bejnietna b'mod inevitabbli. [...]
Għalhekk, se mmur lil hinn mill-aktar denominatur baxx
komuni. [...]"
"Se nieħu r-riskju li l-Kunsill mhux se jaċċetta l-proposti tiegħi.
Se nieħu r-riskju li nkun f'minoranza quddiem il-kollegi tiegħi.
Pereżempju, se nipprova li f'xi każijiet nużaw iddispożizzjonijiet tat-Trattat stess sabiex b'hekk ma jkollniex
naqblu dejjem mija fil-mija. Fir-rigward tas-sanzjonijiet, iddrittijiet tal-bniedem u l-missjonijiet tal-PSDK, jaf ma jkollniex
bżonn unanimità minħabba li t-Trattat [...] jippermettilna dan.
[...]"
"[...] Ejja nibdew billi nużaw il-maġġoranza kkwalifikata firrigward tas-sanzjonijiet, fil-każ tar-Russja, sabiex tiġi evitata lħtieġa għal unanimità, fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem, u
fir-rigward tal-missjonijiet ta' paċi. Imbagħad, jekk inkunu
nistgħu nibnu din il-kultura strateġika komuni, nistgħu
ngħaddu biex naqblu dwar tali kwistjonijiet relatati mas-
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sovrantià. [...] Għalhekk, għandna nimxu pass b'pass, iżda liskop finali huwa li meta jasal iż-żmien niksbu deċiżjonijiet li
jittieħdu b'maġġoranza kkwalifikata."
L-iżgurar li ngħaqqdu flimkien b'mod aħjar l-aspetti
interni u esterni tal-politiki tagħna
"[...] jeħtieġ li jkollna koerenza bejn il-politiki interni u esterni
u għandna l-istrumenti biex nilagħbu politika tal-poter. Lisfida tagħna hija li ngħaqqduhom flimkien għas-servizz ta'
strateġija waħda."
"Nemmen li waħda mill-problemi ewlenin tal-politika
barranija Ewropea hija s-separazzjoni f'silos, li tirriżulta millistruttura istituzzjonali tagħha stess: il-Kummissjoni għandha
xi funzjonijiet, filwaqt li l-Kunsill għandu oħrajn... Madankollu,
fid-dinja li qed ngħixu fiha [...] jeħtieġ li ngħaqqdu flimkien ilkapaċitajiet kollha tagħna."
"L-Artikolu 18 tat-Trattat jagħtini b'mod espliċitu l-kompitu li
nikkoordina l-azzjoni esterna tal-Kummissjoni. Il-politiki
esterni (kompletament esterni) huma ħaġa waħda u l-politiki
interni huma ħaġa oħra li għandhom dimensjoni esterna. U firrigward ta' dawk, naturalment se jkolli nikkollabora malPresident."
Fir-rigward tas-SEAE
"[...] L-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija waħda mill-pedamenti
tal-politiki Ewropej. [...] L-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-politika
barranija ma tfissirx biss l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa
f'karigi għolja. Irridu niksbu dan. [...] Biex inkun sinċier,
nemmen li mhux se jkun possibbli li nilħqu 50 % [sal-2024]. [...]
Mira tajba, waħda li għandna niġġieldu għaliha, hija ta'
madwar 40 %. Infakkar li terz tal-karigi tas-Servizz Ewropew
għall-Azzjoni Esterna jiġu pprovduti mill-korpi diplomatiċi
nazzjonali, u dawn għandhom ukoll jissodisfaw ir-rekwiżiti
dwar l-għadd ta' nisa, u għalhekk illum il-ġurnata hemm tip ta'
kunflitt għar-riżorsa skarsa jiġifieri nisa bi kwalifiki għolja filkorpi diplomatiċi."
"Għandna nintroduċu l-ġeneru bħala valur fl-attivitajiet
diplomatiċi u militari."
"Fil-fehma tiegħi, is-sistema istituzzjonali tas-Servizz għallAzzjoni Esterna u tal-Kummissjoni hija, u din mhija kritika għal
ħadd, nieqsa mill-politika filwaqt li tinvolvi ħafna proċessi.
Nemmen li rridu niżviluppaw it-twassil ta' valur miżjud reali
għal dak kollu li l-Istati Membri jeħtieġu u jixtiequ."
Fir-rigward tar-relazzjonijiet mal-Istati Membri
"Il-ministri barranin jistgħu jgħinu bil-bosta lir-Rappreżentant
Għoli. M'għandix il-kapaċità li nkun kullimkien iżda hemm 28,
forsi dalwaqt ikun hemm 27, Ministri għall-Affarijiet Barranin li
jistgħu jgħinu, u li jistgħu jingħataw il-kompitu li jistaqsu,
jaħdmu, jitkellmu u jivvjaġġaw bħala Chefs de File dwar
kwistjonijiet partikolari li l-pajjiżi tagħhom jafu ferm aħjar
minn oħrajn. Din l-innovazzjoni tista' ttejjeb is-sjieda tal-Istati
Membri tal-Politika Barranija Ewropea."
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Fir-rigward
Ewropew

tal-kooperazzjoni

mal-Parlament

"Il-Parlament għandu rwol importanti ħafna x'jaqdi [...] Intom dawk li
tfasslu l-politika. Intom tfasslu l-politika barranija tal-Unjoni, u aktar
ma tinstemgħu, aktar tinftiehmu b'mod aħjar. [...] Irrid nimpenja ruħi
f'dan ir-rigward biex inkompli d-dinamika pożittiva wara ddikjarazzjoni dwar ir-responsabbiltà politika li saret fl-2010, u dan
jimplika li nikkonsulta mal-Parlament, fis-seduta plenarja, fil-kumitat u
fil-kumitat speċjali, biex nispjegalkom l-aktar elementi sensittivi talpolitika estera, ta' sigurtà u ta' difiża."
"Nimpenja ruħi wkoll li nispjega lill-Membri l-livelli kollha tannegozjati tal-ftehimiet internazzjonali, peress li dan huwa rekwiżit tatTrattat tal-Unjoni, sabiex mill-anqas ħames darbiet fis-sena tiġi
organizzata l-laqgħa ta' konsultazzjoni konġunta dwar l-eżekuzzjoni
tal-baġit tal-PESK, jitkomplew in-negozjati, li kienu wieqfa, dwar liskambju ta' informazzjoni fir-rigward tal-ftehimiet internazzjonali,
f'konformità mal-Artikolu 40 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil
Aħjar tal-Liġijiet mill-2016."
"Bi pjaċir se nkun qed naħdem f'kollaborazzjoni mill-qrib malParlament Ewropew, għaliex jien konvint mill-potenzjal taddiplomazija parlamentari, peress li jien konxju ħafna tal-fatt li rriżoluzzjonijiet, il-medjazzjoni, il-missjonijiet ta' osservazzjon i
elettorali tagħkom jaqdu rwol fundamentali biex tiġi ddefinita politika
barranija Ewropea kredibbli.

Is-sigurtà u d-difiża
"Il-qawwa tagħna tinsab fil-kapaċità tagħna li norbtu flimkien
id-diplomazija, il-medjazzjoni, il-ġestjoni tal-kriżijiet u l-aspetti
interni u esterni tas-sigurtà [...]."
Id-difiża hija parti mis-sigurtà tagħna u xi kultant it-theddid
jibda ferm 'il bogħod mill-fruntieri tagħna. Reċentement,
implimentajna strumenti biex jiġu żviluppati kapaċitajiet ta'
difiża li jistgħu jintużaw aktar. Irridu mmorru oltre minn hekk."
"[...] m'għandniex kultura strateġika komuni. Għamilna
progress f'din id-direzzjoni, fil-livell politiku bil-Kooperazzjoni
Strutturata Permanenti (PESCO), fil-livell industrijali bil-Fond
Ewropew għad-Difiża u fil-livell operazzjonali bil-missjonijiet.
Għamilna progress f'dawn it-tliet oqsma. Dan mhuwiex
biżżejjed."
"[...] In-NATO hija u se tibqa' l-pedament tal-alleanza kollettiva
tagħna, u tad-difiża kollettiva tagħna. Billi niżviluppaw difiża
Ewropea, se nsaħħu l-Alleanza Atlantika, u billi nagħtu
importanza akbar lin-NATO se nikkontribwixxu għal relazzjoni
transatlantika aktar ibbilanċjata."

"L-Istati Membri qed jiskjeraw 35 000 mara u raġel minn
madwar id-dinja f'tipi differenti ta' missjonijiet internazzjonali.
Dak huwa impressjonanti, iżda rridu nwettqu aktar."
"L-infiq militari tagħna jammonta bejn wieħed u ieħor nofs ilPDG tal-Belġju. Aktar miċ-Ċina. Ferm aktar mir-Russja. Filwaqt
li huwa anqas biss mill-Istati Uniti. [...] iżda l-kapaċità tagħna
hija ferm anqas minħabba l-frammentazzjoni u dduplikazzjoni. Għandna nonfqu flimkien."
"Għandna noperaw aktar fil-prattika. Għandna niskjeraw forzi,
billi nibdew bil-viċinat tagħna."
"[...] aħna qbilna dwar pjan ta' żvilupp tal-kapaċitajiet, li
jidentifika 11-il prijorità ta' difiża. Dawn jinkludu [...]
operazzjonijiet li jirrispondu għall-attakki ċibernetiċi, irriforniment tal-fjuwil fl-ajru, u difiża bil-missili ballistiċi. [...] "...
aħna neħtieġu dawn il-kapaċitajiet għall-ftehim operazzjonali
tagħna, u għandna nqisu wkoll il-kompatibbiltà u lkomplementarjetà tagħhom mal-prijoritajiet tan-NATO."
"In-nuqqas ta' kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fil-qasam
tas-sigurtà u d-difiża tiswina madwar EUR 30 000 miljun fissena. Jeħtieġ li niżviluppaw PESCO u l-Fond Ewropew għadDifiża."
"Barra minn hekk, għandna nagħtu attenzjoni lill-ġestjoni ċivili
li għalija hija importanti daqs il-missjonijiet militari, u għal dan
neħtieġu tip ieħor u differenti ta' kapaċità: pulizija, imħallfin,
prosekuturi pubbliċi u esperti oħra."
"[...] [...] il-gruppi tattiċi [...] jibqgħu l-għodda ewlenija għarrispons militari rapidu tagħna, u dawn huma l-uniċi forzi
militari ta' riżerva fl-Unjoni Ewropea għall-iskjerament fi żmien
qasir. Nemmen li għandna nżidu l-finanzjament komuni, li qed
jiġi diskuss bħalissa fil-kuntest tal-Faċilità Ewropea għall-Paċi
[...] biex jiġi pprovdut inċentiv għall-iskjeramenti futuri [...]."
In-nonproliferazzjoni u l-kontroll fuq l-esportazzjonijiet
tal-armi
"[...] qed nidħlu f'era ta' instabbiltà nukleari minħabba li lftehimiet kollha li kienu bnew xibka ta' sikurezza kontra lproliferazzjoni u l-użu possibbli ta' dawn l-armi ddeterjoraw,
wieħed wara l-ieħor. F'dan ir-rigward, aħna fl-UE, irridu
nkomplu nagħtu sehemna biex jiġi estiż it-Trattat dwar inNonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari. Aħna nappoġġjaw dan
permezz tat-tliet pilastri tiegħu: in-nonproliferazzjoni, iddiżarm, u l-użu paċifiku tal-enerġija nukleari."

"[...] Jeħtieġ li l-Artikolu [42.7 tat-Trattat ta' Lisbona] jibda
jitħaddem [...] Dan l-Artikolu, kif ukoll l-Artikolu l-ieħor, naħseb
li huwa 212, li jindirizza rispons komuni għall-attakki
terroristiċi, għad-diżastri terroristiċi jew dawk naturali [...]
għandhom jiġu protokolizzati. Jeħtieġ li jiġi speċifikat kif
dawn għandhom jiġu implimentati u, naturalment, kif
sostnejt qabel, intom [il-PE] huma dawk li "tfasslu" il-politika
barranija [...] Għandu jkollna linji gwida ċari."

"Fir-rigward tal-esportazzjonijiet tal-armi, ma nemminx biss li
jeħtieġ li nżommu l-[Pożizzjoni Komuni] tal-2008, iżda
nemmen ukoll li jeħtieġ li naġġornawha bil-bosta. Dan
minħabba li għadda ħafna żmien mill-2008 sal-lum. U din innorma komuni tal-pajjiżi Ewropej għall-kontroll fuq lesportazzjonijiet tal-armi jeħtieġ li tiġi riveduta."

Dak li għandna nagħmlu huwa li ninnegozjaw mill-ġdid ilftehim tal-2008 sabiex l-ewwel niskambjaw l-informazzjoni.
Għandna nkunu naf x'qed jagħmel kull pajjiż, x'inhuma lesportazzjonijiet li kull pajjiż qed jagħmel, lil min, kif, u
għandna nagħmlu, kif jagħmlu xi pajjiżi, segwitu dwar l-użu ta'
dawn l-armi."

demokrazija tagħna. Jien konxju tal-gravità ta' dan it-theddid
u se nimxi 'l quddiem."

It-theddid
"Qed niffaċċjaw theddid ibridu, inklużi kampanji ta'
diżinformazzjoni u attakki ċibernetiċi li jipperikolaw id-

"Ovvjament, it-terroriżmu huwa theddida ewlenija u enormi.
[...] X'tista' tagħmel l-UE [...] biex tindirizzah? Għandna firxa
sħiħa ta' strumenti fosthom id-diplomazija, ir-relazzjonijiet
ma' dawk il-pajjiżi li fil-passat kienu l-oriġini ta' din it-theddida
enormi kontrina, iżda li mhux se nkunu nistgħu nsolvu
waħedna..."
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"[...] hemm proċess ta' diżinformazzjoni li jaffettwa b'mod
serju s-saħħa demokratika tal-pajjiżi tagħna. U ddiżinformazzjoni se tkun [...] waħda mill-akbar problemi li se
nkunu qed niffaċċjaw bl-intelliġenza artifiċjali. [...] Għandna
tliet oqsma, li wieħed minnhom huwa ddedikat għall-Ewropa
tal-Lvant. Għandna ċ-ċellola ta' reazzjoni rapida kontra ddiżinformazzjoni. Għandna kapaċità mnaqqsa ta' intervent.
Għandu jkollna ferm aktar, għaliex il-problema se tkompli
tikber..."

Id-drittijiet tal-bniedem
"[...] L-Unjoni Ewropea hija sors ta' ispirazzjoni sabiex jiġu difiżi
d-drittijiet tal-bniedem, aktar minn kwalunkwe persuna oħra
fid-dinja. U dawn jridu jkunu parti integrali mill-politiki
tagħna. Il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem m'għandhie x
tkun biss kwistjoni ta' politika esterna li tiġi regolata millbogħod, iżda trid tkun fiċ-ċentru."
"[...] il-pajjiżi li jibbenefikaw mill-preferenzi kummerċjali jridu
jikkonformaw mal-konvenzjonijiet dwar id-drittijiet talbniedem u d-drittijiet tal-ħaddiema."
"[...] Nassigurakom: għalija, id-drittijiet tal-bniedem mhumiex
biss parti supplimentari ta' ftehim kummerċjali. Dawn huma
parti integrali minnu, mhux biss matul l-abbozzar tal-ftehim
iżda anke fir-rigward tal-monitoraġġ tal-implimentazzjoni
tiegħu." [...] Se niżgura li tiġi inkluża klawżola dwar id-drittijiet
tal-bniedem fil-ftehimiet kummerċjali bilaterali kollha [...]" .
"Għandna pjan ta' azzjoni [dwar id-drittijiet tal-bniedem]
għall-perjodu ta' bejn l-2020 u l-2024 [...] Issa, għandna naraw
kif nistgħu nimplimentaw dawn il-pjanijiet f'termini konkreti.
U nitlob lill-Parlament jaħdem miegħi sabiex jiġi żgurat li dan
iseħħ u li l-UE tibqa' eżempju għad-difiża tad-drittijiet talbniedem fid-dinja."

"Nemmen tassew li l-Balkani u l-fruntiera tal-Lvant tal-Ewropa
huma l-prijoritajiet ewlenin tal-politika barranija tagħna. Ma
nistgħux ngħidu li aħna ġeopolitiċi jekk ma nistgħux insolvu lproblemi fil-viċinat immedjat tagħna. [...] Forsi m'aħniex konxji
tat-theddida kbira li tippreżenta Afrika ta' Fuq
destabbilizzata."
"[...] l-ewwel ħaġa li għandna nagħmlu fil-Balkani hija li niftuħu
l-fruntieri [...]".
"Ħaġa waħda hija ċara: il-Kosovo u s-Serbja għandhom jilħqu
ftehim. [...] Se nagħmel ħilti kollha sabiex nissodisfa din ilprijorità. Fil-fatt, l-ewwel żjara tiegħi se tkun fil-Pristina."
Il-migrazzjoni u t-tibdil fil-klima
"Iċ-ċittadini Ewropej isostnu li l-akbar żewġ sfidi li jiffaċċjaw
huma t-tibdil fil-klima u l-migrazzjoni. It-tnejn huma sfidi
ġeopolitiċi minħabba li ma nistgħux insolvuhom waħedna. [...]
It-tibdil fil-klima [...] huwa l-ixprunatur tal-instabbiltà u talpressjonijiet migratorji li se jkollna niffaċċjaw kemm fil-livell
nazzjonali kif ukoll f'dak internazzjonali. Din hija r-raġuni
għaliex dawn huma kwistjonijiet ġeopolitiċi."
Il-migrazzjoni u l-ażil għandhom implikazzjonijiet ġeopolitiċi
profondi [...] Il-migrazzjoni għandha tiġi inkorporata bis-sħi ħ
fil-politika barranija."

Il-prijoritajiet u l-isfidi
Il-viċinat u t-tkabbir
"Se nenfasizza mill-bidu nett l-intenzjoni tiegħi li ninvolvi ruħi
fir-riformi u l-proċessi ta' integrazzjoni fil-Balkani tal-Punent,
biex nappoġġja d-demokrazija u l-integrità territorjali talUkrajna, nindirizza l-isfidi fil-viċinat tan-Nofsinhar tagħna [...],
niżviluppa strateġija komprensiva ġdida fir-rigward tal-Afrika,
filwaqt li nfassal strateġija politikament kompluta fl-Asja u
magħha u se nsaħħaħ il-kooperazzjoni tagħna mal-Amerika
Latina,
u
"nistabbilixxi
mill-ġdid"
ir-relazzjonijiet
Transatlantiċi".
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BRIEFING

Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
MAROŠ ŠEFČOVIČ

Viċi President innominat għar-Relazzjonijiet
Interistituzzjonali u l-Prospettiva

Fit-30 ta' Settembru 2019, il-Viċi President innominat, Maroš Šefčovič, deher quddiem il-Parlament Ewropew biex
iwieġeb il-mistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, mill-Kumitat għall-Affarijiet
Kostituzzjonali, mill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, u mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet. Matul is-seduta
ta' smigħ, huwa għamel għadd ta' impenji li huma enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn l-impenji jirreferu għallportafoll tiegħu, kif deskritt fl-ittra ta' missjoni li ntbagħtet lilu mingħand Ursula von der Leyen, il-President elett talKummissjoni Ewropea, fosthom:




Ir-relazzjonijiet interistituzzjonali u regolamentazzjoni aħjar; u
Il-prospettiva fil-qalba ta' tfassil aħjar tal-politika.

Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Viċi President innominat irċieva wkoll xi mistoqsijiet bil-miktub qabel is-seduta
ta' smigħ li għalihom huwa pprovda tweġibiet bil-miktub.

Dipartiment Tematiku għad-Drittijiet taċ-Ċittadini u l-Affarijiet Kostituzzjonali
Awturi: Roberta Panizza; Giorgio Mussa
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni
PE 621.918 - Novembru 2019
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Ir-relazzjonijiet interistituzzjonali
It-tisħiħ tas-sħubija speċjali mal-Parlament Ewropew
"Se tkun il-prijorità tiegħi li niżviluppa l-kooperazzjoni tagħna
fi sħubija speċjali bbażata fuq il-fiduċja bejnietna, kif ukoll
maċ-ċittadini tagħna. B'mod partikolari, se nipproponi li ssħubija tagħna tiġi estiża lil hinn mill-qasam leġiżlattiv. Din
għandha tapplika b'mod aktar komplut tul iċ-ċiklu politiku
kollu."
It-tisħiħ tal-kooperazzjoni fil-kuntest tat-tfassil talaġenda
"[...] Qed nipprevedi kooperazzjoni mill-qrib bejn listituzzjonijiet tagħna fil-kuntest tat-tfassil tal-aġenda. Kif tafu,
jien għandi nappoġġja lill-President elett billi niżviluppa lProgramm ta' Ħidma tal-Kummissjoni. Dan se jkun kwistjoni
ta' prijorità [...]. Għalhekk, mill-ewwel ġurnata se nkun qed
naħdem mal-kollegi tiegħi fil-Kummissjoni kif ukoll biex
ninvolvi ruħi magħkom, mal-gruppi politiċi, u mal-Konferenza
tal-Presidenti tal-Kumitati fil-Parlament. Abbażi ta' dan,
għandna nadottaw ukoll Dikjarazzjoni Konġunta dwar ilprijoritajiet leġiżlattivi bejn it-tliet istituzzjonijiet tagħna."
Impenn biex tittieħed azzjoni fir-rigward tarriżoluzzjonijiet tal-Parlament tal-Artikolu 225 tat-TFUE
dwar l-inizjattivi leġiżlattivi
"[...] Dritt ta' Inizjattiva għall-Parlament Ewropew li jimmarka lbidu ta' era istituzzjonali ġdida. Kif tħabbar mill-President
elett, meta l-Parlament, li jaġixxi b'maġġoranza tal-Membri
tiegħu, jitlob li titressaq proposta leġiżlattiva, il-Kummissjoni
se tirrispondi b'att leġiżlattiv, b'rispett sħiħ tal-prinċipji talproporzjonalità, tas-sussidjarjetà u tat-tfassil aħjar tal-liġijiet."
"Sabiex nagħtu riżultati tajbin f'qasir żmien, se nipproponi li listituzzjonijiet tagħna jinvolvu ruħhom fl-aktar fażijiet bikrija
tat-tfassil tar-riżoluzzjonijiet parlamentari u jaħdmu id f'id
f'kull stadju biex ifassluhom. Nixtieq nistabbilixxi mekkaniżmu
ta' twissija bikrija sabiex jiġi żgurat djalogu kostanti bejn ilKummissjoni u l-Parlament."
"Ladarba tiġi adottata riżoluzzjoni parlamentari, se niżgura li lKulleġġ tal-Kummissarji jorganizza diskussjoni politika dwar
is-suġġett [...]."
Impenn biex jitkomplew in-negozjati interistituzzjonali
dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament
"[...] Se nħeġġeġ li jerġgħu jsiru d-diskussjonijiet dwar
dokumenti istituzzjonali pendenti, b'mod partikolari dwar idDritt ta' Inkjesta. Nifhem bis-sħiħ it-tentattivi tal-Parlament
biex jiġi rivedut ir-Regolament. Peress li d-diskussjonijiet dwar
it-tħassib istituzzjonali u legali waqfu, jien lest ninvolvi ruħi
f'diskussjonijiet trilaterali."
L-għoti ta' inkoraġġiment lill-Kunsill biex jieħu sehem filFtehim Qafas tal-2010
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"[...] dak li se nagħmel huwa li għal darb'oħra se navviċina lillKunsill. Hawnhekk għandna Ftehim Qafas, ejja neżaminawh
biex naraw [...] liema ħtiġijiet għandhom jiġu aġġornati, u kif
nistgħu nipperswadu lill-Kunsill jikkoopera aktar mill-qrib
magħna, anke abbażi ta' dan il-Ftehim."
Ir-rwol tal-Parlament fil-Konferenza dwar il-Ġejjieni talEwropa
"[...] fir-rigward tal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa,
m'hemmx dubju li għandna naħdmu fuqha flimkien. IlPresident elett kienet ċara ħafna li hija assolutament lesta
taħdem f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament Ewropew, u
lesta li taċċetta l-fatt li l-Parlament Ewropew u l-Membri talParlament Ewropew se jmexxu din il-konferenza."

It-trasparenza
In-negozjati internazzjonali
"Fir-rigward tan-negozjati internazzjonali, se naħdem malKummissarji rilevanti biex niżgura li l-Parlament Ewropew jiġi
informat fuq bażi regolari, b'mod partikolari qabel
avvenimenti kbar u fi stadji ewlenin tan-negozjati
internazzjonali."
Trasparenza akbar fil-Kunsill
"Huwa importanti li għandu jkun hemm grad għoli ta'
trasparenza [...]. Dak li nixtieq nagħmel huwa li nitlob lillKunsill jiddiskuti din il-kwistjoni mal-Ombudsman."
Ir-Reġistru ta' Trasparenza
"[...] fir-rigward tar-reġistru ta' trasparenza, nemmen li jeħtieġ
li nikkompletaw dan l-isforz. Dan ifisser li nsibu kif il-Parlament
Ewropew u l-Kunsill jistgħu jkunu parti minn dan l-isforz u jien
lest li nimpenja ruħi bis-sħiħ, biex niddiskuti dan magħkom u
nsibu l-aħjar soluzzjoni possibbli."
Il-komitoloġija - Reġistru dwar il-gruppi esperti
"Qed nippruvaw infasslu r-reġistru dwar il-gruppi esperti u rreġistru dwar il-komitoloġija. [...] Nittama li s-sena d-dieħla
flimkien se nkunu nistgħu nneduh u se taraw kif din l-għodda
taħdem għas-sodisfazzjon tagħkom."

Il-Petizzjonijiet
Wiegħda biex jittejjeb il-mod li bih il-Kummissjoni
tindirizza l-petizzjonijiet
"Bħala input miċ-ċittadini biex jiġu identifikati u, fejn xieraq,
biex tittieħed azzjoni fir-rigward tal-ksur tad-dritt tal-Unjoni,
se naħdem mill-qrib mal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul issena kollha u naturalment, se nattendi l-preżentazzjonijiet
tiegħu tar-rapport annwali.

L-impenji li saru fis-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Barra minn hekk, jekk naraw għadd sinifikanti ta' petizzjonijiet
dwar suġġett wieħed, se nħeġġeġ il-preżenza tal-Kummissarji
responsabbli sabiex jiġi diskuss x'jista' jsir biex jiġi solvut ittħassib espress."

Impenn biex ikun hemm ħidma mill-qrib mal-Istati
Membri biex tiġi evitata burokrazija addizzjonali

Rispons f'waqtu mill-Kummissjoni

"Għandi wkoll l-għan li ninvolvi ruħ b'mod aktar attiv mal-Istati
Membri biex jiġi żgurat li, meta tiġi trasposta l-leġiżlazzjoni talUE, din ma żżidx piż amministrattiv bla bżonn."

"Jekk [...] intom se tibagħtulna il-petizzjonijiet li fir-rigward
tagħhom il-Kumissjoni verament tista' tagħmel xi ħaġa, u li
hija responsabbli għalihom, jien se nagħmel ħilti kollha biex
dawn jirċievu tweġiba tajba fi tliet xhur u intom se jkollkom ilKummissarji lesti biex ikunu fil-kumitat tagħkom."

"L-istituzzjonijiet tal-UE għandhom ikunu mwissija meta Stat
Membru jintroduċi miżuri li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti talleġiżlazzjoni tal-UE, u jien se ninvolvi lir-Rappreżentanti talKummissjoni f'dan ir-rigward, u se niżgura li l-Membri talParlament Ewropew jiġu wkoll informati kif xieraq."

Regolamentazzjoni Aħjar

It-tneħħija tar-regolamentazzjoni żejda għall-SMEs

Impenn biex jiġi adottat il-Programm Pluriennali

"Lest li naħdem magħkom dwar dan biex niżgura li s-settur talSME tagħna jkun sodisfatt bl-isfidi ġodda li se nintroduċu."

"Se [...] nipproponi li jiġi adottat l-ewwel Programm Pluriennali
li qatt eżista kif previst fil-Ftehim Interistituzzjonali tal-2016
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet."
Il-koordinazzjoni tal-ħidma tal-Kummissjoni dwar
Regolamentazzjoni Aħjar
"[...] Nixtieq naħdem magħkom dwar ir-Regolamentazzjoni
Aħjar u l-implimentazzjoni effettiva u trasparenti tagħha. Lgħan tagħna għandu jkun li tiġi adottata u implimentata
leġiżlazzjoni li tibqa' valida għall-futur li ma tiskadix mażżmien, li ma toħloqx piż mhux meħtieġ u li tagħti riżultati bi
spejjeż minimi. Għal dan il-għan, nixtieq navvanza aktar laġenda għal Regolamentazzjoni Aħjar."
Ir-relazzjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali u r-rispett
għall-prinċipju tas-sussidjarjetà
"Fl-ewwel sentejn tal-mandat, beħsiebni nżur il-parlamenti
nazzjonali kollha biex jingħata valur akbar lill-ħidma
importanti tagħhom fir-rigward ta' sussidjarjetà u
proporzjonalità attivi, u se niddiskuti magħhom ilProgrammazzjoni Pluriennali tagħna."
"Dan huwa l-kunċett ta' sussidjarjetà attiva. Għandna nsibu
modi li bihom nistgħu nikkonsultaw, jew li ndaħħlu fi stadju
aktar bikri fid-dibattiti Ewropej tagħna, il-parlamenti
nazzjonali, l-awtoritajiet reġjonali, jew – jekk jeżistu – ilparlamenti reġjonali."
"Dak li qed nispjega lill-kollegi tagħna, u jien lest li naħdem
fuqu saħansitra aktar fis-sens politiku, huwa li ladarba filKummissjoni naraw li l-proposta li nistgħu nfasslu se tiġi
opposta minn aktar minn 50 % tal-parlamenti nazzjonali, aħna
lanqas biss se nressquha."

Il-Pjattaforma REFIT
L-għoti ta' isem ġdid lill-Pjattaforma REFIT għal
"Pjattaforma Adattata għall-Futur"
"Se nipproponi li l-Pjattaforma REFIT tingħata l-isem ġdid ta'
"Pjattaforma Adattata għall-Futur". Jien konvint li,
pereżempju, il-leġiżlazzjoni tagħna għandha tkun adattata
għall-gvern elettroniku u għall-użu diġitali. Se nirrapporta
b'mod regolari lill-Parlament dwar is-sejbiet tal-pjattaforma."
L-inklużjoni tal-Intelliġenza Artifiċjali fil-Pjattaforma
REFIT
"[...] nixtiequ wkoll li nfasslu regoli ġodda dwar kif għandha tiġi
żviluppata l-intelliġenza artifiċjali fl-Ewropa. Iżda, fl-istess ħin,
nixtieq ukoll nassigurakom li se nkunu qed niġġestixxu lindirizzar tal-piż amministrattiv bl-akbar reqqa, b'sensittività,
u bħala prijorità ewlenija u li bl-ebda mod m'aħna se nbaxxu
l-istandards tagħna."
"[...] għandna niżguraw b'mod assolut li d-data tagħna tkun
protetta tajjeb, li d-drittijiet fundamentali tagħna jkunu
rrispettati, u li nkunu nafu min huwa affidabbli, min huwa
responsabbli, u li l-bnedmin iridu jkunu dejjem fil-kontroll."

Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni fil-Kunsill talAffarijiet Ġenerali u fid-diskussjonijiet dwar
kwistjonijiet trasversali fil-Parlament
"Nixtieq inkun qrib il-Parlament Ewropew u l-Kunsill bl-istess
mod għaliex nemmen li xi kultant dan jgħin biex l-ilmenti talParlament Ewropew jiġu diretti lejn il-Kunsill u se nerġa'
nispjega l-pożizzjoni tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew [...]."

It-tnaqqis tal-piż regolatorju għan-nies u għannegozji

It-tisħiħ tat-tfassil tal-politika bbażata fuq levidenza

L-applikazzjoni tal-prinċipju ġdid ta' "One In, One Out"

Reġistru ta' Evidenza Komuni

"Se napplika l-prinċipju ġdid ta' "one in, one out", [...], jiġifieri li
kull proposta leġiżlattiva b'piż ġdid għall-utenti għandha tiġi
kkumpensata bi tnaqqis ekwivalenti band'oħra.

"Nixtieq [...] nissalvagwardja l-kwalità tal-evidenza u nsaħħaħ
it-trasparenza tagħha. Fil-prattika, se nesplora malistituzzjonijiet l-oħra t-twaqqif ta' Reġistru ta' Evidenza
Komuni, li jkun miftuħ għall-pubbliku, fejn se niskambjaw levidenza li tintuża fil-proposti leġiżlattivi tagħna."

Dan huwa partikolarment importanti għal intrapriżi żgħar u ta'
daqs medju, u se niżgura li dan il-prinċipju ġdid jiġi applikat floqsma kollha. Madankollu, [...] jien assolutament ma naqilbx
ma' approċċ mekkaniku u mal-fatt li l-istandards għolja
tagħna speċjalment dawk soċjali u ambjentali jkunu soġġetti
għal periklu."

"Dan se jkun [...] fil-kontroll
interistituzzjonali [...]."

tagħkom,

u se

jkun

25

IPOL EXPO | Dipartimenti Tematiċi, Unità tas-Sostenn għall-Governanza Ekonomika
It-titjib tal-Valutazzjonijiet tal-Impatt tal-Kummissjoni
"Se jkollna ninkludu bosta elementi ġodda biex nimmodernizzaw ilvalutazzjonijiet tal-impatt u, għalhekk, nixtiequ li kemm jista' jkun
nikkombinawh mal-prospettiva [...]."
"Fir-rigward tal-valutazzjoni tal-impatt, m'hemmx dubju li jeħtieġ li
saħansitra ntejbu aktar il-kwalità u t-trasparenza."
It-Titjib tal-Konsultazzjonijiet Pubbliċi
"[...] se jkollna nwettqu konsultazzjonijiet pubbliċi fuq skala ferm akbar
mal-pajjiżi tagħna, mar-reġjuni tagħna, filwaqt li nitkellmu ma'
assoċjazzjonijiet professjonali, biex niżguraw li jkollna rispons aħjar filfutur." "
L-appoġġ lill-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju
"Dak li nixtieq nagħmel huwa li nappoġġjahom (lill-esperti esterni) [...],
li nagħtihom aktar riżorsi biex jagħmlu xogħolhom saħansitra b'mod
aħjar, u anke biex jintuża l-potenzjal taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerk a
f'xi wħud mill-kwistjonijiet fejn se neħtieġu aktar evidenza xjentifika
[...]."

"[...] l-ittra ta' missjoni tal-President elett tagħtini l-mandat li nħejji
Rapport ta' Prospettiva annwali dwar l-aktar xejriet emerġenti
rilevanti. Dan ir-Rapport se jinforma d-diskors tal-Istat tal-Unjoni u leżerċizzji ta' programmazzjoni tagħna. Abbażi ta' dan, se mmexxi
dibattiti strateġiċi fil-Parlament Ewropew kif ukoll fil-Kunsill Ewropew.
Nixtieq li nilħqu ftehim dwar megatendenzi trasformattivi li jeħtieġ li
nindirizzaw b'mod strateġiku u niżviluppaw il-viżjoni fit-tul tagħna
għall-Ewropa [...]."

Il-koordinazzjoni tal-ħidma tal-Kummissjoni dwar lAlleanza Ewropea tal-Batteriji
Ir-rabta tal-Alleanza Ewropea tal-Batteriji ma' setturi strateġiċi
oħra
"[...] Nixtieq li nużaw dawn ir-responsabbiltajiet ta' prospettiva biex
niġu quddiemkom u ngħidulkom f'liema setturi strateġiċi oħra
għandna nagħmlu l-istess u nistabbilixxu tali patt industrijali, sabiex
b'hekk tassew inkunu nistgħu nżommu r-ritmu mal-kompetituri
globali ewlenin tagħna."

Prospettiva strateġika
Impenn li tinbena kapaċità ta' prospettiva
"[...] Se nipproponi li nirsistu biex ikollna governanza antiċipatorja ta'
klassi dinjija, filwaqt li nibnu kapaċità ta' prospettiva fil-Kummissjon i
biex nilħqu l-għanijiet ta' politika tagħna, u beħsiebni nimmobilizza rriżorsi taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka bħala faċilitatur ewlieni."
L-istabbiliment tan-Netwerk tal-UE ta' Prospettiva Strateġika
"Jeħtieġ li nistabbilixxu Netwerk tal-UE ta' Prospettiva Strateġika, li
jgħaqqad flimkien l-aħjar partijiet tal-Istituzzjonijiet tal-UE u tal-Istati
Membri."
Il-produzzjoni ta' Rapport ta' Prospettiva annwali

Ċaħda ta' responsabbiltà u drittijiet tal-awtur. Il-fehmiet espressi f'dan id-dokument huma r-responsabbiltà esklużiva tal-awturi u mhux bilfors
jirrappreżentaw il-pożizzjoni uffiċjali tal-Parlament Ewropew. Ir-riproduzzjoni u t-traduzzjoni għal finijiet mhux kummerċjali huma awtorizzati, bilkundizzjoni li jiġi rikonoxxut is-sors u li l-Parlament Ewropew jiġi nnotifikat minn qabel u jirċievi kopja. Il-kwotazzjonijiet bl-Ingliż inklużi f'dan iddokument huma bbażati fuq il-verbatim tas-seduti ta' smigħ, li jsir disponibbli a posteriori. Il-kwotazzjonijiet tad-dikjarazzjonijiet li jsiru f'lingwa li
mhijiex l-Ingliż huma bbażati fuq l-interpretazzjoni simultanja pprovduta dak il-ħin matul is-seduta ta' smigħ. Din l-interpretazzjoni simultanja ma
tikkostitwixxix rekord awtentiku tal-proċedimenti. Ir-reġistrazzjoni bil-vidjow tas-seduta ta' smigħ hija disponibbli. © Unjoni Ewropea, 2020.
Il-manuskritt tlesta minn Ottubru 2019; Data tal-pubblikazzjoni: Novembru 2019
Amministraturi responsabbli: Roberta PANIZZA; Giorgio MUSSA; Assistent editorjali: Sandrina MARCUZZO
Kuntatt: poldep-citizens@ep.europa.eu
Dan id-dokument huwa disponibbli fuq l-internet fuq: https://www.europarl.europa.eu/committees/mt/supporting-analyses-search.html
Xbiha stampata
ISBN 978-92-846-5550-2| doi: 10.2861/186654| QA-02-19-778-EN-C
PDF
ISBN 978-92-846-5549-6 | doi: 10.2861/376032| QA-02-19-778-EN-N

BRIEFING

Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
VĚRA JOUROVÁ

Viċi President innominat
Il-Valuri u t-Trasparenza

Fis-7 ta' Ottubru 2019, il-Viċi President innominat, Věra Jourová, dehret quddiem il-Parlament Ewropew biex twieġeb
il-mistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat għall-Affarijiet kostituzzjonali, mill-Kumitat għal-Libertajiet ċivili, ilġustizzja u l-intern, u mill-Kumitat għall-Affarijiet legali. Matul is-seduta ta' smigħ, hija għamlet għadd ta' impenji li
huma enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn l-impenji jirreferu għall-portafoll tagħha, kif deskritt fl-ittra ta' missjoni li
ntbagħtet lilha mingħand Ursula von der Leyen, il-President elett tal-Kummissjoni Ewropea, fosthom:
 It-tisħiħ tad-demokrazija u tat-trasparenza; u
 Ir-rispett għall-valuri u d-drittijiet tal-Ewropa.
Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Viċi President innominat irċeviet ukoll xi mistoqsijiet bil-miktub minn qabel tasseduta ta' smigħ li għalihom hija pprovdiet tweġibiet bil-miktub.

Dipartiment Tematiku għad-Drittijiet taċ-Ċittadini u l-Affarijiet Kostituzzjonali
Awturi: Eeva Pavy; Ottavio Marzocchi
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni tal-Unjoni
PE 621.924 - Ottubru 2019
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It-tisħiħ tad-demokrazija u tat-trasparenza
L-iżvilupp tal-kwistjonijiet dwar is-sistema tal-kandidati
ewlenin u l-listi transnazzjonali
"[...] jeħtieġ li ntejbu s-sistema tal-kandidati ewlenin, fosthom
billi nindirzzaw il-kwistjoni ta' listi transnazzjonali. Se nuża rrwol tiegħi bħala l-President tal-Grupp ta' Kummissarji għal
Spinta Ġdida għad-Demokrazija Ewropea biex niżgura li lKummissjoni tagħti kontribut b'saħħtu għall-ħidma dwar ilKonvenzjoni dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa fir-rigward ta' dawn ilkwistjonijiet u l-atti bħala medjatur onest bejn listituzzjonijiet."
L-istabbiliment ta' grupp ta' ħidma fi ħdan il-Konferenza
dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa
"[...] Dak li se nagħmel f'dan ir-rwol huwa li nistabbilixxi lgrupp fi ħdan il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa, fejn se
nħarsu lura lejn l-inizjattivi u nqabblu għażliet differenti għassistema tal-kandidati ewlenin u l-listi transnazzjonali. Se
nfittex mekkaniżmu li se jissodisfa l-kriterji meħtieġa talartimetika tal-votazzjoni, sabiex l-ebda pajjiż ma jkun
żvantaġġat b'xi mod jew ikun f'pożizzjoni li tkisser il-bilanċ fissistema elettorali."
Il-kandidat ewlieni
"Il-kandidat ewlieni għandu jkun il-kandidat għall-President
tal-Kummissjoni. Jien se nagħmel ħilti kollha. L-ewwel nett, se
jkun hemm dibattitu ta' esperti u aktar tard dibattitu politiku.
Skont skeda ta' żmien realistika, se nwiegħed li niġi lura fis-sajf
tal-2020 bl-ewwel proposti."

"[...] Se nivvaluta wkoll bir-reqqa jekk il-pjattaformi ssodisfawx
l-obbligi li aċċettaw skont il-Kodiċi ta' Prattika dwar idDiżinformazzjoni."
Approċċ komprensiv biex tiġi miġġielda ddiżinformazzjoni
"Għalhekk, biex id-diżinformazzjoni tiġi miġġielda b'mod
effettiv u biex tinbena r-reżiljenza, irid ikollna approċċ
komprensiv, li jkun jinvolvi gvernijiet, partiti politiċi,
pjattaformi, ġurnalisti, riċerkaturi, edukaturi u s-soċjetà ċivili.
U fl-iżvilupp ta' din il-politika importanti, se nkun nixtieq
nibqa' fi djalogu qrib magħkom u se napprezza ħafna l-input
tagħkom."
Azzjoni Ewropea għad-Demokrazija
"[...] Se nfassal il-Pjan ta' Azzjoni Ewropew għad-Demokrazi j a
[...] bħala veikolu għal spinta ġdida biex tiġi indirizzata lkwistjoni b'mod effettiv sabiex id-demokrazija tagħna tkun
aktar reżiljenti. Dan jirrikjedi li jiġi stabbilit qafas regolatorju
intelliġenti, kif ukoll strutturi koerenti u interkonnessi."
L-inklużjoni taċ-ċittadini
"[...] Inqis ir-rwol tiegħi bħala difensur b'saħħtu tan-nies.
Nixtieq li nsemma' l-vuċijiet individwali u kollettivi tagħhom,
u b'hekk ma jiġux injorati. Nixtieq nara li d-drittijiet tagħhom
jiġu rrispettati u mhux imkasbra." "
Iċ-ċittadinanza Ewropea
"Beħsiebni neżamina mill-qrib kif se nfasslu l-Programm talValuri u taċ-Ċittadinanza [...] Nixtieq li dawn il-fondi jintużaw
fuq l-affarijiet li neħtieġu."

Il-listi transnazzjonali

L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

"Se neżamina wkoll il-fattibbiltà u l-prattiċità tas-sistema tallisti transnazzjonali."

"Se nuża l-aħjar partijiet tal-verżjoni leġiżlattiva ġdida talInizjattiva taċ-Ċittadini jew se nieħu dak kollu li nista' minnha,
li se tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar. [...] għandna nħaffu ssistema elettronika biex nikkomunikaw mal-organizzaturi, u
nqisu xi linji għall-għajnuna u xi appoġġ attiv, sabiex il-persuni
li jkunu jixtiequ jressqu inizjattivi jkunu jafu x'nixtiequ li dawn
jagħmlu biex jissodisfaw l-obbligi legali. Inwiegħed li se
nagħmel dak kollu li nista' biex nibdel dan."

Il-liġi elettorali
"[...] se naħdmu fuq l-ispinta l-ġdida għad-demokrazija, li se
tkopri l-elezzjonijiet, u b'hekk il-liġi elettorali, iddiżinformazzjoni u għal darb'oħra l-pluraliżmu tal-midja
f'kamp ta' applikazzjoni usa'."
Reklamar politiku bi ħlas u l-finanzjament ta' partiti
politiċi Ewropej
"[...] Se naħdem dwar soluzzjonijiet biex ikun hemm aktar
trasparenza fir-rigward ta' reklamar politiku bi ħlas u aktar
ċarezza fir-rigward tal-finanzjament tal-partiti politiċi
Ewropej."
Il-bini tar-reżiljenza tas-sistemi demokratiċi tagħna
"Imbagħad hemm il-ħolqien tar-reżiljenza tas-soċjetà u lvolatilità taż-żmien, speċjalment qabel l-elezzjonijiet. […]
skont stħarriġ differenti, il-partiti politiċi huma produtturi
attivi ħafna tal-aħbarijiet foloz u tad-diżinformazzjoni, [...] u
din hija r-raġuni għaliex nixtiequ neżaminaw ir-regoli talkampanji politiċi. Hawnhekk nara t-triq 'il quddiem f'xi passi
konkreti ħafna."
Il-Kodiċi ta' Prattika dwar id-Diżinformazzjoni
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Il-pluraliżmu tal-midja
"[…] Għandna nkomplu nużaw il-finanzjament tagħna għal
proġetti indipendenti li jimmonitorjaw il-pluraliżmu tal-midja,
nidentifikaw il-ksur tal-libertà tal-midja, u nappoġġjaw lillġurnalisti li s-sigurtà tagħhom qed tiġi mhedda. Se nuża lgħodod politiċi u legali kollha li għandi biex insegwi l-ideat
bħar-Rapport tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar il-Libertà u
Pluraliżmu tal-mezzi tal-komunikazzjoni."
Il-libertà ta' espressjoni
"[…] Din ma tistax tintmess sakemm ma jkunx hemm xi
kontenut li huwa pprojbit bil-liġi. Dan huwa l-prinċipju li
nirrispettaw, pereżempju, f'dak li nwettqu kontra d-diskors ta'
mibegħda online. Mhu se nippromwovi l-ebda soluzzjoni jew
l-ebda proposta li tinvolvi lil xi ħadd li jkun l-arbitru ta' dak li
għandu jinkiteb jew ta' dak li għandu jitħabbar fil-midja. Mhu
se jkun hemm l-ebda Ministru tal-Verità u lanqas Kummissarj u
tal-Verità, xejn minn dan."

L-impenji li saru fis-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati

It-tħarrik tal-ġurnalisti għal diffamazzjoni
"[…] Se nkun qed infassal is-sitwazzjonijiet kollha possibbli
tal-abbuż tal-litigazzjoni kontra l-ġurnalisti. [...] se nkunu qed
inqisu xi għajnuna legali jew xi finanzjament għall-ġurnalisti li
jsofru minn tali abbuż tal-liġi."
Leġiżlazzjoni madwar l-UE kontra l-SLAPP
"Fl-ewwel sena tal-mandat tiegħi, se naħdem b'mod intensiv
fuq it-tfassil xieraq tal-programm ta' finanzjament li huwa
inkluż fil-programm Ewropa Kreattiva u li huwa maħsub biex
jappoġġja l-ġurnaliżmu indipendenti. […] għandna nfassl u
miżuri sistematiċi li se jkopru lill-Istati Membri kollha biex ma
jiġux protetti aħjar biss is-sitwazzjonijiet fejn is-sistemi fl-Istati
Membri jkunu qed jipperikolaw lill-ġurnalisti, iżda anke ttheddid individwali fil-konfront ta' ġurnalisti individwali.
Għalhekk, se neżaminaw l-aħjar użu possibbli ta' dan ilfinanzjament."
It-titjib tat-trasparenza
"[…] fir-rigward tat-trasparenza, minn din is-sena nixtieq
nippreżenta proposti inizjali lill-Parlament u l-Kunsill.
Għalhekk dan għandu jibda malajr kemm jista' jkun."
It-trasparenza tal-proċedura leġiżlattiva
"[…] din hija waħda mill-kompiti ewlenin tiegħi, u għalhekk
għandi nibda naħdem fuqha minnufih, filwaqt li forsi jkollna xi
riżultati parzjali matul is-sitt xhur li ġejjin tas-sena. […] Jeħtieġ
li ntejbuha issa. Għalhekk, se naħdem b'rata mgħaġġla."
L-aċċess għad-dokumenti
"[...] għandna neżaminaw il-possibbiltà, speċjalment li ntejbu
l-aċċess
għad-dokumenti
abbażi
tal-proposta
talOmbudsman. [...] dawn huma affarijiet importanti ħafna li
għandhom jiġu diskussi fid-djalogu mġedded. Jeħtieġ li
nibdew neżaminaw dawn l-affarijiet mill-bidu."
It-trasparenza tal-proċedura ta' kwittanza
"[...] Se [...] infittex il-parir tal-esperti tiegħi fir-rigward ta' jekk
dik hijiex il-kundizzjoni legali li tippermetti lill-Kunsill jaqsam
bis-sħiħ l-informazzjoni u d-dokumenti. [...] jekk ma jkun
hemm l-ebda ostakolu legali, ma nara l-ebda raġuni għaliex ilKunsill m'għandux jaqsam l-informazzjoni."
Trasparenza akbar fil-proċess leġiżlattiv
"[...] għandna neżaminaw l-istadji kollha u għandna
neżaminaw ukoll il-proċedura ta' komitoloġija."
It-trasparenza fit-trilogi

trasparenti. [...] se nerġgħu nibdew id-dibattitu dwar kif ittrilogi għandhom isiru aktar trasparenti bil-proposti
preċedenti tal-Kummissjoni. U għal darb'oħra, għandna
ninvestu xi enerġija f'dan jew niksbu mudell aħjar."
Reġistru ta' trasparenza komuni
"[...] għandna naħdmu biex infasslu reġistru ta' trasparenza
komuni [...].”
Id-dritt ta' inizjattiva
"[...] Nista' nara li l-Parlament jixtieq li dan jiġi stabbilit fi
proċedura formali, u dan huwa dak li nixtieq nappoġġj a,
f'konformità ma' dak li wiegħdet il-President elett.”
Rapport ta' implimentazzjoni dwar tfassil aħjar tal-liġijiet
"Għandna nwettqu aktar dwar dan u l-pubblikazzjoni tarrapport dwar l-implimentazzjoni nqisha bħala soluzzjoni
possibbli ħafna."
L-istabbiliment ta' standards ta' trasparenza u etiċi
għolja għall-istituzzjonijiet kollha
"[...] Irrid niġġieled għall-fiduċja tan-nies fl-Ewropa billi ntejjeb
il-mod li bih nagħżlu l-mexxejja tal-UE u billi nistabbilixxu
standards ta' trasparenza u etiċi għolja għall-istituzzjonijiet
kollha."
Korp tal-etika indipendenti komuni għall-istituzzjonijiet
kollha tal-UE
"[…] Se nanalizza jew neżamina s-sistemi u r-regolamenti talpersunal u l-kodiċijiet ta' kondotta tal-istituzzjonijiet Ewropej
u se nipprova niffiltra l-kwistjonijiet li jaf jaqgħu taħt il-mandat
tal-korp tal-etika. Fl-opinjoni tiegħi, dan jista' jkun korp
konsultattiv, korp li se jirrakkomanda l-passi possibbli fil-każ
ta' każijiet konkreti jew sanzjonijiet possibbli kontra listituzzjonijiet differenti. Iżda dan huwa biss fil-bidu, jien qed
nikkonferma biss id-determinazzjoni b'saħħitha ħafna tiegħi
biex nibda naħdem fuq dan dalwaqt ħafna."
It-tqegħid tal-politiki rilevanti taħt saqaf wieħed
"Se naħdem ukoll mill-qrib ħafna mal-kollegi, b'mod
partikolari l-Kummissarju tal-Ġustizzja, u se nuża r-rwol
orizzontali tiegħi biex jitneħħew l-ostakoli u l-politiki rilevanti
kollha jitqiegħdu taħt saqaf wieħed."
Il-kooperazzjoni mal-Parlament
"[...] Se nkun dejjem lesta li ninvolvi ruħi mal-Parlament, u malkumitati tagħkom b'mod partikolari, fl-istadji kollha talproċess tat-tfassil tal-politika tagħna u d-djalogu politiku flispirtu tal-lealtà, il-fiduċja u t-trasparenza sħiħa."

"[...] speċjalment għat-trilogu bħala l-aħħar stadju li tiġi
adottata l-leġiżlazzjoni, għandna nkunu kemm jista' jkun
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Ir-rispett tal-valuri u tad-drittijiet tal-Ewropa
Kultura tal-istat tad-dritt ibbażata fuq ir-rispett reċiproku
"[…] Din hija r-raġuni għaliex jeħtieġ li nibnu kultura tal-istat
tad-dritt ibbażata fuq ir-rispett reċiproku. Għandna
nipprijoritizzaw id-djalogu u nipprevjenu li jseħħu
sitwazzjonijiet ta' kriżi, iżda għandna nindirizzaw bl-istess mod
il-problemi fejn ikunu jeżistu. Se nkun qed naħdem b'mod
etiku u se naġixxi b'determinazzjoni, jekk ikun meħtieġ, billi
nuża l-għodod kollha disponibbli."
Ċiklu annwali ta' rieżami tal-istat tad-dritt
"[…] Se ngħaqqad l-isforzi tiegħi mal-Kummissarju talĠustizzja biex inkompli nsaħħaħ is-sett ta' għodod sabiex jiġi
implimentat l-istat tad-dritt, b'mod partikolari permezz taċċiklu annwali ta' rieżami tal-istat tad-dritt."
Ir-rwol tal-Parlament fil-proċedura tal-Artikolu 7
"Ma nistax nimmaġina kif il-Parlament Ewropew jista' jiġi
eżentat mill-proċedura fl-Artikolu 7 meta l-Parlament kien dak
li skatta l-proċess tal-Artikolu 7, u għalhekk qed insostni dan
b'dan il-mod."
Il-korruzzjoni
"L-ewwel nett, fir-rigward tal-korruzzjoni, nixtiequ ninkludu
tassew valutazzjoni annwali tal-korruzzjoni fir-Rieżami
Annwali tal-Istat tad-Dritt għaliex dan jappartjeni hemmhekk.
[...] Għalhekk, se neżaminaw il-korruzzjoni b'mod sistematiku."
Il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali
"Se nkompli [...] nippromwovi l-Karta tad-Drittijiet
Fundamentali. […] Nixtieq nippromwovi d-drittijiet
Fundamentali f'dak kollu li nagħmlu. Nixtieq nara d-drittijiet
fundamentali fl-għamla tat-tfassil tal-politika tal-Kummissjoni ;
kemm jekk din tkun dwar l-intelliġenza artifiċjali, dwar ittranżizzjoni diġitali jew dwar il-politiki ta' ugwaljanza."
Aġġornament dwar l-istrateġija dwar id-drittijiet
fundamentali
"It-tielet ħaġa li se naħdmu fuqha hija l-aġġornament talistrateġija dwar id-drittijiet fundamentali. Din hija t-Trinità
Divina għalija. Id-drittijiet fundamentali, l-istat tad-dritt u ddemokrazija, li se nkunu qed inkopru permezz ta' tliet oqsma
ta' ħidma u li f'dan ir-rigward inserraħ fuq l-involviment
b'saħħtu ħafna tal-Parlament."
L-involviment biex jiġu miġġielda t-tipi kollha ta' antiSemitiżmu
"F'dan ir-rigward, għandna ngħaqqdu l-isforzi u nkunu
assolutamenti ċar f'messaġġ wieħed, li dan huwa
assolutament inaċċettabbli."
Djalogu mal-knejjes u l-assoċjazzjonijiet jew ilkomunitajiet reliġjużi
"Jien sodisfatta li fit-Trattat hemm dispożizzjoni għal djalogu
mal-knejjes u l-gruppi filosofiċi u dawk mhux konfessjonali. [...]
Dan huwa previst darbtejn fis-sena. Għadni qed naħseb dwar
l-arranġamenti u l-metodu, iżda nkun kuntenta li ninvolvi ruħi
f'dan id-djalogu."

"[...] Nixtieq niżgura li l-UE taderixxi għall-Konvenzjoni
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem: dan se jkun sinjal
b'saħħtu tal-impenn tagħna għad-drittijiet fundamentali."
Id-difiża tad-drittijiet fundamentali
"Jien konxja ħafna tal-ħtieġa li l-persuni u d-drittijiet
fundamentali tagħhom jiġu difiżi kull siegħa, kuljum u kull
meta jkunu mhedda. Mhu se nħallu lil ħadd barra."
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BRIEFING

Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
DUBRAVKA ŠUICA
Viċi President innominat
Demokrazija u Demografija

Fit-3 ta' Ottubru 2019, il-Viċi President innominat, Dubravka Šuica, dehret quddiem il-Parlament Ewropew biex
twieġeb il-mistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat għall-Affarijiet kostituzzjonali, mill-Kumitat għall-Impjiegi u laffarijiet soċjali. Matul is-seduta ta' smigħ, hija għamlet għadd ta' impenji li huma enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn
l-impenji jirreferu għall-portafoll tagħha, kif deskritt fl-ittra ta' missjoni li ntbagħtet lilha mingħand Ursula von der
Leyen, il-President elett tal-Kummissjoni Ewropea, fosthom:



Il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa; u
L-appoġġ lill-Ewropa permezz tat-tranżizzjoni demografika.

Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Viċi President Eżekuttiv innominat irċeviet ukoll xi mistoqsijiet bil-miktub minn
qabel tas-seduta ta' smigħ li għalihom hija pprovdiet tweġibiet bil-miktub.

Dipartiment Tematiku għad-Drittijiet taċ-Ċittadini u l-Affarijiet Kostituzzjonali
Awturi: Eeva Pavy
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni
PE 621.921 - Ottubru 2019
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Il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa
Qbil dwar il-kunċett, l-istruttura, iż-żmien u l-kamp ta'
applikazzjoni
"Il-President elett stabbiliet skeda ta' żmien ambizzjuża billi
ħabbret li l-konferenza se tibda fl-2020 u se ddum għaddejja
sentejn. Din hija r-raġuni għaliex [...] se naħdem ma' din ilKamra, mal-Kunsill u ma' dawk kollha involuti biex jintlaħaq
ftehim dwar il-kunċett, l-istruttura, il-format, iż-żmien u lkamp ta' applikazzjoni tal-konferenza. Se nippreżenta l-ideat
tiegħi minn stadju bikri ħafna fil-mandat tiegħi u nixtieq
nenfasizza l-importanza li naħdem flimkien magħkom, u malMembri minn madwar din il-Kamra kollha.
Il-format tal-konferenza
"[...] dan il-korp konsultattiv se jkun qed jippresjedi din ilkonferenza. Din hija konferenza, iżda fil-fatt [...] se tkun serje
ta' konferenzi madwar l-Ewropa kollha. Għalhekk, dan huwa
dak li rridu nwettqu."
Il-Bord Konsultattiv
"Definittivament se jkun hemm bord konsultattiv, li se jkun
ippresedut minni iżda anke kopresedut minn persuna oħra
minn dan il-Parlament."
Id-definizzjoni tas-suġġetti
"[...] Nemmen li għandna naderixxu ma' dawn is-sitt pilastri li
huma inkorporati fil-linji gwida politiċi tal-President elett: Patt
Ġdid tal-Unjoni Ewropea; il-klima; id-diġitalizzazzjoni;
ekonomija għas-servizz tan-nies; Ewropa aktar b'saħħitha fiddinja u stil ta' ħajja Ewropew. Imbagħad din: spinta ġdida
għad-demokrazija Ewropea. Nemmen li dan għandu jkun ilkamp ta' applikazzjoni tas-suġġetti tagħna, iżda jien mhux se
niddeċiedi dan. Se niġi hawnhekk u dan se jkun l-ewwel
kompitu tiegħi fl-ewwel 100 jum. Għalhekk se niġi
quddiemkom u se naraw kif se nipproċedu. Naturalment, se
jkollna nagħmlu dan f'kooperazzjoni mal-Kunsill, iżda
nemmen li intom se tkunu dawk li se tiġu involuti l-ewwel."
Ir-rwol u l-involviment tal-Parlament fl-istadji kollha
"It-tisħiħ tad-demokrazija tal-Ewropa ma jistax isir mingħajr laktar korp importanti, li huwa l-Parlament Ewropew, il-korp li
għandu parteċipazzjoni attiva taċ-ċittadini tagħna. Jien
impenjata bis-sħiħ li naħdem magħkom u mal-Kunsill fl-istadji
kollha tal-konferenza."

PE 629.837

Żjarat f'kull Stat Membru
"[...] Għandna nżuru kull Stat Membru fl-ewwel parti talmandat tagħna."
L-involviment tal-parlamenti nazzjonali, tal-NGOs u tassoċjetà ċivili
"Għalhekk, naturalment, il-parlamenti nazzjonali, u mbagħad
l-NGOs. [...] Is-soċjetà ċivili hija wkoll importanti ħafna u
m'iniex se nastjeni minn dan. Nassigurakom li se
ninkorporahom kollha kemm huma iżda flimkien magħkom,
peress li se nkunu qed nippresedu dan b'mod konġunt u
għalhekk mhu se nwettaq xejn mingħajr ma nerġa' niġi
quddiemkom u nkellimkom, filwaqt li kif sostnejt qabel,
nilħqu ftehim dwar il-kunċett, dwar il-kamp ta' applikazzjoni,
dwar iż-żmien u se nkunu qed nagħmlu kollox flimkien."
L-involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali
"Għandna nikkuntattjaw lil kulħadd, lill-NGOs, lill-awtoritajiet
lokali u reġjonali u lill-parlamenti nazzjonali. Iżda l-awtoritajiet
lokali u reġjonali se jkunu l-aktar importanti minħabba li dan
huwa l-aktar mod faċli biex nilħqu liċ-ċittadini, u aħna rridu
nilħqu kull ċittadin li huwa interessat fil-futur komuni tagħna."
Il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini
"[...] aħna ma nagħżlu lil ħadd, u din se tkun kompletament
miftuħa u se tkun kompletament inklużiva. Għalhekk, se
nitkellmu magħhom, se nisimgħuhom u mbagħad se nilħqu
ftehim dwar ir-riżultati."
L-ilħuq taċ-ċittadini fiż-żoni rurali
"[...] Nemmen li rridu mmorru fiż-żoni rurali biex nilħqu kull
ċittadin."
Il-fatt li l-parteċipazzjoni b'mod personali jew online ssir
kemm jista' jkun faċli u aċċessibbli
"[...] Jeħtieġ li ninvolvu ruħna mal-Ewropej madwar l-Unjoni
tagħna, filwaqt li nisimgħu t-tamiet, l-aspettattivi tagħhom u
t-tħassib tagħhom, li huma relatati mar-realtajiet tagħhom:
dawk marbuta mal-klima, l-ekonomija, l-iżvilupp diġitali, ittrasformazzjoni globali, it-tibdil demografiku. Il-President
elett inkarigatni biex insib modi ta' kif għandu jkun hemm
parteċipazzjoni b'mod personali jew online u biex din issir
kemm jista' jkun faċli u aċċessibbli. Din se nagħmilha prijorità
assoluta."
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L-iżgurar tas-segwitu fir-rigward ta' dak li jiġi miftiehem

Il-proporzjonalità

"[...] din il-konferenza trid tagħti r-riżultati. Il-fatt li ċ-ċittadini
jinstemgħu huwa essenzjali, iżda mhuwiex għan fih innifsu.
Fehim reali jfisser li tittieħed azzjoni reali. Jeħtieġ li niżguraw li
dak kollu li jiġi miftiehem jiġi implimentat. Dan kien impenn
espliċitu tal-President elett fil-linji gwidi politiċi tagħha u jien
se naħdem mal-kollegi kollha tiegħi fil-Kummissjoni, kif ukoll
ma' din il-Kamra, u mal-kumitati kollha [...] interessati, u malistituzzjonijiet l-oħra kollha biex jiġi żgurat li jingħata segwitu
għal dak li jkun ġie miftiehem."

"Il-prinċipju tas-sussidjarjetà, iżda anke tal-proprozjonalità,
huwa diġà inkluż. Għalhekk, għandna dejjem inżommu
f'moħħna dan u nqisuh. Naturalment, nemmen li lproporzjonalità hija wkoll importanti ħafna u m'għandna
npoġġu l-ebda piż żejjed fuq ħadd, speċjalment mhux fuq lawtoritajiet lokali u reġjonali.

Bidliet potenzjali fit-trattat bħala azzjonijiet ta' segwitu
"Jekk hemm il-ħtieġa li jinbidel it-Trattat, jien se nkun miftuħa
għal dibattitu ulterjuri, mhux jien biss iżda lkoll kemm intom.
Jien rajt li din kienet idea f'dan il-kumitat u huwa importanti
ħafna li l-Parlament ikun aktar b'saħħtu, b'setgħa akbar, u
peress li jien waħda minnkom, jien se nkun qed nappoġġj a
dan. Iżda tafu li l-Kummissjoni se tkun qed tħadem b'mod
kolleġġjali, aħna se nkunu tim. Għalhekk, jekk ikollna approċċ
unanimu, jien se nkun qed nappoġġja dan iżda ejja l-ewwel
nitkellmu maċ-ċittadini u naraw jekk dan it-Trattat huwiex
biżżejjed, jekk użajniex il-possibbiltajiet kollha li joffrilna. Jekk
le, imbagħad għandna nibdew niddiskutu l-bidliet."
Ir-rapporti tal-AFCO dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa
"Naturalment, jien naqbel ma' dawn ir-rapporti. Kont favur
tagħhom matul is-sessjonijiet plenarji u saħansitra ħadt
sehem f'dibattiti u, naturalment, naqbel mal-kontenut ta'
dawn ir-rapporti."
Dritt ta' inizjattiva għall-Parlament Ewropew
"[...] il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali ilu bosta snin
jindirizza d-dritt ta' inizjattiva u dan huwa stipulat fir-rapporti
kollha tagħkom. [...] Is-Sinjura President, jekk hija lesta, jien se
nkun lesta wkoll u għalhekk se nkunu lesti flimkien biex nibdlu
dan u biex nagħtu d-dritt ta' inizjattiva jekk ikun meħtieġ. [...]
M'iniex se noġġezzjona peress li jien ġejja mill-Parlament, u
nixtieq nagħti s-setgħa lill-Parlament u naf li dan huwa
importanti ħafna għalina lkoll u għalikom kollha. Għalhekk,
jien se niġi hawn u se nkellimkom u se neżaminaw kif se
tevolvi s-sitwazzjoni."
Is-sussidjarjetà
"[...] Jien definittivament favur is-sussidjarjetà [...], u se
nirrispettaha. Naturalment, fir-rigward tal-pilastru soċjali, li
jien responsabbli minnu, għandi nieħu ħsieb il-kompetenzi
tal-Istati Membri. Madankollu, meta nkunu nistgħu ngħinu,
għaliex ma ngħinux billi nipprovdu finanzjament jew billi
nagħmlu affarijiet li jistgħu jgħinu, speċjalment fl-Ewropa
Ċentrali u tal-Lvant u fil-pajjiżi anqas żviluppati?

L-istabbiliment ta' "karta ħamra" f'każ li l-parlament
nazzjonali għandu jiddeċiedi li l-miżura tmur kontra ssussidjarjetà
"[...] S'issa l-"karta safra" intużat tliet darbiet jew erba' darbiet.
Dan ifisser li għandna nużaw il-possibbiltajiet kollha, mill"karta ħadra" sal-"karta ħamra". Ma nistax ngħidilkom, iżda
għaliex ma niddiskutux dan fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni
ta' konferenza dwar il-ġejjieni tal-Ewropa? Jekk din se tkun ilkonklużjoni, mhux se nopponiha. Aħna kompletament
miftuħa u kompletament inklużivi. Dan huwa l-ispirtu talKulleġġ ġdid u tal-Kummissjoni l-ġdida."
Id-drittijiet taċ-ċittadini Ewropej li jgħixu fir-Renju Unit u
għaċ-ċittadini Brittaniċi li jgħixu fl-UE
"[...] Iċ-ċittadinanza hija importanti ħafna, speċjalment meta
nitkellmu dwar l-Irlanda u l-Irlanda ta' Fuq, u għandna nieħu
dan inkunsiderazzjoni. Naturalment, il-ġenerożità mhix se
tkun biżżejjed. Se jkollna nagħmlu aktar għal dawn in-nies,
kemm għaċ-ċittadini tar-Renju Unit hawnhekk fl-Ewropa, kif
ukoll għalina l-Ewropej fir-Renju Unit."
Il-valuri bażiċi tal-Unjoni
"L-Unjoni li se nippromwovi hija Unjoni tad-dinjità talbniedem, tal-libertà, tad-demokrazija, tal-ugwaljanza, tal-istat
tad-dritt, tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, fosthom iddrittijiet tal-persuni li jappartjenu għal minoranzi. Dawn ilvaluri huma komuni għall-Istati Membri f'soċjetà li fiha
jipprevalu l-pluraliżmu, in-nondiskriminazzjoni, it-tolleranza,
il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa.
Se nissodisfa l-Artikolu 2 u se nosservah dejjem [...]."
Is-sistema tal-kandidati ewlenin u l-listi transnazzjonali
"Fl-ittra ta' missjoni tiegħi u f'diversi ittri ta' missjoni oħra, aħna
obbligati npoġġu dan fuq l-aġenda u nippreżentawh
quddiemkom, u dan għandu jkun lest. Dan se jkun l-ewwel
suġġett fil-konferenza dwar il-ġejjieni tal-Ewropa: is-sistema
Spitzenkadidaten u l-listi transnazzjonali. Sal-aħħar tassajf 2020 għandna ntemmu dan id-dibattitu u naraw kif
għandna nipproċedu."

33

IPOL EXPO | Dipartimenti Tematiċi, Unità tas-Sostenn għall-Governanza Ewropea

L-appoġġ lill-Ewropa permezz tat-tranżizzjoni
demografika
L-impatt tal-bidla demografika fuq gruppi differenti
"[...] Se neżamina kull aspett tal-bidla demografika u kif din
tħalli impatt fuq il-gruppi differenti affettwati."
Immappjar abbażi tad-data tal-Eurostat
"[...] irrispettivament minn dak li se nkun qed nagħmel, dan se
jsir abbażi tal-immappjar [...] Se nuża d-data tal-Eurostat u firrigward ta' din id-data, kollox se jkun ibbażat fuq l-evidenza.
Għalhekk, mhux se nibdew din il-proċedura u mhu se nibdew
nadottaw l-ebda leġiżlazzjoni mingħajr ma jkollna data
konkreta, li se tinkiseb mill-Eurostat."
L-immappjar tal-iskeda ta' żmien
"[...] Fl-ewwel sitt xhur [...] għandi d-dmir li nagħmel limmappjar u li nara x'se nagħmlu. Dan se jkun l-ewwel rapport
tiegħi, fl-ewwel sitt xhur tiegħi."
Viżjoni fit-tul għaż-żoni rurali
"Nixtieq niffoka fuq iż-żoni rurali, li ta' spiss jiġu l-aktar
affettwati mit-tnaqqis fil-popolazzjoni, min-nuqqas ta'
opportunitajiet li jwasslu għal eżodu ta' mħuħ, nuqqas serju
ta' servizzi ewlenin u riskju akbar ta' faqar. Se nikkoordina
wkoll il-ħidma fir-rigward tal-viżjoni fit-tul għaż-żoni rurali
f'konsultazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet lokali u reġjonali.
Jeħtieġ li nippermettulhom jagħmlu l-aħjar użu mill-potenzjal
tagħhom u nappoġġjawhom biex jiffaċċjaw is-sett uniku ta'
kwistjonijiet tagħhom stess.
Il-ġlieda kontra l-faqar
"Se nagħmel ħilti kollha biex nissodisfa d-dmirijiet tiegħi, lattivitajiet tiegħi fl-ittra ta' missjoni u ngħin liċ-ċittadini
Ewropej u dawk fil-bżonn u dawk fil-faqar u dawk li jitħallew
barra biex jgħixu ħajja deċenti."
L-eżodu ta' mħuħ

Green Paper dwar it-tixjiħ
"Se nippreżenta Green Paper dwar it-tixjiħ sabiex jiġi vvalutat
x'jista' jsir u x'jeħtieġ isir, b'mod partikolari biex jitrawwem
tixjiħ attiv u biex jiġi eżaminat jekk is-sistemi ta' protezzjoni
soċjali tagħna humiex adattati għal popolazzjoni akbar fl-età.
Dan se jsir f'kooperazzjoni mill-qrib ma' din il-Kamra, u
naturalment mal-Istati Membri, li għandhom il-kompetenzi filmaġġoranza ta' dawn l-oqsma".
Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali
"[...] bħala parti mill-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew
tad-Drittijiet Soċjali; se nikkoordina l-ħidma dwar
rikonċiljazzjoni aħjar tax-xogħol u tal-ħajja tal-familja."
Ir-rikonċiljazzjoni tax-xogħol u tal-familja
"Għalhekk, għandna nsibu sigħat ta' xogħol aħjar,
infrastruttura aħjar għall-ommijiet u għall-missirijiet [...]
għaliex m'għandniex nieħdu ħsieb il-familji u jkollna politika
favur il-familja? Għalhekk, jien favur dan. Dan huwa wieħed
mill-pilastri ewlenin tal-Pilastru Soċjali Ewropew."
Il-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal
"Din hija d-deċiżjoni ta' dan il-Parlament, [...] il-Fond Soċjali
Ewropew Plus. Dan il-Parlament talab li jiġu inkorporati
EUR 5.9 miljun fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss għallprotezzjoni tat-tfal u għall-garanzija tat-tfal. Jien se nappoġġj a
dan. Jekk ikun possibbli, se nistaqsi għal aktar, iżda ejja
nistaqsu lill-Kummissarju Hahn x'jaħseb dwar dan. [...] Jien
dejjem se nqis id-deċiżjonijiet tal-Parlament u tagħkom kollha
[...]."
Investiment akbar fil-futur tat-tfal tagħna
"Se mmexxi l-ħidma dwar l-investiment fit-tfal tagħna. [...]
M'hemm l-ebda investiment aktar importanti li nistgħu
nagħmlu [...]. Se nikkoordina l-ħidma dwar garanzija ġdida tattfal u se nippreżenta strateġija komprensiva għad-drittijiet tattfal."

"Se niffoka fuq il-kwistjoni tal-eżodu ta' mħuħ, filwaqt li se
nappoġġja lir-reġjuni l-aktar affettwati, b'mod partikolari
permezz tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ."
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BRIEFING

Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
MARGARITIS SCHINAS

Viċi President innominat
Promozzjoni tal-Istil ta' Ħajja Ewropew

Fit-3 ta' Ottubru 2019, il-Viċi President innominat, Margaritis Schinas, deher quddiem il-Parlament Ewropew biex
iwieġeb il-mistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, mill-Kumitat għallKultura u l-Edukazzjoni, u mill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Matul is-seduta ta' smigħ, huwa għamel
għadd ta' impenji li huma enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn l-impenji jirreferu għall-portafoll tiegħu, kif deskritt flittra ta' missjoni li ntbagħtet lilu mingħand Ursula von der Leyen, il-President elett tal-Kummissjoni Ewropea, fosthom:




Il-ħiliet, l-edukazzjoni u l-integrazzjoni;
Is-sejba ta' bażi komuni dwar il-migrazzjoni; u
L-Unjoni ta' Sigurtà.

Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Viċi President innominat irċieva wkoll xi mistoqsijiet bil-miktub qabel is-seduta
ta' smigħ li għalihom huwa pprovda tweġibiet bil-miktub.

Dipartiment Tematiku għad-Drittijiet taċ-Ċittadini u l-Affarijiet Kostituzzjonali
Dipartiment Tematiku għall-Politika Strutturali u ta' Koeżjoni
Awturi: Ina Sokolska, Katazyna Anna Iskra, Pierre Heriard
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni
PE 621.920 - Ottubru 2019
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Il-ħiliet, l-edukazzjoni u l-integrazzjoni
Unjoni ta' ugwaljanza u diversità
"Il-kompitu tiegħi se jkun li niżgura li niġbru flimkien l-għarfien
espert fl-oqsma kollha ta' politika, b'enfasi fuq in-nies u eżiti
konkreti."
"Nemmen li l-espressjoni kulturali u l-libertà huma parti minn
dak li jfisser li nkunu Ewropej [...]. Flimkien ma' Mariya Gabriel
u s-servizzi tagħna, bi pjaċir kbir se nkun qed neżamina lkażijiet jew il-kwistjonijiet [taċ-ċensura u tar-ripressjoni
artistika] li jaqgħu taħt il-mandat tagħna, minħabba li jkun
interessanti għalina li nsiru nafu x'qed isir u x'nistgħu nagħml u
biex nagħtu l-għajnuna."
Il-kultura u l-isports / Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u
Discover EU
"Naqbel mal-maġġoranza
tal-opinjonijiet espressi li,
f'DiscoverEU u l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, in-nies li jieħdu
sehem m'għandhomx biss jivvjaġġaw. Dawn għandhom
jagħtu lura xi esperjenza, għandhom ikunu esposti għal xi tip
ta' ħiliet u għandhom jagħtu lura xi għarfien lis-soċjetà usa' u
jien lest li naħdem f'dak ir-rigward."
"M'hemm l-ebda dubju li hemm element ta' parteċipazzjoni
taż-żgħażagħ li tirrevoluzzjona l-mod li bih inqisu l-klima u lambjent [...]. Għalhekk, permezz tal-programmi tagħna għażżgħażagħ (Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, DiscoverEU), se
nipprova nagħmel dak kollu li nista' biex nippromwovi lispinta tas-sostenibbiltà
bl-involviment taż-żgħażagħ
tagħna."
"Ma rridux ninsew wieħed mit-teżori tal-Ewropa: il-wirt
kulturali tagħna li rridu nkomplu ninvestu fih u nippromwovu
fil-fruntieri tagħna u lil hinn minnhom."
"Nixtieq nisfrutta bis-sħiħ is-sinerġiji bejn Mariya Gabriel u xxogħol tagħha fir-rigward tal-isports u Stella Kyriakides firrigward ta' stili ta' ħajja tajbin għas-saħħa [...]. Il-kontributi fillivell lokali li nistgħu nagħmlu fl-isports [...] huwa fejn għandna
npoġġu flusna u dan huwa fejn għandna nagħtu l-għajnuna
tagħna."
L-edukazzjoni / Iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni
"Se naħdmu biex nagħmlu ż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni
realtà u ninċentivaw lill-Istati Membri biex jirriformaw u
jimmodernizzaw is-sistemi edukattivi u ta' taħriġ tagħhom,
fosthom fit-tagħlim diġitali. Se niżgura li se nużaw l-Erasmus+ ,
id-DiscoverEU u l-programmi tal-Korp Ewroprew ta'
Solidarjetà biex iż-żgħażagħ tagħna jingħataw is-setgħa u jiġu
offruti opportunitajiet ġodda ta' mobilità."
"Jeħtieġ li noħolqu din iż-żona Ewropea tal-edukazzjoni sal2025. Din hija l-prijorità ewlenija tagħna. Biex niksbu dan,
jeħtieġ li nkunu nistgħu nindirizzaw il-livelli kollha taledukazzjoni mill-iskejjel sal-universitajiet. Jeħtieġ li noħolqu
kard Ewropea tal-istudenti. Jeħtieġ li niżviluppaw l-alleanzi
universitarji Ewropej li diġà bdejna. Jeħtieġ li nagħtu valur lillgħalliema."

PE 629.837

"Il-fond Erasmus+ [...] huwa wieħed mill-aktar programmi ta'
suċċess fl-istorja tal-UE u aħna nappoġġjaw bis-sħiħ l-idea
tagħkom biex ir-riżorsi attribwiti lilu jitripplaw. Hemm xi
aspetti f'Erasmus+ li jwaqqfu lil xi persuni milli jieħdu sehem
minħabba n-nuqqas ta' riżorsi jew għal kwalunkwe raġuni [...].
Se niddiskuti dan mal-kollega tiegħi s-Sur Schmit [...] biex
neżaminaw jekk nistgħux niksbu l-finanzjament mill-Fond
Soċjali Ewropew (FSE) biex dawk iż-żgħażagħ ikunu jistgħu
jieħdu sehem ukoll f'Erasmus+".
"Sabiex ngħinu biex jiġi żgurat li l-ebda tifel u tifla ma jitħallew
barra, għandna nintroduċu Garanzija Ewropea għat-Tfal ,
sabiex jiġi żgurat li t-tfal f'riskju ta' faqar jew ta' esklużjoni
jkollhom aċċess għall-aktar drittijiet bażiċi bħall-kura tassaħħa u l-edukazzjoni."
"Inwiegħed li se tkunu qed tarawni naħdem ħafna fil-prattika
[...] fiċ-ċentri ta' taħriġ, fl-iskejjel u fl-universitajiet."
L-identifikazzjoni tan-nuqqas ta' ħiliet u tat-taħriġ millġdid
"F'termini ta' ħiliet, nemmen li għandna nagħmlu żewġ
affarijiet fl-istess ħin. L-ewwel nett [...], jeħtieġ li nibqgħu
ninvestu fil-ħiliet għas-suq tax-xogħol u fil-ġlieda kontra linugwaljanza. [...] Iżda hemm xi ħaġa oħra li hija relatata malħiliet, u fejn għandna nwettqu aktar. Din hija l-kwistjoni ta'
ħiliet personali li huma relatati mal-inklużjoni: mhux ħiliet li
neċessarjament iwassluk għas-suq tax-xogħol iżda ħiliet li
jistgħu jwassluk għal inklużjoni aħjar fis-soċjetà ta' madwarek.
Titkellem ma' persuni oħra, tagħmel l-isports, iżżur
mużewijiet, tieħu sehem fl-attivitajiet tas-soċjetà ċivili. Blgħajnuna ta' Mariya Gabriel u Nicolas Schmit, aħna
ddeterminati li nindirizzaw dawn iż-żewġ oqsma ta' xogħol:
permezz tal-liġi, peress li diġà għandna leġiżlazzjoni f'dak irrigward; permezz tal-istrumenti tagħna; permezz tal-FSE,
Erasmus+, il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u DiscoverEU."
"Hemm żewġ affarijiet li għandna nagħmlu [...]: l-ewwel nett,
"it-titjib tal-ħiliet" huwa l-mod li bih niżguraw li l-partijiet tassoċjetà tagħna li prattikament m'għandhomx ċerti ħiliet
jistgħu jinġiebu f'livell li jista' jibbenefika mit-teknoloġija
diġitali [...]. Dan huwa x-xogħol li nistgħu nagħmlu fir-rigward
tal-qasam soċjali tal-portafoll. Il-parti l-oħra hija leliminazzjoni tad-diskrepanza fil-ħiliet. Jiġifieri: x'nistgħu
nagħmlu biex niffaċċjaw il-fatt li fis-sena li ġejja se nkunu
neħtieġu 250,000 ħaddiem bi kwalifiki fil-qasam diġitali [...]. U
dak huwa fejn tidħol il-migrazzjoni legali, dak huwa fejn jidħol
l-intervent pożittiv permezz ta' dak li ddeskrivitilkom Mariya
Gabriel, il-Pjan ta' Azzjoni Ewropew għall-Edukazzjoni Diġitali,
ta' kif nużaw il-qasam edukattiv tagħna fiż-żona Ewropea taledukazzjoni biex nipproduċu dawn il-ħiliet li m'għandniex."
"Għalhekk, li nakkumpanjaw it-tagħlim tul il-ħajja huwa
prijorità. Għandna nagħmlu dan permezz ta' sett komprensiv
ta' strumenti, l-Aġenda Ġdida għall-Ħiliet, Erasmus+ u l-FSE.
Hemmhekk għandna ngħinu b'mod ċar ħafna lill-Istati
Membri biex jidentifikaw il-ħtiġijiet speċifiċi għat-tagħlim tul
il-ħajja [...]. Inkompli nwiegħed li għandna nibdew minn isfel
għal fuq.
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Għandna mmorru fl-Istati Membri, nidentifikaw il-ħtiġijiet u
mbagħad inqabbluhom mal-politiki u l-istrumenti mill-UE."
"It-traineeships ma jistgħux jitqiesu biss bħala opportunità
sabiex aktar żgħażagħ jibdew jaħdmu iżda f'kundizzjonijiet
insiguri, filwaqt li jixxekkel il-kunċett tat-taħriġ. Għalhekk, ittraineeships jagħmlu sens biss jekk ikunu għal perjodu ta'
żmien limitat li jkun preċiżament stabbilit f'termini ta' liema
ħiliet u tagħlim huma involuti. U nemmen li huwa wkoll
importanti ħafna li niddiskutu l-pagi. U jekk dawn ilkundizzjonijiet ma jiġux issodisfati, allura t-traineeships ma
jibqgħux traineeships. Għalhekk, nemmen li l-Kummissjoni se
tkompli taħdem dwar dan ma' Nicolas Schmit, sabiex dak isir
prinċipju universali għal dan it-tip ta' xogħol."
"M'iniex kuntent li l-maġġoranza tal-kwistjonijiet li
ddiskutejna, bħat-tagħlim tul il-ħajja, bħall-qgħad fost iżżgħażagħ, bħall-ħiliet, bħat-titjib tal-ħiliet, huma mxerrda
madwar il-Kummissjoni. Għalhekk, neħtieġu u nemmen li dan
huwa r-rwol tiegħi, flimkien mal-Kummissarju għall-impjiegi,
kif ukoll mal-Kummissarju għall-kultura, l-edukazzjoni, iżżgħażagħ u l-isports, u flimkien mal-Kummissarju għallugwaljanza kif ukoll mal-Kummissarju għas-saħħa, li
ngħaqqad dan kollu flimkien".
It-titjib tal-integrazzjoni tal-migranti u r-rifuġjati
"Beħsiebni nirrevedi l-Pjan ta' Azzjoni tal-2016 dwar lintegrazzjoni tal-migranti u tar-rifuġjati. [...] Bi pjaċir rajt li lintegrazzjoni fit-tul tal-migranti u tar-rifuġjati se tiġi
inkorporata fil-Fond Soċjali Ewropew Plus ġdid. Dan se
jippermettilna jkollna aktar għodod u aktar riżorsi biex jiġu
appoġġjati l-inizjattivi ta' inklużjoni."
"Hemm kamp ta' applikazzjoni biex tiġi rieżaminata lleġiżlazzjoni fit-tul dwar il-ħaddiema residenti [...] li jeħtieġ li
tiġi rieżaminata b'mod ċar. U hemm rieżami skedat. [...] Jien
lest ħafna li nqis dokument leġiżlattiv tal-leġiżlazzjoni fit-tul
dwar ir-residenti sabiex preċiżament nindirizza kwalunkwe
ostakolu biex il-persuni li jirrisjedu legalment ikunu jistgħu
jkollhom l-opportunità li jibbenefikaw mill-mobilità taxxogħol madwar l-UE." "

Is-sejba ta' bażi komuni dwar il-migrazzjoni
Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil
"L-implimentazzjoni tal-Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil
[...] huwa kompitu diffiċli, iżda nemmen li huwa wieħed li
nistgħu niksbu billi nimmobilizzaw il-qawwiet tagħna u
nitgħallmu mill-passat. Dan il-patt ġdid irid ikun trasversali u
jkollu politiki interni u esterni. Fir-rigward tar-riforma tasSistema Ewropea Komuni tal-Asil tagħna, l-ewwel ħaġa li se
nagħmlu, flimkien mal-Kummissarju għall-Affarijiet Interni,
hija li se ninvolvu ruħna fi djalogu magħkom u mal-Istati
Membri tagħna. [...] Se nippreżentawlkom malajr għażliet li
nixtiequ niddiskutu u nilħqu kunsens dwarhom, iżda wara dan
biss se nkunu qed inressqu xi ħaġa b'mod formali.."

"Nemmen li għandna nibdew inżommu l-enfasi tagħna fuq irriforma ta' Dublin u l-proċeduri korrispondenti iżda biex
nirranġaw is-sitwazzjoni, għandna ninkludu l-elementi l-oħra
kollha li jikkombinaw l-istampa kollha: ir-ritorni, il-ftehimiet u
l-arranġamenti ġodda ta' riammissjoni, Schengen, il-fruntieri.
[...]. Għandna nżommu l-progress li ksibna fil-ħames testi
leġiżlattivi li intom fassaltu b'mod tajjeb ħafna fil-Parlament
Ewropew. [...] It-tieni nett, għandna nikkonċentraw fuq iżżewġ testi li huma neqsin: dak ta' Dublin u dak tal-Proċeduri.
[...] Sabiex nindirizzaw l-impass li jeżisti fl-Istati Membri li qed
jimblokkaw dan, għandna nkunu kapaċi nippreżentaw lelementi ġodda [...]. L-ewwel nett, l-arranġamenti dwar irritorni u r-riammissjoni [...].Imbagħad għandna nirrevedu lproposta ta' Schengen minħabba li l-libertà interna hija
marbuta mal-mod li bih nipproteġu l-fruntieri tagħna."
"L-intenzjoni tagħna fir-rigward tal-Kummissarju nnominat
rilevanti hija li [...] sal-aħħar ta' dan is-sena niżvelaw dokument
ta' orjentazzjoni [...] li se jistabbilixxi l-kwistjonijiet ewlenin li
għandhom jiġu indirizzati [...]. Imbagħad [...] se nkunu nistgħu
noħolqu dan l-impetu ġdid bl-għajnuna tal-kulleġġ kollu talKummissarji u l-President elett fil-bidu tas-sena d-dieħla."
"Bħala miżura proviżorja, [....] sakemm tidħol fis-seħħ sistema
tal-ażil tassew ġdida, jeħtieġ li nappoġġjaw lill-Istati Membri
biex jinkludu arranġamenti temporanji dwar l-iżbark. Għalija,
parti minn dan irid jinkludi l-fatt li jiġi organizzat djalogu
xieraq mad-diversi NGOs li jagħmlu xogħol ta' tfittxija u ta'
salvataġġ li ta' min ifaħħru fil-Mediterran."
"Il-proposti u l-inizjattivi kollha tal-patt il-ġdid se jsiru bil-għan,
għan parallel, li jiġu eliminati l-kontrolli fuq il-fruntieri interni
u nerġgħu niksbu żona Schengen li taħdem bis-sħiħ. "
"Jien se mmexxi spinta mġedda biex jiġu stabbiliti r-ritorni ta'
dawk mingħajr l-ebda dritt ta' residenza: l-ewwel nett billi
nlestu r-riforma tar-regoli interni tal-UE tagħna dwar ir-ritorn,
u t-tieni billi nikkonkludu ftehimiet u arranġamenti dwar irriammissjoni ma' pajjiżi prijoritarji ta' tranżitu u ta' oriġini." "
Il-ħolqien ta' perkorsi lejn il-migrazzjoni legali
"Għalhekk, li mmexxu u nagħmlu xi ħaġa siewja fir-rigward talmigrazzjoni legali mhijiex xi ħaġa li tiddependi fuq il-ġlieda
kontra l-migrazzjoni illegali. Hija xi ħaġa li għandna
norganizzaw b'mod xieraq u b'mod pożittiv. [...] Dawn ilproġetti pilota li bl-għajnuna tagħna jippermettu lil xi wħud
mill-Istati Membri tagħna jibdew jinvolvu ruħhom f'xi tip ta'
ħiliet fir-rigward tal-migrazzjoni legali, jindikaw bidu tajjeb.
Jeħtieġ li nwettqu aktar f'dan ir-rigward. Minkejja li dan huwa
ġdid għalija, bi pjaċir kbir nixtieq nirrevedi l-proposta tagħna
dwar il-Karta Blu. Ejja naraw x'mar ħażin f'dak ir-rigward.[...]
għandna nkomplu dawn il-kurituri umanitarji kkombinati
mar-risistemazzjoni, għaliex dan huwa mod ieħor ordnat ta' kif
in-nies jiddaħħlu b'mod legali."
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"Filwaqt li se nibni fuq proġetti pilota dwar il-migrazzjoni
legali, li qed jitfasslu bħalissa, se nippromwovi skemi moderni
u mmirati dwar il-migrazzjoni legali li jindirizzaw il-ħtiġijiet talekonomija tal-UE, is-suq tax-xogħol u l-isfidi demografiċi, u se
niżguraw li l-kurituri umanitarji jitfasslu abbażi tal-mudell talmekkaniżmi ta' tranżitu ta' emerġenza lejn in-Niġer u issa anke
lejn ir-Rwanda. "
Il-koerenza tad-dimensjonijiet esterni u interni talmigrazzjoni
"Waħda mill-prijoritajiet tiegħi se tkun, flimkien ma' Jutta
Urpilainen [...] li nibda mewġa ġdida ta' ftehimiet dwar irriammissjoni mal-pajjiżi ta' tranżitu u ta' oriġini f'fażi bikrija filmandat."
"Huwa importanti ħafna li l-ewwel niddiskutu [...] mal-pajjiżi
terzi. [...] Għandna nistabbilixxu [...] ftehimiet globali u
soluzzjonijiet favorevoli għal kulħadd. U f'dawn il-ftehimiet
għandna neżaminaw il-kawża ewlenija tal-problema u
nindirizzawha. Għandna neżaminaw ukoll il-ħtiġijiet ta'
żvilupp ta' dawn il-pajjiżi. Għandna neżaminaw lopportunitajiet li jeżistu biex iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jgħixu
f'pajjiżhom u jkollhom ħajja deċenti [...]. Dik hija l-ambizzjoni
tiegħi u dak kien is-suġġett li tkellimna dwaru ma' Ylva
Johansson."
"Huwa minnu li d-Dikjarazzjoni Konġunta UE-Turkija kienet
qed tagħti riżultati tajbin sa ftit ta' żmien ilu [...] Huwa minnu
wkoll li xi aspetti tal-ftehim tħallew pendenti [...]. Nemmen li
għandna nirrevedu l-ftehim, biex naġġornawh [...] Se
niddiskutu dan mal-gvern Tork [...]. Il-Greċja mhix se titħalla
waħedha biex timmaniġġja l-flussi migratorji u ma nistgħux
inħallu lill-Greċja waħedha [...]. Nittama li fil-ġimgħat li ġejjin
se nkunu nistgħu nagħtu ħarsa ġdida lejn il-ftehim UE-Turkij a
b'mod pożittiv."

Rabta aħjar tal-ħidma tal-Kummissjoni dwar is-sigurtà
interna u esterna
"Din il-ħidma dwar iż-żamma tad-data issa hija xi ħaġa li se
tkompli fi ħdan il-Kummissjoni. Se nkomplu nevalwaw issitwazzjoni wara d-deċiżjonijiet tal-QĠUE, iżda nifhem ukoll li
hemm bosta kawżi oħra tal-qorti li għadhom pendenti.
Iddiskutejt mas-servizzi u fhimt li jħossuhom aktar sikuri jekk
jippermettu li dawn il-kawżi pendenti jiġu wkoll konklużi
qabel ma niddeċiedu dwar il-passi li jmiss."
It-tisħiħ tal-istabilità tal-UE biex jiġi evitat, identifikat u
indirizzat it-theddid ibridu
"Se nagħmel enfasi kostanti fuq l-implimentazzjoni ta' dak li
qbilna dwaru b'mod kollettiv. Se nippromwovi approċċ
ikkoordinat biex l-Ewropej jiġu protetti online, permezz taladozzjoni tal-proposta tagħna dwar il-Kontenut Terroristiku
Online, bl-inklużjoni tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali li ġej u billi
jsir investiment fix-xogħol tal-Forum tal-UE dwar l-Internet. Se
nuża kwalunkwe possibbiltà li għandi biex nibni r-reżiljenza u
r-rispons tal-UE għat-theddid ibridu, li jhedded is-sistemi
tagħna u d-demokraziji tagħna stess."
"Nemmen li aktar importanti minn dan huwa li jiġi żgurat li
meta jitfassal l-Att dwar is-Servizzi Diġitali [...], dan ikun ilmument fejn irridu nsibu b'mod ċar il-bilanċ it-tajjeb bejn ilpolitika, is-sigurtà u l-garanzija. [....] Nemmen li nistgħu
nindirizzaw b'mod suffiċjenti dan it-tħassib permezz ta' din lassigurazzjoni li l-politika ta' sigurtà tagħna għandha titmexxa
mid-drittijiet fundamentali [....] U d-drittijiet fundamentali
m'għandhomx jitqiesu [...] bħala valutazzjoni tal-impatt li
għandna nwettqu f'xi żmien fl-aħħar. [...] Dan għandu jsir meta
niddeċiedu l-politiku mill-bidu nett."

Unjoni ta' Sigurtà
L-Unjoni Ewropea ta' Sigurtà
"Din hija l-istess Unjoni li tistabbilixxi standards dinjija dwar ilprotezzjoni u l-privatezza tad-data, u [...] ir-rwol tiegħi huwa
wkoll li niżgura li dak kollu li nagħmlu fir-rigward tas-sigurt à
jirrispetta d-drittijiet fundamentali. Ir-rispett tad-drittijiet
fundamentali jeħtieġ li jitfassal f'politiki mill-bidu nett. Dan se
jiggwida wkoll ix-xogħol tiegħi fl-implimentazzjoni talproposti dwar l-interoperabbiltà, li se jkun partikolarment
importanti ladarba nipproċedu biex nintroduċu s-sistemi
ġodda ta' informazzjoni tagħna." "
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BRIEFING

Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
JOHANNES HAHN
Kummissarju nnominat
Baġit u Amministrazzjoni

Fit-3 ta' Ottubru 2019, il-Kummissarju nnominat, Johannes Hahn, deher quddiem il-Parlament Ewropew biex iwieġeb
il-mistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat għall-Baġits, mill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u mill-Kumitat għallAffarijiet Legali. Matul is-seduta ta' smigħ, huwa għamel għadd ta' impenji li huma enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn
l-impenji jirreferu għall-portafoll tiegħu, kif deskritt fl-ittra ta' missjoni li ntbagħtet lilu mingħand Ursula von der Leyen,
il-President elett tal-Kummissjoni Ewropea, fosthom:




Il-Qafas Finanzjarju Pluriennali ta' bejn l-2021 u l-2027;
il-modernizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tal-Kummissjoni; u
l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE.

Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Kummissarju nnominat irċieva wkoll xi mistoqsijiet bil-miktub qabel is-seduta
ta' smigħ li għalihom huwa pprovda tweġibiet bil-miktub.

Dipartiment Tematiku għall-Affarijiet Baġitarji
Awtur: Alix Delasnerie
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni
PE 636.481 - Novembru 2019
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Il-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) u r-riżorsi
proprji
It-triq 'il quddiem dwar il-QFP
"Tistgħu tiddependu fuqi biex tagħmlu argument sod li limpatt ta' baġit iżgħar minn dak propost mill-Kummissjoni
[1,1 % tal-ING] se jagħmel ħsara lill-ambizzjonijiet ta' politika
tagħna u se jikkomprometti l-kapaċità tal-Unjoni biex twettaq
l-affarijiet b'mod effiċjenti." "Dan huwa l-minimu".
"Dan huwa l-mod tajjeb kif għandna nimxu 'l quddiem: li
jkollna approċċ minn isfel għal fuq, imbagħad nidentifikaw
dak li nkunu ksibna u wara nippruvaw ninnegozjaw." "Se
nipprova nikkonvinċi b'mod partikolari dawk li huma ffokati
ħafna fuq din il-kwistjoni ta' 1 % biex jiġi eżaminat li l-isfidi
ġodda, il-kompiti ġodda, jeħtieġu aktar flessibbiltà fuq innaħa tagħhom". "Nixtieq nurihom biċ-ċar dak li huwa
meħtieġ. U se nitkellem ukoll mal-midja". "Se nkunu qed
nappoġġjawkom fid-dibattitu mal-Kunsill. Diversi Stati
Membri [...] fehmu li huma tassew meħtieġa riżorsi xierqa."
"Irrispettivament mid-daqs tal-baġit, 1.1 % jew 1.3 % talIntrojtu Nazzjonali Gross, mhux se jkun biżżejjed li jiġu
ffinanzjati l-ħtiġijiet u l-proġetti kollha bil-valur miżjud
Ewropew. Il-baġit tal-Unjoni għandu jitqies bħala

katalista essenzjali tal-investimenti pubbliċi u
privati, li jiddereġihom lejn il-prijoritajiet politiċi
tal-UE".
"dan mhuwiex relatat biss mal-flus, iżda huwa relatat malkwistjonijiet l-oħra li intom ġustament tirreferu għalihom,
jiġifieri r-riżorsi proprja, iż-żamma u saħansitra ż-żieda fil-livell
tal-flessibbiltà, u l-introduzzjoni tal-Istat tad-Dritt. Dan huwa
relatat ma' dan kollu, u l-modernizzazzjoni tal-politika. [...] Ilkwistjoni ewlenija hija li nersqu lejn iċ-ċittadini tagħna u
nispjegawlhom għaliex neħtieġu dan il-baġit. [...] Jekk wieħed
jipproduċi EUR 100, dan għandu jħallas EUR 50 lill-Istat,
filwaqt li EUR 49 jibqgħu fil-baġit nazzjonali u EUR 1 waħda
biss tintbagħat lill-Unjoni Ewropea, għall-politiki kollha li
huma meħtieġa bil-bosta u li jintalbu miċ-ċittadini tagħna".
Riżorsi proprji
"Jien konvint li l-ilħuq ta' ftehim dwar il-parti tad-dħul huwa
essenzjali biex jiġu konklużi n-negozjati dwar il-QFP. IlParlament Ewropew għamilha ċara li r-riforma dwar ir-riżorsi
proprji u d-diversifikazzjoni tas-sorsi tad-dħul huma
kundizzjoni biex jagħti l-kunsens tiegħi fir-rigward tal-qafas
futur. Se nfakkar lill-Kunsill dwar dik il-pożizzjoni".
Tariffa għall-plastik u l-estensjoni tad-dħul mill-irkantar tal-ETS
(Is-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet): "dawn
huma żewġ oqsma fejn nemmen li jista' jinkiseb riżultat
konkret ħafna u rapidu ħafna". Il-BKTK (Bażi Komuni għatTaxxa Korporattiva) u t-taxxa diġitali "jistgħu u għandhom jiġu
miżjuda". "Hemm ftuħ fir-rigward tat-taxxa fuq il-karbonju
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transkonfinali". "Jekk tiżdied għandha tiġi delimitata għal
inizjattivi relatati mal-klima".
"Għandna nżidu b'mod gradwali s-sehem tar-riżorsi proprji filbaġit ġenerali". "Din id-differenzjazzjoni bejn il-benefiċjarji u lkontributuri netti m'għadhiex valida, [...] ħafna drabi lkontributuri netti jibbenefikaw mill-investiment fil-pajjiżi
benefiċjarji". "Nixtieq nelimina din id-diviżjoni".
Pjan dwar iż-żmien u l-kontinġenza
"Se nagħmel kull sforz biex niffaċilita ftehim f'waqtu dwar
qafas finanzjarju li jkun xieraq għall-iskop tiegħu." "Aktar ma
naġixxu b'mod rapidu, [...] aktar se nkunu nistgħu nidħlu
f'implimentazzjoni konkreta malajr u nkunu nistgħu nilħqu lgħanijiet politiċi kollha tagħna". "Ftehim fi żmien xieraq ifisser
li se niksbu riżultat lejn l-aħħar tax-xitwa".
"Dan għandu jkun fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna, iżda se
nkun onest magħkom: Il-Kummissjoni għandha tkun
ippreparata, u naturalment il-persunal qed iħejji miżuri ta'
emerġenza f'każ li ma nilħqux ftehim f'waqtu. [...] Ċertament
nista' nwegħedkom li jekk ikun hemm sitwazzjoni bħal din, se
nkunu qed inressqu l-abbozzi tat-testi meħtieġa".
It-tnaqqis tal-arretrati ta' pagamenti
"Jeħtieġ li nilħqu ftehim rapidu u malajr dwar il-QFP peress li
l-aħħar darba, il-fatt li [...] id-deċiżjoni ttieħdet biss ġimagħtejn
qabel id-data ta' skadenza kkawża l-arretrati ta' pagamenti
magħrufa sew, minħabba li għaddew xi xhur sakemm intlaħaq
ftehim dwar il-programmi settorjali u minbarra dan kellna
dewmien fil-programmazzjoni".
"Intom introduċejtu strumenti ta' flessibilità u dawn listrumenti ta' flessibilità jistgħu jintużaw f'każ li jkun hemm
restrizzjonijiet fuq il-pagamenti".
Reviżjoni ta' nofs it-terminu
"Appoġġ sħiħ. Iva, din għandha ssir għaliex tagħmel sens u sa
fejn huwa kkonċernat il-perjodu ta' żmien kif inqisuh aħna [...]
neħtieġu ftit aktar flessibilità sabiex ma nistennewx
sempliċement għar-reviżjoni ta' nofs it-terminu; ladarba
nirrikonoxxu li programm wieħed jew ieħor mhuwiex qed jiġi
assorbit kif xieraq jew mhuwiex qed jikseb l-effett mixtieq,
imbagħad naturalment se jkollna naħdmu fuq l-indikaturi".
"Għandna nagħmlu dan qabel ir-reviżjoni ta' nofs it-terminu u
jekk ikun hemm kwalunkwe aġġustament meħtieġ li għandu
jsir qabel, allura dan jagħmel ukoll sens".
Il-Klima - Fond Għal Tranżizzjoni Ġusta - Id-distribuzzjoni
u l-assorbiment tal-fondi tal-UE madwar l-UE
25 % tal-infiq tal-baġit tal-UE relatat mal-klima "mhuwiex laħħar tat-triq u ma jistax jitħalla jkun il-limitu finali". "Diġà ġew
stabbiliti ħafna affarijiet iżda jeħtieġ li neżaminaw dawn [...] lobjettivi fil-livell tal-programm". "Jekk ikun hemm ftehim
wiesa' li huma meħtieġa aġġustamenti mbagħad
naturalment, se nkun miftuħ għalikom".

L-impenji li saru fis-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati

L-intraċċar tal-infiq rilevanti għall-klima: "dan huwa xi ħaġa li
jeħtieġ li nindirizzaw u se nippreżenta miżuri speċifiċi f'dak irrigward. [...] Għandna nkunu aktar ċari fil-mod ta' kif
nistabbilixxu l-programmi għaliex imbagħad se jiġu
implimentati ammont kbir ta' proġetti siewja. Għandna
"niżguraw li l-flussi ta' finanzjament tagħna ma jmorrux kontra
xulxin".
Fir-rigward tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) "element
wieħed [...] jista' jkun li jiġi rrinunzjat l-għoti ta' self, garanziji,
prodotti finanzjarji, jew kwalunkwe ħaġa oħra għall-bini ta' siti
tal-produzzjoni tal-enerġija li jitħaddmu permezz tal-faħam
jew tal-linjite".
"Prijorità għalija fin-negozjati dwar il-QFP se tkun li jiġi inkluż
il-Fond Ġdid għal Tranżizzjoni Ġusta. Il-baġit tal-UE se juri lmod u se jidderieġi l-fondi lejn ir-reġuni u l-komunitajiet laktar fil-bżonn". "Nixtiequ nappoġġjaw dawk ir-reġjuni li
għandhom livelli għolja ta' emissjonijiet tas-CO 2 ".
"Irridu ngħinu lil xi pajjiżi biex itejbu r-rata tal-użu tagħhom
sabiex il-fondi disponibbli jintużaw tassew".

Il-modernizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni
Ċiklu baġitarju xprunat mill-politika u d-data
"Jien impenjat li ntejjeb ir-rabta bejn il-prestazzjoni talprogrammi tal-infiq u l-ippjanar, l-implimentazzjoni u rrapportar tal-baġit. Naqbel ukoll li kwalunkwe qafas baġitarju
bħal dan għandu jkun xprunat b'mod ċar mill-politika u
jippermetti aġġustament mill-ġdid reali tal-programmi
f'konformità mal-prijoritajiet politiċi abbażi tal-informazzjoni
dwar il-prestazzjoni u l-valutazzjoni tagħha".
"Filwaqt li l-Istati Membri se jkomplu jkunu responsabbli għallġestjoni kondiviża, se naħdem ukoll biex niżgura li tingħata
ħarsa ġenerali aktar komprensiva lejn l-infiq u d-data
ewlenija".
Sabiex titħaffef il-proċedura tal-kwittanza: "fattur wieħed
huwa jekk l-Istat Membru huwiex f'pożizzjoni li jipprovdi ddata malajr biżżejjed".
"Ħadna nota tar-rakkomandazzjonijiet tagħkom biex jittejjeb
u jiġi ssimplifikat ir-rapportar tal-Kummissjoni. Se nagħmel
sforzi speċifiċi biex nindirizza dan fir-rigward tar-rapporti
annwali tal-attività ta' kull direttorat ġenerali, iddikjarazzjonijiet tal-programm li jakkumpanjaw l-abbozz talbaġit, u r-rapport annwali dwar il-ġestjoni u l-prestazzjoni".
L-amministrazzjoni diġitali
"Hemm xenarju varjat ħafna tas-sistemi tal-IT. Kompitu
wieħed ewlieni għall-futur [...] huwa li nippruvaw
narmonizzaw is-sistemi kollha differenti li jeżistu [...] din
mhijiex biss kwistjoni ta' [...] diġitalizzazzjoni fil-Kummissjoni ,
iżda hija kwistjoni ta' interoperabbiltà mas-sistemi li
għandhom
l-Istati Membri tagħna, u mad-diversi
istituzzjonijiet tal-Istati Membri tagħna; dak għandu
jippermettilna naġixxu aktar malajr fir-rapportar".

"Se [...] niżgura li l-Kummissjoni Ewropea jkollha l-għodod u lkapaċitajiet xierqa biex tikseb it-trasformazzjoni diġitali
tagħha mingħajr ma tesponi lilha nnifisha għal riskji ġodda".
Strateġija dwar ir-riżorsi umani
"Fil-futur qarib se jkollna strateġija dwar l-HR li se
nippreżentawlkom". "Għandna neżaminaw kif dawn ilpożizzjonijiet jistgħu jsiru aktar attraenti". "Attwalment,
għaxar nazzjonalitajiet mill-Istati Membri li ssieħbu qabel l2004 huma sottorappreżentati b'mod sinifikanti fost lamministraturi fi grad inferjuri fil-Kummissjoni. Se nagħmel
ħilti kollha biex inreġġa' lura din it-tendenza f'dan it-terminu".
Telf tal-esperjenza tal-aġenti kuntrattwali fit-tmiem talkuntratt: "kwistjoni li għandha tiġi indirizzata".
"It-trasparenza, l-integrità, l-obbligu ta' rendikont, ilprofessjonaliżmu u l-impenn lejn l-interess pubbliku
għandhom jibqgħu l-prinċipji ewlenin tal-amministrazzjoni
tagħna. Se niżgura li l-Kummissjoni tmexxi t-triq flistabbiliment ta' standards għolja għall-membri u l-persunal
tagħha".
"[L-]istrateġija dwar il-persunal [...] se teżamina wkoll ilpożizzjonijiet maniġerjali u kif dawn qed jimtlew, [...] u
minkejja d-dispożizzjonijiet tar-regolamenti tal-persunal,
dejjem hemm lok għal titjib".
Il-Karta dwar id-Diversità u l-Inklużjoni / id-diskriminazzjoni /
il-fastidju: "kull każ individwali huwa diġà ħafna, u għalhekk
għandna nħarrġu lin-nies tagħna, u għandna nħarrġu lillmaniġment tagħna". "Aħna ħloqna, abbażi tal-istrateġija
msemmija qabel, punti ta' kuntatt rispettivi [...] iżda dejjem
hemm lok għal titjib".
Perspettiva tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri
"Jien lest li naħdem fir-rigward tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri".
Il-kwoti tal-ġeneru: "dawn jistgħu jkunu xi ħaġa li għandna
nintroduċu anke hawnhekk fi Brussell".
Baġitjar skont il-ġeneru: "Għandi kull interess f'li jkollna ċifri
aktar aggregati sabiex jinkiseb stħarriġ aħjar dwar fejn
ninsabu f'termini tal-implimentazzjoni tal-ugwaljanza bejn ilġeneri, permezz tal-baġit tagħna, permezz tal-Istati Membri
tagħna, permezz tas-sħab tagħna. [...] Se niġi quddiemkom [...]
biex naħdmu fi grupp ta' ħidma informali/formali sabiex jiġu
eżaminati x'tipi ta' miżuri jistgħu jittieħdu sabiex issa
verament nilħqu l-għanijiet tagħna. Naqbel li għadna lura,
iżda dan huwa dovut ukoll għall-kumplessità tal-mod li bih
nonfqu l-fondi, b'mod partikolari permezz tad-diversi proġetti
b'ġestjoni kondiviża".

Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE
"Huwa essenzjali li ndaħħlu fis-seħħ il-mekkaniżmu tal-Istat
tad-Dritt li jiżgura l-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta'
nuqqasijiet ġeneralizzati fl-Istati Membri".
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"Se nagħmel dak kollu li nista' fis-setgħa tiegħi biex niżgura li
[...] dan ikun xi ħaġa separata". "Dan għandu jibqa' validu anke
wara l-QFP li jmiss [...] u qed naħdmu f'dak ir-rigward". "IlKummissjoni inkarigata ddeċidiet li se ssir valutazzjoni tal-Istat
tad-Dritt għall-Istat Membri kollha [...] li mbagħad se tagħtina
stampa komprensiva sabiex ma nagħtux l-impressjoni ta'
trattament mhux indaqs". "Medjatur onest ifisser li kull
persuna tingħata l-istess trattament irrispettivament middaqs tal-Istat Membru".
"Se niddedika riżorsi meħtieġa għall-koordinazzjoni talazzjonijiet tas-servizzi tal-Kummissjoni fir-rigward talkwistjonijiet u tal-każijiet ta' kunflitt ta' interess, kif ukoll għallistabbiliment ta' relazzjoni aktar mill-qrib mal-Istati Membri
sabiex jiġu indirizzati kwistjonijiet potenzjali fi stadju bikri".
In-nuqqas ta' kwittanza tal-Kunsill: "Nirrikonoxxi dan u se
nindirizzah. Il-Parlament jaqdi rwol ewlieni f'din il-kwistjoni u
jeħtieġ li niġġeneraw appoġġ pubbliku għal dan, u nqajmu
sensibilizzazzjoni dwar dan minħabba li l-kontribwenti
mhumiex se jifhmu r-raġuni għaliex qed jiġri dan u nemmen li
dan se jgħin biex tingħata spinta lejn soluzzjoni aktar rapida".
"Is-sehem tal-frodi fost l-iżbalji huwa anqas minn 1 %,
għalkemm dak huwa kbir wisq; 0 % ikun ideali, iżda huwa
importanti [...] li nagħmlu distinzjoni bejn l-iżbalji u l-frodi. [...]
anke jekk ikun hemm żball, għandu jkun hemm korrezzjonijiet
finanzjarji. Waħda mir-raġunijiet għaliex għad għandna żbalji
u għaliex dejjem hemm riskju ta' żbalji, hija tabilħaqq li xi
kultant ir-regolamenti tagħna huma kumplessi u diffiċli wisq.
Kwistjoni kbira hija s-simplifikazzjoni. [...] Ninsabu fit-triq ittajba, iżda għandna nagħmlu aktar".
"Ġestjoni finanzjarja soda u l-ġlieda kontra l-użu ħażin talfondi jeħtieġ li jiġu żgurati skont l-ogħla standards, filwaqt li
fl-istess ħin nippruvaw inżommu l-proporzjonalità u lkosteffikaċja tal-kontrolli."
"Jekk il-BEI qed juża fondi tal-UE għal ċerti proġetti, hemm
opportunità biex il-Qorti tivverifika dan il-proġett speċifiku".
"Fir-rigward tal-membri tal-persunal tal-OLAF [l-Uffiċċju
Ewropew ta' Kontra l-Frodi] u l-UPPE [l-Uffiċċju tal-Prosekutur
Pubbliku Ewropew], [...] dawn se jaħdmu flimkien". "L-UPP E

għandu jibda jiffunzjona u mbagħad se neżaminaw x'inhuma
l-ħtiġijiet addizzjonali. Iżda b'mod ġenerali, l-OLAF huwa
estremament importanti għax-xogħol investigattiv tiegħu, u
dan se jkun il-każ fil-futur, u l-maġġor parti tal-persuni talOLAF se jibqgħu fi Brussell". Sħubija mal-UPPE: "Fir-rigward [...]
ta' dawk li għadhom mhumiex membri, ma nistax
nisforzahom iżda mhu se nitlef l-ebda opportunità biex
inħeġġiġhom jagħmlu dan. Fl-aħħar mill-aħħar, din hija wkoll
kwistjoni ta' reputazzjoni għal dawk il-pajjiżi li ma ssieħbux flUPPE, u fuq medda twila ta' żmien mhuwiex fl-interess
tagħhom jekk jibqgħu fil-marġini". "Huwa importanti li dan
jibda jsir operattiv. Dan se jsir fl-1 ta' Jannar 2020".
"Il-Kummissjoni ma tittollera bl-ebda mod il-ksur [...] f'dak li
jirrigwarda r-riżorsi proprji, u tinvestiga b'mod strett
kwalunkwe irregolarità. Jien impenjat li nkompli din ilpolitika".

Relazzjonijiet interistituzzjonali u tfassil aħjar talpolitika
"Se nagħmel ħilti kollha biex nipprovdi faċilitazzjoni miftuħa,
onesta u imparzjali bejn iż-żewġ fergħat tal-awtorità
baġitarja".
It-titjib tan-negozjati baġitarji annwali: "Naqbel bis-sħiħ, u
nifhem bis-sħiħ in-nuqqas ta' sodisfazzjon tagħkom, [...]
tassew ikun ta' dispjaċir jekk ikollna perjodu ta' żmien
konċiljatorju, iżda mbagħad dan il-perjodu ta' żmien ma
jintużax u [...] fl-aħħar mument, ikun hemm kważi faits
accomplis. Se nagħmel dak kollu li nista' biex nevita dan, biex
nistabbilixxi laqgħat differenti, jew mill-anqas biex inħeġġeġ
li jiġu organizzati laqgħat differenti, iżda anke biex nipprova
nsib liema huma l-kwistjonijiet tekniċi li jistgħu jiġu riżolti
malajr, u liema kwistjonijiet politiċi anqas importanti jistgħu
jiġu riżolti aktar malajr, sabiex fl-aħħar nispiċċaw biss b'żewġ
jew tliet suġġetti ewlenin li apparentament jiġu kkuntestati
jew sfidati mill-Kunsill jew mill-Parlament. Imbagħad
verament inkunu nistgħu nużaw dawn it-tliet ġimgħat sabiex
jintlaħaq ftehim".
"Għalija, il-baġit huwa l-politika stabbilita f'numri".
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Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
PHIL HOGAN
Kummissarju nnominat
Il-kummerċ

Fit-30 ta' Settembru 2019, il-Kummissarju nnominat, Phil Hogan, deher quddiem il-Parlament Ewropew biex iwieġeb
il-mistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (INTA). Matul is-seduta ta' smigħ, huwa
għamel għadd ta' impenji li huma enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn l-impenji jirreferu għall-portafoll tiegħu, kif
deskritt fl-ittra ta' missjoni li ntbagħtet lilu mingħand Ursula von der Leyen, il-President elett tal-Kummissjoni Ewropea,
fosthom:





Kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni;
It-tisħiħ tat-tmexxija globali tal-Ewropa;
Il-kummerċ għall-iżvilupp sostenibbli u t-tibdil fil-klima; u
Il-fatt li l-kummerċ isir aktar trasparenti.

Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Kummissarju nnominat irċieva wkoll xi mistoqsijiet bil-miktub qabel is-seduta
ta' smigħ li għalihom huwa pprovda tweġibiet bil-miktub.

Dipartiment Tematiku għall-Politiki Esterni
Awturi: Mario Damen, Wolfgang Igler
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Esterni
PE 639.308 - Ottubru 2019
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Kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għal
kulħadd
Il-multilateraliżmu u d-WTO
"L-ewwel nett, irridu nappoġġjaw ambjent kummerċjali
stabbli, prevedibbli u bbażat fuq ir-regoli bit-tisħiħ talOrganizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO)." [...] "Jekk niġi
kkonfermat, jien għalhekk se nagħmel ħilti kollha biex
nipprevjeni l-kollass tal-mekkaniżmu għas-soluzzjoni tattilwim tad-WTO, u se nsib soluzzjoni sistemika biex jiġi
riformat il-Korp tal-Appell. Fl-istess ħin, se naħdem ħafna ma'
Membri oħra tad-WTO biex insaħħu l-funzjoni ta' negozjar ta'
din l-organizzazzjoni. L-ewwel għandna niffokaw fuq ilkonklużjoni ta' negozjati dwar is-sussidji għas-sajd, skont lGħan ta' Żvilupp Sostenibbli 14.6. Ir-regolament domestiku
fis-servizzi u l-iffaċilitar tal-investiment se jirrikjedi spinta żejda
[...]."
Airbus/Boeing: "Nixtieq nistaqsi lill-Istati Uniti jinnegozjaw
magħna, pjuttost milli jkollna fil-fatt gwerra kummerċjali ta'
"ritaljazzjoni ekwivalenti"".
Qorti Multilaterali tal-Investiment: "[...] aħna tassew favur listabbiliment ta' qrati multilaterali, u bħalissa qed isir ixxogħol meħtieġ [...]."
Il-kummerċ elettroniku
"Jien ħerqan ukoll li naħdem ma' oħrajn biex immexxu 'l
quddiem in-negozjati dwar il-kummerċ elettroniku; u biex
titħejja inizjattiva fit-tieni nofs tal-2020 biex tinbena triq ġdida
'l quddiem għad-WTO."
"Se nkun qed naħdem mal-Viċi President Vestager sabiex tiġi
żviluppata għodda li se tindirizza l-effetti distortivi ta' sussidji
barranin fil-qasam diġitali, speċjalment fis-suq intern tagħna
stess, u kif l-intrapriżi tal-Istat fiċ-Ċina, pereżempju, intużaw
għal dan l-iskop fis-suq intern tal-Unjoni Ewropea."
Prattiki kummerċjali inġusti
"Nikkondividi wkoll it-tħassib tagħkom li għandna nwettqu
aktar għall-Intrapriżi Żgħar u ta' daqs Medju."
"Irridu nippromwovu kundizzjonijiet kummerċjali reċiproċi u
kompetizzjoni ġusta billi jkun hemm kundizzjonijiet
ekwivalenti ta' kompetizzjoni kemm internament kif ukoll
esternament. Pereżempju, billi jintużaw strumenti bħallInizjattiva ta' Akkwist Internazzjonali (IPI), [...]. Irridu
nindirizzaw ukoll il-kompetizzjoni inġusta billi nindirizzaw
b'mod aktar b'saħħtu s-sussidji barranin li jaffettwaw lillkumpaniji tal-UE [...]."
Skrinjar tal-Investiment Dirett Barrani
"Jeħtieġ ukoll li nsaħħu s-sigurtà tal-infrastruttura kritika
tagħna u tal-bażi teknoloġika tagħna, kif deskritt filKomunikazzjoni ta' Marzu 2019 dwar iċ-Ċina. Aħna tejjibna ssett ta' għodod intern tagħna b'miżuri bħall-mekkaniżmu talUE dwar l-iskrinjar tal-investimenti, u qed naħdmu fuq kif
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għandna nindirizzaw l-effetti distortivi tas-sjieda ta' Stat
barrani u s-sussidji barranin fis-suq intern."
"Nixtieq nara approċċ ikkoordinat u armonizzat għall-Istati
Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. [...]. Għandna naħdmu
flimkien biex naraw jekk nistgħux niksbu pożizzjoni tal-UE
dwar dan, peress li t-titjib ta' dan il-mekkaniżmu ta' skrinjar
partikolari huwa essenzjali jekk nixtiequ nipproteġu tteknoloġiji essenzjali tagħna u l-infrastruttura essenzjali
tagħna."
Infurzar
"Għalhekk, nemmen li huwa essenzjali li nżidu l-isforzi tagħna
biex nimplimentaw u ninfurzaw il-ftehimiet eżistenti. Il-ħatra
ta' Uffiċjal Kap tal-Infurzar għall-Kummerċ se toħloq punt
fokali għal din il-ħidma u jien se nitolbu jew nitlobha
jaħdem/taħdem mill-qrib magħkom biex tiġi żviluppata laġenda tal-infurzar tagħna."
"Fl-2020 nixtieq nipproċedi b'din il-ħidma malajr kemm jista'
jkun. Nemmen li se jkollna bżonn ninvolvu lill-kumitat miegħi
u mal-partijiet ikkonċernati kollha rilevanti biex jiġi eżaminat
x'inhuma l-kriterji f'termini ta' referenza li nistgħu niġbru
flimkien għall-iskopijiet ta' din il-pożizzjoni ġdida partikolari.
Dan għandu jkun politikament responsabbli, [...]."
"Jien nara dan fl-istatus ta' Deputat Direttur Ġenerali fidDipartiment tal-Kummerċ, u li dan se jkollu termini ta'
referenza li fil-fatt se jagħtuh xi poter fir-rigward talpożizzjoni."
"[...] dan mhux se jkollu l-istess riżorsi li se jidduplikaw
Ombudsman tal-Unjoni Ewropea jew proċedura ta' lmenti
partikolari. Iżda jien lest niddiskuti magħkom x'inhuma lintenzjonijiet tagħkom b'rabta ma' approċċ forsi aktar iffokat
fir-rigward ta' dawk l-ilmenti [...]."
"se jkollna sistema ta' monitoraġġ għall-SĠP tagħna biex jiġi
żgurat li jkun hemm investiment responsabbli f'dawn il-pajjiżi,
u mhux dumping kif ta' spiss nakkużaw oħrajn b'dan. [...] Aħna
ħerqana ħafna li nwettqu r-riforma abbażi tal-evalwazzjoni li
twettqet fl-2018 mill-kumitat tagħkom u mill-Kummissjoni
Ewropea u l-Parlament flimkien [...]."

It-tisħiħ tat-tmexxija globali tal-Ewropea
"Il-mod ta' kif ninnegozjaw huwa xhieda ta' min aħna u talvaluri u t-twemmin tagħna. [...] L-Unjoni Ewropea se teħtieġ
attur globali aktar b'saħħtu u jeħtieġ li nsaħħu t-tmexxija
globali tal-Ewropa fil-kummerċ. Kull aspett tal-politika
kummerċjali tal-UE għandha turi, fil-livell lokali u globali, liskala tal-impenn tagħna fir-rigward tal-paċi, il-prosperità u leliminazzjoni tal-ħsara ambjentali."
L-Istati Uniti
"Impenjat li naħdem fuq aġenda transatlantika pożittiva u se
nkun miftuħ għar-riżoluzzjoni rapida tat-tilwim kummerċjali
mal-kontroparti tal-Istati Uniti tiegħi."

L-impenji li saru fis-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
"Lest li ninvolvi ruħi politikament mal-Istati Uniti biex insolvi
d-differenzi kummerċjali tagħna. [...] filwaqt li niddefendi linteressi tal-Unjoni Ewropea. Nemmen li l-aktar ħaġa
essenzjali hija li npoġġu enfasi kontinwa fuq id-dimensjoni ta'
benefiċċju reċiproku, u l-konklużjoni reċenti ta' patt [...] dwar
iċ-ċanga f'Lulju li għadda hija eżempju ċar tar-rieda tal-Unjoni
Ewropea li ssolvi kwistjoni [...], iżda biex tagħmel dan permezz
tad-djalogu u l-kooperazzjoni."
Iċ-Ċina
"Se nfittex djalogu attiv u impenn, inkluż f'oqsma ta' interess
komuni, bħat-tibdil fil-klima, il-protezzjoni ambjentali, irriforma tad-WTO, inkluża d-dixxiplina dwar is-sussidj i
industrijali. Se nagħti prijorità wkoll lin-negozjati kontinwi
tagħna dwar l-investiment, bil-għan li tiġi bbilanċjata millġdid ir-relazzjoni ta' investiment tagħna maċ-Ċina. Għandna
nieħdu pożizzjoni b'saħħitha biex niddefendu l-interessi u lvaluri tagħna, u jien konxju ħafna tat-tħassib ta' dan ilParlament f'dan ir-rigward. L-approċċ tagħna fir-rigward taċĊina għandu jinkludi li nibbilanċjaw mill-ġdid ir-relazzjoni
kummerċjali tagħna u li nindirizzaw il-prattiki kummerċjali
inġusti. M'iniex se nevita li nuża l-istrumenti tagħna għaddifiża tal-kummerċ għal dan l-għan, u r-relazzjonijiet tagħna
għandhom ikunu bbażati fuq reċiproċità effettiva fl-aċċess
għas-swieq u l-opportunitajiet għan-negozji u l-investituri."
"Għalhekk, hija prijorità għalija u prijorità għall-Kummissjoni li
fil-kuntest tal-konklużjoni ta' ftehim dwar l-investiment salaħħar tal-2020 ninkludu sal-akbar grad possibbli lkwistjonijiet li intom semmejtu."
"għal darb'oħra, bħalissa qed tiġi diskussa d-definizzjoni ta'
status ta' żvilupp ta' pajjiż. [...] Għalhekk, sakemm għandna
pajjiżi li qed ifittxu trattament speċjali u differenzjat, dan
għandu jsir abbażi tal-ħtiġijiet u l-evidenza pjuttost milli
effettivament fuq xi wħud mill-ekonomiji aktar b'saħħithom li
bħalissa qed naraw f'dik il-kategorija."
L-Afrika
"L-Afrika trid issir prijorità saħansitra akbar għalina wkoll. LAlleanza bejn l-Afrika u l-Ewropa li ġiet miftiehma
reċentement, ibbażata fuq sħubija ta' politika u ta' investiment
ta' partijiet indaqs, tindika t-triq 'il quddiem."
"[...] Nemmen li l-futur qarib se jkun opportunità ġdid firrigward tal-involviment tagħna mal-Afrika tal-Lvant f'termini
tal-iżvilupp ta' FSE ġdid, u forsi nistgħu naġġornaw dan għal
FTA, li jkun jinkludi l-kwistjonijiet kollha li semmejtu, inkluża lugwaljanza bejn il-ġeneri."
Pajjiżi u kwistjonijiet oħra
"B'mod ġenerali, fir-rigward tal-ASEAN, ma nqisx li sar
progress fuq bażi ta' reġjun għal reġjun, iżda nqis li sar
progress kbir fuq bażi tal-pajjiżi."
"Irridu niżguraw ukoll li l-ftehimiet milħuqa mal-ġirien talLvant tagħna qed iwettqu l-wegħda sħiħa tagħhom, filwaqt li

nkomplu niżviluppaw l-ambizzjoni tagħna għal żoni
kummerċjali ħielsa profondi u komprensivi mas-sħab tagħna
tan-Nofsinhar tal-Mediterran."
Il-Brexit: "[...] il-Kummissjoni ħejjiet ruħha b'mod eżawrjenti
għal Brexit ta' ebda ftehim. [...] il-Parlament Ewropew u lKunsill Ewropew se jkollhom ħafna xi jgħidu dwar il-mandat li
se jingħata lill-Kummissarju għall-Kummerċ sabiex isiru
negozjati [...]."

Il-kummerċ għall-iżvilupp sostenibbli u l-azzjoni
klimatika
"[...] Il-kummerċ ma jridx ikun ġust u miftuħ biss, iżda għandu
jkun ukoll sostenibbli. Il-politika kummerċjali trid
tikkontribwixxi biex jiġu indirizzati l-isfidi globali bħat-tibdil
fil-klima, filwaqt li jiġi protett l-ambjent u jissaħħu l-istandards
tax-xogħol. Din hija r-raġuni għaliex il-kapitoli dwar l-Iżvilupp
Sostenibbli f'kull wieħed mill-ftehimiet tagħna bl-impenji
vinkolanti tagħhom dwar ix-xogħol u l-ambjent huma
daqstant importanti. Biex jintlaħqu dawn l-għanijiet, jien se
nkun lesti nagħmel użu sħiħ mill-istrumenti differenti li
għandna għad-dispożizzjoni tagħna, permezz ta' preferenzi
kummerċjali, permezz ta' ftehimiet kummerċjali bilaterali,
permezz ta' azzjoni fil-livell multilaterali, pereżempju firrigward tal-ftuħ tas-swieq għall-prodotti u s-servizzi
ambjentali biex jgħinu fl-ilħuq tal-impenji klimatiċi u
ambjentali internazzjonali tagħna. Jekk niġi kkonfermat ,
beħsiebni wkoll naħdem magħkom biex inġeddu s-Sistema
Ġeneralizzata ta' Preferenzi tagħna, li toffri aċċess
preferenzjarju għall-esportazzjonijiet mil-pajjiżi li qed
jiżviluppaw u dawk l-anqas żviluppati. "
"Ċertament se jkolli l-għan li, permezz tal-proċess tad-WTO ,
nintegra l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli bħala parti millprogramm ta' ħidma tagħna għad-WTO [...] il-pjan [...] ta' 15-il
punt dwar [...] il-Kapitolu tat-TSD huwa importanti ħafna
għalija. Dan jirrikjedi involviment akbar tas-soċjetà ċivili [...]
biex jiġi żgurat li nimplimentaw l-ilmenti, anke billi nagħtu
appoġġ finanzjarju."
"Il-ftehim ta' Mercosur huwa ċertament wieħed fejn se
nwettqu valutazzjoni tal-impatt għas-sostenibbiltà u analiżi
ekonomika li kollha kemm huma se jkunu disponibbli, u fl2020 se nwettqu wkoll valutazzjoni tal-impatt kumulattiv, biex
jiġi eżaminat xi jfissru l-ftehimiet kummerċjali kollha, inkluż ilMercosur, għall-bdiewa fir-rigward tan-negozju tagħhom u
tal-vulnerabbiltajiet tagħhom b'mod partikolari fl-oqsma talprodotti bażiċi."
"Ilkoll kemm aħna mkexkxa b'dak li qed jiġri fl-Amazon, iżda
bħalissa m'għandniex l-għodod, barra mill-Unjoni Ewropea,
biex nindirizzaw dan b'mod effettiv, mingħajr ma fil-fatt ikun
hemm xi ingranaġġ permezz tal-politika kummerċjali, u
nemmen li l-istadju ta' ratifikazzjoni finali huwa l-post fejn
jista' jkollna livell għoli ta' ingranaġġ."
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Il-prinċipju
ta'
prekawzjoni:
"Eventwalment
ipperswadejniehom jagħmlu dan minħabba li dan kien qed
isir kwistjoni ta' linja ħamra għan-naħa Ewropea u fil-fehma
tiegħi ma kien ikun hemm l-ebda ftehim, kieku ma ġietx
inkluża din id-dispożizzjoni [...]."

"Nixtieq nara li l-konvenzjonijiet internazzjonali u l-ftehimiet
internazzjonali tagħna jiġu stabbiliti fil-ftehimiet ta' kummerċ
ħieles tagħna u li dawn ikunu jistgħu jiġu infurzati fuq bażi
multilaterali jew bilaterali, permezz tad-dixxiplini [...] għallkapitoli dwar l-iżvilupp sostenibbli."

It-taxxa fuq il-karbonju fil-fruntieri: "L-għan huwa li tiġi evitata
r-rilokazzjoni tal-karbonju u jiġi żgurat li l-kumpaniji talkarbonju jkunu jistgħu joperaw b'kundizzjonijiet ekwivalenti
ta' kompetizzjoni, billi din it-taxxa tiġi kkombinata ma'
allokazzjonijiet bla ħlas fl-Iskema għall-Iskambju ta' Kwoti talEmissjonijiet tal-UE, minħabba li b'allokazzjonijiet bla ħlas
m'hemm l-ebda spiża li għandha tiġi aġġustata. [...] Il-politika
kummerċjali f'termini ta' kif din tiġi involuta ċertament hija xi
ħaġa li għandi nsir naf u se naħdem mill-qrib dwar dan masSur Timmermans u mas-Sur Gentiloni. [...] Nemmen li għandna
neżaminaw bir-reqqa ħafna x'inhuma l-għażliet minħabba li
ma rridux li jkollna sitwazzjoni fejn nagħmlu kollox li għandna
nagħmlu u l-kompetituri tagħna madwar id-dinja ma jagħmlu
xejn."

"[...] inwegħedkom li se nikkonsultaw mal-partijiet
ikkonċernati kollha, inkluż ma' dan il-Parlament u inkluż ma'
dan il-Kumitat kif ukoll mal-Kunsill."

"Naturalment, il-politika kummerċjali tista' tagħmel aktar biex
teżerċita influwenza fuq id-drittijiet tal-bniedem, fuq it-tortura
jew fuq kwistjonijiet oħra, bħall-ugwaljanza bejn il-ġeneri.
Dawn huma kollha kwistjonijiet importanti, li fir-rigward
tagħhom il-kummerċ jista' jaqdi r-rwol tiegħu. Jekk tiddeċiedu
li minn dan il-kumitat tippreżentaw dritt ta' inizjattiva f'dan ilqasam, bi pjaċir kbir se nappoġġjah." [...] Għalhekk, jien ħerqan
biex naħdem ma' dan il-kumitat, jekk dan isir ta' prijorità għallkumitat, fir-rigward ta' kwalunkwe appoġġ jew rapport
tekniku, jew huma meħtieġa seduti ta' smigħ biex tiġi
żviluppata l-proposta minn dan il-kumitat fir-rigward taddiliġenza dovuta. Nittama li s-servizzi tiegħi se jkunu ta'
għajnuna f'dan ir-rigward u jien se nħeġġeġiha."
"[...] u jekk dan il-Kumitat jiddeċiedi li jagħti prijorità lil din linizjattiva dwar id-diliġenza dovuta bħala parti millprogramm ta' ħidma tagħkom għall-futur, bħala parti minn
inizjattiva meħuda mill-Parlament Ewropew, skont il-linji
gwida politiċi tas-Sinjura von der Leyen, il-President elett, bi
pjaċir kbir se ninvolvi ruħi magħkom fir-rigward ta' kif għandu
jkun il-kamp ta' applikazzjoni ta' dik il-proposta partikolari."
"Iva, se nkompli fuq is-suċċess kbir li kisbet is-Sinjura
Malmström fir-rigward tal-aġenda dwar l-ugwaljanza bejn ilġeneri. [...] Fir-rigward tal-iżvilupp tal-politika, beħsiebni
ninnotifika s-servizzi tiegħi sabiex jitqies l-impatt fuq il-ġeneri
meta jitniedu inizjattivi ta' politika fil-futur"

"Għall-ewwel darba fi ftehim ta' kummerċ ħieles kellna din iddispożizzjoni partikolari fil-ftehim tal-2009. Issa ġiet invokata
mill-Unjoni Ewropea [...] biex ikollna pjan ta' azzjoni sabiex jiġi
żgurat li l-Korea t'Isfel tissodisfa l-impenji tagħha f'kull
kapitolu. Għalhekk, qed inwettqu l-pass li jmiss, li huwa
mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim, li huwa konformi ma'
dak li ġie miftiehem fil-ftehim."

Il-fatt li l-kummerċ isir aktar trasparenti
"Se nkompli nibni fuq il-mod trasparenti li bih saret il-politika
kummerċjali matul il-perjodu tal-aħħar Parlament. Se nkun
viżitatur regolari f'dan il-kumitat u fis-seduta plenarja biex
nirrispondi l-kwistjonijiet ta' interess tagħkom. Se niżgura
wkoll li jkollkom aċċess fil-ħin għall-informazzjoni kollha li
teħtieġu. [...] Se naqdi rwol ta' appoġġ biex inħeġġeġ lillKunsill jisma' l-fehmiet tagħkom, biex isir progress fir-rigward
tad-dokumenti leġiżlattivi, u biex tiġi evitata applikazzjoni
proviżorja tal-ftehimiet kummerċjali qabel ma kellkom lopportunità li tagħtu l-kunsens tagħkom. U se naħdem
magħkom biex nippreżenta, nispjega u nippromwovi lpolitika kummerċjali tagħna lin-nies minn madwar l-Ewropa u
lil hinn minnha. Komunikazzjoni preċiża u professjonali tarrelazzjonijiet kummerċjali tagħna hija importanti. Għalhekk,
aħna miftuħa għal kwalunkwe diskussjoni li hija meħtieġa
biex jiġu kkomunikati l-benefiċċji tal-kummerċ."
"Bi pjaċir kbir se nappoġġja dik l-inizjattiva tal-kummerċ ġust
u etiku [...] u bi pjaċir kbir se nappoġġja għal darb'oħra lpremjijiet fl-2020 u wara dan. [...]. Il-kummerċ [...] jinfluwenza
ammont kbir ta' azzjonijiet importanti ħafna li nixtiequ
nintegraw f'dak il-ftehimiet bħala parti mill-politiki l-oħra
tagħna dwar il-beni pubbliċi [...]. Għalhekk, inwegħedkom li se
nikkonsultaw mal-partijiet ikkonċernati kollha, inkluż ma' dan
il-Parlament u inkluż ma' dan il-Kumitat kif ukoll mal-Kunsill."
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BRIEFING

Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'

MARIYA GABRIEL
Kummissarju nnominat

Innovazzjoni, Riċerka, Kultura, Edukazzjoni u
Żgħażagħ

Fit-30 ta' Settembru 2019, il-Viċi President innominat, Mariya Gabriel, dehret quddiem il-Parlament Ewropew biex
twieġeb il-mistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (ITRE) u mill-Kumitat
għall-Kultura u l-Edukazzjoni (CULT). Matul is-seduta ta' smigħ, hija għamlet għadd ta' impenji li huma enfasizzati f'dan
id-dokument. Dawn l-impenji jirreferu għall-portafoll tagħha, kif deskritt fl-ittra ta' missjoni li ntbagħtet lilha mingħand
Ursula von der Leyen, il-President elett tal-Kummissjoni Ewropea, fosthom:



L-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni; u
Il-kultura, iż-żgħażagħ u l-isport.

Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Kummissarju nnominat irċeviet ukoll xi mistoqsijiet bil-miktub qabel is-seduta
ta' smigħ li għalihom hija pprovdiet tweġibiet bil-miktub.

Dipartiment Tematiku għall-Politika Ekonomika, Xjentifika u tal-Kwalità tal-Ħajja
Dipartiment Tematiku għall-Politika Strutturali u ta' Koeżjoni
Awturi: Frédéric Gouardères, Pierre Hériard, Katarzyna Iskra
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni
PE 638.438 - Novembru 2019
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L-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni

"Nixtieq nagħti ħajja ġdida liż-Żona Ewropea tar-Riċerka."

L-iżgurar ta' ftehim rapidu dwar il-programm futur
Orizzont Ewropa u l-implimentazzjoni sħiħa tiegħu

"Verament nixtieq ngħin biex iż-Żona Ewropea tar-Riċerka
tingħata ħajja ġdida: waħda mill-kwistjonijiet li nixtieq li
tingħata prijorità hija eżattament l-eżodu ta' mħuħ u kif
għandna nattiraw u nżommu t-talent."

"[…] mhi se tittieħed l-ebda deċiżjoni sakemm il-Parlament
ma jkunx ġie kkonsultat minn qabel u jkun ġie informat il-ħin
kollu."
"Fir-rigward tal-baġit, nappoġġja biċ-ċar lill-Parlament
Ewropew. Se niddefendi bis-saħħa ż-żieda fil-baġit għallprogramm Orizzont Ewropa, għaliex għandu jiġi mifhum li lbaġit għall-Orizzont Ewropa mhuwiex spiża, iżda
investiment."
"Għalhekk, beħsiebni naħdem mill-qrib ħafna mal-Parlament
minn issa stess. Pereżempju, m'iniex se nistenna sakemm
jibdew il-missjonijiet fl-2021 biex inżomm lill-Parlament
informat dwar x'qed jiġri. Din hija r-raġuni għaliex issuġġerejt
li l-kunsilli tal-missjoni, il-bordijiet tal-missjoni, jaħtru kull
darba persuna li se tkun l-interfaċċa tal-Parlament biex tkun
tista' twieġeb fi kwalunkwe ħin u tindika liema huma levoluzzjonijiet u kif jittieħdu d-deċiżjonijiet."
"Imbagħad, biex saħansitra mmur oltre, nixtieq ninsisti fuq ilpossibbiltà li titnieda kampanja ta' informazzjoni u li jiġi żgurat
li x-"xjenza tiltaqa' maż-żgħażagħ". Din hija r-raġuni għaliex se
nkun qed norganizza l-inizjattiva "ix-xjenza tiltaqa' marreġjuni u mal-iskejjel" sabiex ir-riċerkaturi juru liż-żgħażagħ
tagħna r-riżultati tar-riċerka tagħhom u jispirawhom jaqbdu
din il-linja."
"Fir-rigward tax-xjenzi umanistiċi u soċjali, għandi pożizzjoni
ċara ħafna: Nixtieq li nintegrahom fil-programm Orizzont
Ewropa kollu, mhux biss fil-missjonijiet, iżda anke fl-ewwel u
fit-tielet pilastru. L-ewwel nett, għaliex ma rridx inpoġġihom
f'iżolament. Nixtieq li dawn jitqiesu kull darba li nippruvaw
inwettqu innovazzjoni skont it-tielet pilastru jew meta jkollna
missjonijiet skont it-tieni pilastru."
"Jekk verament nixtiequ niżguraw li ma jkun hemm l-ebda
għażla li ma tissodisfax il-kriterji li nemmnu fihom, għalija
teżisti kelma waħda: din hija t-trasparenza. Jekk verament
nixtiequ nsiru nafu kif il-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni
jagħżel dawn il-proġetti, jeħtieġ li nirċievu informazzjoni
regolari dwar il-proċess tal-għażla."
"Nixtieq nagħmel impenn reali bis-servizzi tiegħi, qabel ma jiġi
implimentat Orizzont Ewropa, jiġifieri li nżur ir-reġjuni filpajjiżi differenti u nitkellem dwar Orizzont Ewropa."
L-iżgurar ta' flussi ta' investiment suffiċjenti għar-riċerka
problematika u l-innovazzjonijiet revoluzzjonarji
"Għalhekk, se nkun attenta ħafna li, bħala parti mill-istrateġija
industrijali li jmiss, l-Ewropa qed tinvesti b'mod intelliġenti
permezz tar-riċerka u l-innovazzjoni, li l-Ewropa qed
tiddependi fuq l-assi tagħha, iżda anke li l-Ewropa ma
tiddejjaqx tmexxi l-mewġa li jmiss tal-innovazzjoni."
Il-bini ta' Żona Ewropea tar-Riċerka reali
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"Se nitkellem dwar mistoqsija ferm aktar sensittiva, jiġifieri ssalarji tar-riċerkaturi. Għamilna l-impenn li nwettqu studju, li
nsegwu l-evoluzzjoni u jien ċerta li din l-evoluzzjoni se
tagħtina diversi tagħlimiet biex inkunu nistgħu naġixxu b'rata
aktar mgħaġġla."
“[...] impenjati li naħsbu dwar [...] inċentiv, borża ta' studju li se
tippermetti lir-riċerkaturi jmorru lura f'pajjiżhom stess u jkunu
jistgħu jagħmlu r-riċerka hemmhekk."
"Il-Kummissjoni Ewropea se toħroġ Komunikazzjoni dwar iżŻona Ewropea tar-Riċerka fit-tieni nofs tal-2020."
L-iżgurar li l-prijoritajiet ta' riċerka, politika u dawk
ekonomiċi jimxu id f'id
"Fil-programm Orizzont Ewropa li jmiss, l-SMEs se jkunu mira
ewlenija tat-tielet pilastru "Ewropa Innovattiva", bis-saħħa talħolqien tal-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni. L-ambizzjoni
tagħna hija li noħolqu punt uniku ta' kuntatt għall-SMEs,
sabiex dawn ikunu jistgħu jagħtuna ideat u prodotti
innovattivi u ngħinuhom jaċċessaw is-suq aktar malajr. Dawn
jistgħu wkoll jieħdu sehem f'attivitajiet oħra. Pereżempju, qed
naħseb dwar l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u tTeknoloġija u l-Komunitajiet differenti ta' Għarfien u
Innovazzjoni. Irridu niżguraw is-sinerġiji bejn dawn it-tnejn."
"Irridu ngħinu lir-reġjuni li jagħmlu użu intensiv mill-faħam u
lir-reġjuni tal-faħam fit-tranżizzjoni tagħhom lejn ekonomija
b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju u rridu nipprovdu lħiliet. L-edukazzjoni u t-tagħlim se jaqdu rwol essenzjali f'dan
ir-rigward. Irridu niżguraw li dawn ir-reġjuni jkunu jistgħu
jiddependu fuq ir-riżorsi sabiex bl-ebda mod ma jitilfu lkompetittività tagħhom."
"Se nappoġġja t-teknoloġiji tal-ispazju, speċjalment
minħabba li l-potenzjal tagħhom huwa kbir iżda anke u fuq
kollox għaliex is-servizzi tal-ispazju jiftħu swieq fi swieq ġodda
u applikazzjonijiet ġodda."
"Se ninsisti fuq il-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni bħala punt
uniku ta' kuntatt fejn l-SMEs se jkollhom aċċess u dawn se
jkunu l-grupp fil-mira. Speċjalment peress li l-Parlament kien
ċar ħafna dwar dan: 70 fil-mija tal-baġit se jiġi ddedikat għallSMEs."
"Issa, dak li nixtieq li jsir huwa li l-SMEs fir-reġjuni kollha jkunu
konxji ta' dawn il-possibbiltajiet, u huwa ċar li ma noħolqux
klabbs magħluqa. Din hija r-raġuni għaliex se nkun qed nagħti
wkoll attenzjoni partikolari għall-attivitajiet tal-Istitut
Ewropew tal-Innovazzjoni, minħabba li dawn għandhom
ukoll inizjattivi mmirati lejn l-innovazzjoni reġjonali. Dawn
huma mmirati wkoll lejn l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju."

L-impenji li saru fis-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
"Aħna b'saħħitna ħafna fir-rigward tax-xjenza, peress li
ninsabu quddiem nett fix-xjenza. U fl-istess ħin, irridu
nħaddnu x-xjenza minħabba li hija l-materja prima tagħna.
Iżda waqajna lura fir-rigward tal-innovazzjoni. Għalhekk, se
nagħmel enfasi b'saħħitha fuq il-bidla meħtieġa biex tiġi
integrata
din
il-kultura
ta'
sfruttament
u
ta'
kummerċjalizzazzjoni mill-aktar stadju bikri possibbli, inkluż fluniversitajiet."
"Jekk nixtiequ li jkollna suċċess fit-tranżizzjoni tal-klima, u jekk
nixtiequ li jkollna dan il-Patt Ekoloġiku Ewropew famuż, dan
mhux se jkun possibbli mingħajr ir-riċerka u l-innovazzjoni.
Naturalment, din hija r-raġuni għaliex se nappoġġja dawk ilproġetti kollha li se jippermettulna nnaqqsu l-emissjonijiet,
nagħmlu investimenti fl-idroġenu, u forsi jkollna soluzzjonijiet
oħra li għad m'aħniex konxji tagħhom."
"Jekk verament nixtiequ nirnexxu f'li nkunu awtonomi, u jekk
nixtiequ niksbu l-mewġa ġdida ta' innovazzjoni, wasal iżżmien li ninvestu. L-Ewropa għandha l-assi tagħha u issa wasal
iż-żmien biex ninvestu sabiex imbagħad niżguraw is-sovranit à
teknoloġika tagħna."
L-appoġġ lill-objettiv biex il-programm Erasmus+ jiżdied
bit-triplu
"Se nappoġġja bis-saħħa l-fatt li l-baġit tal-Parlament jiżdied
bit-triplu, li ntalab mill-Parlament u li ġie aċċettat bħala
impenn mill-President elett tal-Kummissjoni."
It-twettiq ta' programm Erasmus+ aktar ekoloġiku u
aktar inklużiv
"Se nipproponi wkoll Erasmus ekoloġiku. Nemmen li żżgħażagħ tagħna bagħtulna messaġġ b'saħħtu ħafna: ilħarsien tal-ambjent u l-bidla tat-tendenzi tagħna jirrikjedu li
nieħdu azzjoni. Din hija idea konkreta."
"Erasmus huwa simbolu li aħna kburin ħafna bih. Se
nappoġġja l-miżuri kollha biex dan isir aktar inklużiv, għalledukazzjoni vokazzjonali u t-taħriġ u għall-għalliema [...]. Dak
li nixtieq nara fil-futur huwa aktar proġetti li jqisu lispeċifiċitajiet lokali f'komunitajiet lokali u nixtieq nara li dawn
l-inizjattivi jiġu multiplikati [...]. Nixtieq nara Erasmus li jiffoka
fuq il-livelli informali, l-organizzazzjonijiet żgħar, l-awtoritajiet
lokali sabiex neżaminaw kif nistgħu nippruvaw noħolqu xi
proġetti tassew differenti."
L-implimentazzjoni taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni
sal-2025
"Nixtieq ukoll ninsti fuq l-idea ġdida taż-Żona Ewropea talEdukazzjoni. Minn dan il-mument 'il quddiem, jeħtieġ li
niżguraw li r-riċerka tiġi integrata bis-sħiħ f'viżjoni ġdida għalluniversitajiet Ewropej."
"Verament nixtieq nintroduċi l-Kard Ewropea tal-Istudenti sal2021 [...] bħala suppliment għall-kards nazzjonali [...] sabiex
kull student ikun jista' juża din il-kard meta jivvjaġġa wkoll
barra mill-pajjiż."

Il-promozzjoni tal-eċċellenza u tan-netwerking bejn luniversitajiet Ewropej
"Fir-rigward tal-universitajiet Ewropej, ninsabu preċiżament
fil-bidu nett ta' triq twila [...]. Il-mistoqsija tiegħi għalluniversitajiet se tkun: tikkondividu viżjoni strateġika u lkoll
kemm intom mexjin fl-istess direzzjoni? Nixtiequ programmi
komuni strateġiċi li jistgħu jiżguraw li jitqiesu l-edukazzjoni u
l-iżvilupp professjonali?
"Aħna ma nitgħallmux biss fi ħdan l-erba' ħitan tal-iskola, luniversità jew il-post tax-xogħol. Dak huwa parti mill-ħsieb ta'
tagħlim tul il-ħajja u l-iżvilupp ta' ħiliet mingħajr ma ssir
distinzjoni abbażi tal-età [...]. Dak huwa l-objettiv ta' Erasmus+
u nixtieq niżgura li dan ikun aktar miftuħ [...]. Huwa importanti
li jiġu ddiversifikati l-karrieri u jiġu ppersonalizzati perkorsi
possibbli. Se nagħti attenzjoni għal kif l-universitajiet Ewropej
iqisu dan."
"Se niddefendi bis-sħiħ il-libertà akkademika. Se niddefendi llibertà tar-riċerka biex titmexxa mill-kurżità [...]. Din hija xi
ħaġa tassew importanti għalija. Din mhijiex biss f'termini tallibertà jew tal-finanzjament tar-riċerka. Din timplika wieħed
mill-prinċipji tagħna. Għandna kapitoli fil-livell Ewropew u
dawn ma sarux b'koinċidenza. Se nipprova tassew nagħmel
ħilti kollha biex jiġi żgurat li dawn jiġu osservati."
"Se nagħti attenzjoni partikolari lir-riċerka li se tippermettilna
nagħmlu skoperti ġodda. Din hija r-raġuni għaliex ikkwotajt
lill-Kunsill Ewropew tar-Riċerka u insistejt fuq l-importanza li
tinżamm Riċerka fil-Fruntieri tal-Għarfien."
"[il-mistoqsija dwar ix-xjenza miftuħa] hija importanti għalija
u se naħdem fuqha. [...] Pereżempju, qed naħseb kif fil-qafas
Ewropew tar-riċerka għandhom jiġu mħeġġa r-riċerkaturi li
jappoġġjaw ix-xjenza miftuħa [...]."
Tmexxija dwar l-aġġornament tal-Pjan ta' Azzjoni għallEdukazzjoni Diġitali
"Il-ħsieb kritiku jagħtik il-ħila li tieħu deċiżjonijiet informati.
Din hija xi ħaġa li nilqgħu u se nkomplu nimxu f'dik iddirezzjoni. Bħala parti mill-pjan li jmiss għall-edukazzjoni
diġitali, li nixtieq li jiġi aġġornat sas-sena d-dieħla, se
nindirizzaw il-litteriżmu fil-midja. Għalija, dan huwa element
essenzjali biex tiġi miġġielda l-miżinformazzjoni."
"Fir-rigward tal-aħbarijiet foloz u tal-miżinformazzjoni, qed
issemmu kwistjoni li hija għal qalbi ħafna. Jien dejjem kont
ċara ħafna dwar l-importanza ta' dan il-bilanċ bejn il-libertà ta'
espressjoni, l-aċċess b'xejn għall-informazzjoni, iżda anke
dwar it-trasparenza u r-responsabbiltà."

Il-kultura, iż-żgħażagħ u l-isport
L-iżgurar tal-implimentazzjoni sħiħa tal-Aġenda Ewropea
ġdida għall-Kultura
"Il-kultura dejjem se tkun fuq nett tal-aġenda tiegħi. Il-kultura
hija opportunità biex naħdmu fuq Ewropa aktar inklużiva,

Ewropa aktar innovattiva u biex tgħinna nindirizzaw lisfidi globali ġodda."
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L-iżvilupp ta' modi biex jissaħħaħ l-impenn tal-Ewropa
lejn il-preservazzjoni u l-protezzjoni tal-wirt kulturali
tagħna
"Billi nippreservaw il-wirt tagħna, nappoġġjaw il-kreattività
tal-artisti tagħna u nippromwovu l-innovazzjoni teknoloġika,
se ngħinu biex jinbnew soċjetajiet Ewropew aktar magħquda
u paċifiċi, li għandhom ikunu aktar b'saħħithom f'dinja li qed
issir dejjem aktar imprevedibbli."
"Se nagħti attenzjoni lid-diġitalizzazzjoni tal-wirt kulturali. [...]
Se nuża wkoll "Europeana". Neħtieġu inizjattivi li huma aktar
attraenti għaż-żgħażagħ u għan-nies li m'għandhomx aċċess
għall-kultura."
"L-ewwel pilastru tal-politika kulturali [wirt] tagħna għandu
jkun li tiżdied l-aċċessibbiltà. Id-diġitalizzazzjoni qed tagħmel
dak u qed toħloq, pereżempju, sħubiji ġodda mal-ibliet
kapitali Ewropej tal-innovazzjoni."
Il-promozzjoni ta' industriji kreattivi bħala katalisti għallinnovazzjoni, l-impjiegi u t-tkabbir
"Il-portafoll li l-President elett għandha f'moħħha għalija [...]
jinkorpora tali programmi prominenti bħal Orizzont Ewropa,
Erasmus, Ewropa Kreattiva jew DiscoverEU. Dan jifforma parti
sħiħa konsistenti u jeħtieġ li nibnu sinerġiji, filwaqt li għandna
nħaddmuhom kollha. Id-denominatur komuni bejn dawn loqsma kollha huwa li dawn jolqtu liċ-ċittadini fil-ħajja ta'
kuljum tagħhom, jinkorporaw Ewropa ta' talenti u Ewropa ta'
qlub."
"Se nibqa' fidila lejn iż-żieda [tal-baġit ta' Ewropa Kreattiva] li
tlabna. Se niżguraha u se nipprova nikseb l-aħjar impatt
possibbli billi naħdem flimkien ma' programmi oħra, bħal
Orizzont Ewropa."
"Intenni l-appoġġ tiegħi fir-rigward tal-SMEs, b'mod
partikolari fir-rigward tal-kultura, peress li dan huwa fejn
tassew nistgħu niddependu fuq il-kreattività u l-innovazzjoni.
Fil-programm Ewropa Kreattiva, hemm l-idea ta' laboratorji
kreattivi tal-innovazzjoni. [...] Nistenna li l-SMEs ikollhom
aċċess privileġġjat għal dak. Huwa importanti ħafna wkoll li
jiġi żgurat li dawn jiksbu s-sehem ġust tagħhom skont
Orizzont Ewropa. Jeħtieġ ukoll li nagħtu aktar viżibbiltà lil
eżempji differenti li diġà jaħdmu."
"Hawnhekk irridu nissinkronizzaw kemm jista' jkun lazzjonijiet tagħna mal-Kummissarju nnominat Goulard. [...]

Dak li se nipprova nagħmel huwa li noħloq tassew aktar
sinerġiji bil-possibbiltajiet li jeżistu fi ħdan Orizzont Ewropa."
"L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija qed
jippjana li fl-2020 joħloq KKI ġodda [Komunitajiet ta'
Konoxxenza u Innovazzjoni] dwar l-industriji kreattivi u
kulturali. Bħalissa huwa importanti ħafna li naħsbu dwar issinerġiji possibbli, biex neżaminaw kif dawn jistgħu
jikkooperaw, u mbagħad jikkooperaw ma' dak li diġà qed isir
fil-livell ta' Orizzont Ewropa. Dak se jirrikjedi kooperazzjoni u
koordinazzjoni kostanti sabiex jiġi żgurat li l-kwistjonijiet firrigward tal-kontenut awdjoviżiv ma jitħallewx biss fil-qafas
tal-programm MEDIA u biex minflok jiġi żgurat li jkun hemm
spazji oħra bir-riċerka u l-innovazzjoni skont Orizzont Ewropa
u l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija."
"Ħloqna eċċezzjonijiet għar-riċerka, l-edukazzjoni, il-libreriji u
l-wirt kulturali [fid-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Awtur].
Bħalissa dak li nixtieq huwa li jiġi segwit il-proċess aktar millqrib sabiex jiġi eżaminat kif dan qed jiġi implimentat."
"Illum il-ġurnata jeħtieġ li nadattaw ir-regoli tagħna [tadDirettiva dwar il-Kummerċ Elettroniku] għar-realtajiet ġodda
tat-trasformazzjoni diġitali."
Il-promozzjoni tal-isport bħala għodda għall-inklużjoni u
l-benessri
"Il-parti tal-isport [ta' Erasmus+] tista' tkun effettiva ħafna biex
jiġu integrati l-migranti, filwaqt li bħalissa qed infassl u
programmi, fosthom dwar l-evitar tar-radikalizzazzjoni, levitar li l-persuni jitilqu kmieni mill-iskola u li jibqgħu lura millat kulturali."
"Fil-qasam tal-isport [...] il-kelma ewlenija tiegħi hija linklużività. Nixtieq niżgura li l-persuni b'mobilità mnaqqsa
jkunu jistgħu jiġu inklużi."
It-trawwim ta' kooperazzjoni kulturali bħala parti missħubiji tal-Unjoni mal-pajjiżi madwar id-dinja
"Id-diplomazija kulturali hija għodda ta' setgħa ta' persważjoni
reali u tippermettilna nżommu djalogu miftuħ. [...] Is-sħab
tagħna fil-Balkani tal-Punent jeħtieġ li jisimgħu li se
nipprovdulhom xi appoġġ dejjiemi. [...] Hemmhekk jeżisti
trawwim sabiħ ta' talenti żgħażagħ. L-industriji u l-kultura
kreattivi huma apprezzati ħafna u dan huwa qasam li fih se
nkomplu jkollna kooperazzjoni mill-qrib ħafna.”
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BRIEFING

Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
NICOLAS SCHMIT

Kummissarju nnominat
Impjiegi u Drittijiet Soċjali

Fl-1 ta' Ottubru 2019, il-Kummissarju nnominat, Nicolas Schmit, deher quddiem il-Parlament Ewropew biex iwieġeb ilmistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (EMPL) u mill-Kumitat għall-Affarijiet
Ekonomiċi u Monetarji (ECON). Matul is-seduta ta' smigħ, huwa għamel għadd ta' impenji li huma enfasizzati f'dan iddokument. Dawn l-impenji jirreferu għall-portafoll tiegħu, kif deskritt fl-ittra ta' missjoni li ntbagħtet lilu mingħand
Ursula von der Leyen, il-President elett tal-Kummissjoni Ewropea, li ffokaw fuq:


it-tisħiħ tad-dimensjoni soċjali tal-Ewropa;

kif ukoll punti addizzjonali li għamel matul is-seduta ta' smigħ, li kienu jinkludu:




il-promozzjoni tal-impjiegi u forza tax-xogħol b'ħiliet tajbin;
l-iżgurar ta' kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti u s-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol; u
il-kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament Ewropew.

Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Kummissarju nnominat irċieva wkoll xi mistoqsijiet bil-miktub qabel is-seduta
ta' smigħ li għalihom huwa pprovda tweġibiet bil-miktub.

Dipartiment Tematiku għall-Politika Ekonomika, Xjentifika u tal-Kwalità tal-Ħajja
Awtur: Stefan Schulz
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni
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MT

IPOL EXPO | Dipartimenti Tematiċi, Unità tas-Sostenn għall-Governanza Ewropea

It-tisħiħ tad-dimensjoni soċjali tal-Ewropa

Nassigurakom li din se tiddaħħal fis-seħħ malajr u se tingħata
l-mezzi xierqa biex tissodisfa l-kompiti tagħha."

Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali

Il-promozzjoni tad-djalogu soċjali

F'kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament, se niżviluppa pjan ta'
azzjoni biex jiġi implimentat il-Pilastru kemm fil-livell talUnjoni kif ukoll f'kull Stat Membru, filwaqt li se nibni fuq ilkisbiet li saru taħt il-Kummissjoni tal-President Juncker u fuq
il-linji gwida politiċi tal-President elett von der Leyen."

"Id-djalogu soċjali għandu jiġi promoss fil-livelli kollha, peress
li d-djalogu soċjali tal-Unjoni jista' jaħdem biss meta jkun
mibni fuq sħab soċjali nazzjonali b'saħħithom u awtonomi. Blistess mod, in-negozjar kollettiv għandu wkoll jiġi appoġġjat ,
peress li jikkostitwixxi karatteristika importanti tal-ekonomija
tas-suq soċjali tagħna."

Paga minima ġusta
"Se nippreżenta strument legali biex jiġi żgurat li kull ħaddiem
fl-Unjoni tagħna jkollu paga minima ġusta. Dan mhuwiex
relatat biss mal-istabbiliment ta' livell wieħed tal-pagi tal-UE,
u jien se nagħti attenzjoni partikolari lill-mudelli soċjali talIstati Membri differenti."
"[...] dan il-qafas fir-rigward tal-pagi minimi bl-ebda mod [...]
mhu se jpoġġi dubju fuq is-sistema bbażata fuq in-negozjar
kollettiv, li tipprevedi pagi tajbin fil-pajjiżi fejn tapplika, u aħna
bl-ebda mod m'aħna se nisforzaw lil dawn il-pajjiżi jibdlu ttradizzjoni antika ħafna u stabbilita sew tagħhom."
"Nemmen li bil-ħolqien ta' dan it-tip ta' qafas Ewropew għallpagi minimi mhux se nxekklu jew nikkawżaw problemi lil din
is-sistema. Għandna nippreservaw dak li jaħdem tajjeb.
M'għandniex nirranġaw dak li jaħdem tajjeb. Għalhekk, din
hija garanzija li nista' nagħtikom."
Skema Ewropea ta' Riassigurazzjoni għall-Benefiċċju talQgħad
"Ir-reżiljenza tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja tiddependi
fuq il-funzjonijiet ta' stabbilizzazzjoni. Skema Ewropea futura
ta' Riassigurazzjoni għall-Benefiċċju tal-Qgħad tirrikjedi tfassil
bir-reqqa sabiex jiġu żgurati risponsi rapidi għax-xokkijiet
filwaqt li tiġi ppreservata protezzjoni xierqa għall-qgħad."
"Sfortunatament, ix-xokkijiet għall-ekonomija, u ta' spiss ixxokkijiet asimmetriċi jagħmlu parti integrali mill-mudell
ekonomiku tagħna. U l-punt huwa li għandna ntaffu l-effetti
negattivi ta' dawn ix-xokkijiet. Mhux li norganizzaw xi tip ta'
trasferiment permanenti minn wieħed għal ieħor, iżda li lewwel niżguraw, li f'każ ta' tali xokk asimmetriku, l-ekonomija
kkonċernata ma tispiċċax f'sitwazzjoni li ma tkunx tista' tiġi
rimedjata, u t-tieni, li l-persuni f'dik l-ekonomija jkollhom
aċċess għal xi tip ta' xibka ta' sikurezza, anke jekk l-Istat, għal
raġunijiet finanzjarji u baġitarji, ikollu diffikultà kbira biex
ikompli jipprovdiha."
L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol
"[...] l-Awtorità Ewropea tax-Xogħol li għadha kif twaqqfet
tista' taqdi rwol importanti, billi tiġi żgurata l-kooperazzjoni
bejn l-awtoritajiet nazzjonali, jiġifieri li jitwettqu spezzjonijiet
konġunti. Mid-diskussjoni f'dan il-Kumitat li saret il-ġimgħa loħra, naf li l-istruttura prattika tal-Awtorità Ewropea taxXogħol hija kwistjoni importanti għal ħafna minnkom.
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"Huwa importanti li f'dan it-taqlib ekonomiku, niżguraw li ssħab soċjali fiż-żewġ naħat jissaħħu mill-ġdid. L-Unjoni
Ewropea, il-Kummissjoni, għandha l-mezzi biex tagħmel dan.
Fil-kuntest ta' dan il-bini tal-istituzzjoni, għandna għadd ta'
għażliet, inklużi għażliet finanzjarji, u dawn għandhom ikunu
mmirati b'mod partikolari lejn il-pajjiżi fejn is-sħubija soċjali
kważi mhijiex magħrufa.
"L-idea tiegħi hija li nitlob lill-Kumitat u Soċjali Ewropew
iwettaq studju dwar kif għal darb'oħra għandu jissaħħaħ u jiġi
promoss in-negozjar kollettiv fl-Ewropa. L-OECD qed taħdem
(ukoll) dwar din il-kwistjoni, kif qed tagħmel l-ILO, u għandna
nispiraw ruħna wkoll mis-sejbiet tagħhom."
Il-Fond Soċjali Ewropew+ (FSE+)
"L-investiment fin-nies jeħtieġ li jiġi rikonoxxut bħala
investiment f'futur aħjar. Il-Fond Soċjali Ewropew+ huwa listrument ewlieni tal-Unjoni. Dan huwa għodda biex tiġi
appoġġjata l-implimentazzjoni tal-prinċipji tal-Pilastru billi
jiġu pprovduti r-riżorsi."
"[...] ċertament, il-fondi li għandna niddedikaw għall-qgħad
fost iż-żgħażagħ, għandna speċjalment niddedikawhom fejn
il-qgħad fost iż-żgħażagħ għadu problema ewlenija. Fejn ilqgħad fost iż-żgħażagħ għadu f'livell baxx ħafna, dawn jistgħu
jindirizzaw il-problema tagħhom b'mod aktar faċli, iżda huwa
fejn il-konċentrazzjoni tal-qgħad fost iż-żgħażagħ hija għolja
li għandna niffokaw ir-riżorsi tagħna."
It-tisħiħ tal-protezzjoni soċjali
"Dak kollu inkluż fil-programm ippreżentat [...] għandu għan
wieħed: it-tisħiħ tal-protezzjoni soċjali [...] fl-Ewropa. It-tisħiħ u
l-attivazzjoni mill-ġdid tal-progress soċjali filwaqt li dan jiġi
adattat għal ekonomija li qed tinbidel, għal ambjent
ekonomiku li qed jinbidel, u b'mod partikolari għallglobalizzazzjoni. U ma nistgħux inkunu ġenwini meta
nindirizzaw din il-globalizzazzjoni, u din hija r-raġuni għaliex
jeħtieġ li noħolqu l-ideat tagħna stess u l-kunċetti tagħna
stess dwar kif għandna niġġestixxu[ha]."
L-iżvilupp ta' Garanzija Ewropea għat-Tfal
"Il-faqar fost it-tfal qed jeqred il-futur ta' dawn il-persuni,
minħabba l-fatt li meta wieħed ikun tifel fqir ta' spiss ifisser li
dan se jkun adult fqir. [...] Għandna niffokaw mill-ġdid [...] lazzjonijiet [eżistenti] [biex tittejjeb is-sitwazzjoni tat-tfal
foqra].

L-impenji li saru fis-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
[...] L-ewwel għandna nikkonċentrawhom fuq dawk li l-aktar
għandhom bżonnhom fis-soċjetajiet tagħna [...]. [...] Nista'
nimmaġina li [l-approċċ tagħna] jiġi bbażat fuq ix-xogħol li sar
fil-Parlament biex ikun hemm xi tip ta' rakkomandazzjoni. [...]
Fhimt li ma jistax ikun hemm politika ambizzjuża tajba għal
kulħadd mingħajr finanzjament. Innutajt x'qal il-Parlament
Ewropew, u [...] ċertament se ninkludi dan fid-diskussjoni ,
inkluż mal-Kunsill."
Standards għal introjtu minimu
"[...] hemm [...] interess komuni biex ikun hemm garanzija għal
kull ċittadin Ewropew sabiex ikun jista' jgħix b'mod deċenti,
anke jekk din il-persuna ma tkunx tista' tidħol fis-suq taxxogħol fil-futur qarib u [...] taqla' l-għajxien tagħha stess, u
għalhekk, għandna nistabbilixxu xi tip ta' kriterji, ta' punti ta'
riferiment, biex il-persuni jkunu jistgħu jgħixu b'mod deċenti.
[...] dan għandu jqis l-istandard tal-għajxien ġenerali u ssitwazzjoni, is-sitwazzjoni ekonomika, finanzjarja, baġitarja,
iżda għandu jiggarantixxi wkoll għajxien deċenti lil kull
ċittadin Ewropew, irrispettivament minn fejn jgħix."

Il-promozzjoni tal-impjiegi u ta' forza tax-xogħol
b'ħiliet tajbin
In-nondiskriminazzjoni u l-inklużjoni
"Se nippromwovi suq tax-xogħol Ewropew li jiggarantixxi
aċċess u opportunitajiet tajba għal kulħadd u b'mod
partikolari għall-persuni
b'diżabilità, il-migranti, ilkomunitajiet Rom u dawk l-aktar fil-bżonn."
"[...] ċertament se nagħmel dak kollu li nista' [...] biex niżgura li
dak il-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni għal kwalunkwe
raġuni jiġi tassew applikat u infurzat."
"[...] għandna niddedikaw aktar mezzi u aktar riżorsi, anke millFSE, fil-politiki li jinkludu l-kategoriji kollha tal-persuni li
għandhom diffikultajiet akbar fis-suq tax-xogħol, u l-persuni
b'diżabilità huma wħud minnhom. [...] Tassew nixtieq li dan issuġġett isir wieħed mill-objettivi ewlenin tagħna, wieħed millgħanijiet ewlenin tas-snin li ġejjin: li kull persuna tingħata lopportunità, inkluż ukoll il-persuni b'diżabilità."
"[...] għandu jkun hemm integrazzjoni progressiva ta' [...]
persuni [b'diżabbiltajiet] fid-dinja tax-xogħol u fl-impjiegi. Ilkumpaniji li qed jagħmlu dak għandhom ikunu akkumpanjat i
u għandhom jiġu megħjuna. [...] [L-]ekonomija soċjali tista'
tkun ukoll soluzzjoni għal din il-kwistjoni."
"Ċertament mhux kull pajjiż jaf preċiżament l-istess mudell talekonomija soċjali. Għandna nirrispettaw il-kulturi differenti
[...]. Iżda nemmen li hemm lok kbir biex tittieħed azzjoni
flimkien. Fl-2011, il-Kummissarju Barnier u l-Kummissarj u
Andor, kif ukoll il-Kummissarju Tajani, ħadu sehem
f'konferenza ta' negozju soċjali li tassew ħolqot dinamika
pożittiva għall-ekonomija soċjali fl-Ewropa. Għalhekk, għal
darb'oħra flimkien mal-Kummissarji l-oħra, l-idea tiegħi se
tkun [...], li tassew tiġi replikata tali inizjattiva, li l-atturi jinġiebu

flimkien u li jkun hemm pjan biex tiġi promossa l-ekonomija
soċjali."
It-tisħiħ tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ
"[...] għandna nġeddu, inqisu mill-ġdid u għandna nadattaw ilGaranzija għaż-Żgħażagħ għas-sitwazzjoni attwali. [...] issitwazzjoni tat-tranżizzjoni diġitali hija xi ħaġa li tinsab
kullimkien u li, sfortunatament, anke ż-żgħażagħ [...] mhux
dejjem ikunu mgħammra bl-għarfien biex jidħlu f'din l-era
diġitali ġdida. Għalhekk, waħda mill-ideat tiegħi se tkun li għal
kull żagħżugħ li jkun għaddej mill-Garanzija għaż-Żgħażagħ
jew ikun bla xogħol, jiġi introdott taħriġ diġitali adattat għallgħarfien tiegħu, filwaqt li jkun adattat ukoll għall-impjieg li
jkun qed jispira għalih, iżda kull żagħżugħ għandu jikseb lgħodod biex jidħol fis-suq tax-xogħol diġitali."
L-aġġornament tal-aġenda għall-ħiliet
"Jeħtieġ li l-persuni jkunu akkumpanjati fit-tranżizzjonijiet li
ġejjin, filwaqt li nippermettulhom iżommu l-ħiliet tagħhom
aġġornati hekk kif tevolvi l-ekonomija. Dan jirrikjedi
investiment kif ukoll politika dwar il-karrieri u l-ħiliet b'għodod
imtejba biex jakkumpanjaw it-tranżizzjonijiet kollha talkarriera fl-etajiet kollha. Se nesplora l-idea ta' kontijiet ta'
tagħlim individwali għall-persuni fl-età tax-xogħol."
"[...] it-taħriġ vokazzjonali huwa essenzjali u t-taħriġ
vokazzjonali mhuwiex it-tieni l-aħjar għażla. [...]. It-taħriġ
vokazzjonali huwa wieħed mill-aqwa [...] u għalhekk tassew
għandna nsostnuh, biex jiġi appoġġjat it-taħriġ vokazzjonali."
"[...] it-titjib tal-ħiliet huwa kwistjoni ewlenija għas-snin li
ġejjin. Għandna tassew niżguraw li mhux biss iż-żgħażagħ
ikollhom il-ħiliet xierqa, [...], iżda anke li dawk li għandhom
impjieg issa jingħataw it-titjib tal-ħiliet jew it-taħriġ mill-ġdid
biex jiffaċċjaw it-trasformazzjonijiet tal-impjiegi tagħhom [...].
[...] l-FSE+ għandu jiddedika aktar fondi għat-taħriġ u għattaħriġ mill-ġdid. Din hija kwistjoni ċentrali, u din għandha
tassew tiġi integrata wkoll fir-rakkomandazzjoni[jiet] speċifiċi
għall-pajjiżi [...]."

Il-kundizzjonijiet tas-saħħa, tas-sikurezza u taxxogħol
Dinjitużi, trasparenti u prevedibbli
"Il-kwistjoni ma tikkonċernax jekk wieħed jaħdimx f'SME jew
f'kumpanija kbira. Kull ċittadin u kull ħaddiem fl-Ewropa
għandu d-dritt li jkollu salarju xieraq [...] u kundizzjonijiet taxxogħol xierqa. [...] Għandna nappoġġjaw lill-SMEs f'dawn ilbidliet: din hija xi ħaġa ovvja. Għandna nagħmluhom adattati
għal ekonomija ġdida, għall-ekonomija diġitali . [...] [Iżda] ma
nistgħux nibnu l-futur tal-SMEs fuq kundizzjonijiet tax-xogħol
ħżiena u salarji baxxi ħafna, dan mhuwiex il-futur għall-mudell
ekonomiku fl-Ewropa."
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Il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema tal-pjattaformi
"Is-swieq tax-xogħol tagħna se jinbidlu minħabba lawtomatizzazzjoni, id-diġitalizzazzjoni u l-intelliġenza
artifiċjali. Għandna nimpenjaw ruħna b'mod deċiżiv biex
intaffu r-riskji, insawru t-tranżizzjonijiet u nisfruttaw lopportunitajiet. Huwa essenzjali li tiġi żgurata l-fiduċja filfutur diġitali. Għalhekk, jeħtieġ li nindirizzaw il-kundizzjonijiet
tax-xogħol tal-ħaddiema tal-pjattaformi u nindirizzaw b'mod
attiv il-forom ġodda tal-prekarjetà."
"Dan huwa għan globali [li] għandna nindirizzaw malajr. [...]
Dan is-settur qed jespandi malajr, filwaqt li qed isir dejjem
aktar importanti; m'għandux biss żvantaġġi, iżda huwa
assolutament neċessarju li jiġi introdott regolament soċjali. Laspett soċjali ma jistax jibqa' lura mill-evoluzzjoni
teknoloġika."
"Għandna niżguraw [...] li l-persuni li jaħdmu fil-kuntest talpjattaformi jkollhom l-istess drittijiet soċjali bħall-ħaddiema loħra kollha. Dawn għandu jkollhom ukoll id-dritt li jwettqu
negozjar kollettiv [...] għandna nipprevedu li meta l-persuni
jiltaqgħu flimkien, anke l-ħaddiema tal-pjattaformi li jitqiesu
bħala ħaddiema li jaħdmu għal rashom, ma jmorrux kontra lliġi dwar il-kompetizzjoni, għaliex dak huwa assurd. [...] L-idea
tiegħi se tkun li tiġi organizzata malajr ħafna konferenza kbira
mal-partijiet ikkonċernati kollha biex dan jiġi diskuss u
mbagħad jitfassal standard tajjeb għall-persuni fl-ekonomija
diġitali ġdida."
"Fl-aħħar mill-aħħar, l-aktar kapital siewi li għandna flekonomija diġitali mhuwiex il-magni, iżda l-bnedmin. L-għan
tagħna huwa li nibnu ekonomija diġitali li tkun iċċentrata fuq
il-bnedmin."
Kwistjonijiet relatati mas-saħħa u s-sigurtà
"Wieħed mill-oqsma li personalment għandi għal qalbi ħafna
huwa s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Mhuwiex
aċċettabbli li fl-2019 in-nies fl-Ewropa għadhom f'riskju fuq ilpost tax-xogħol tagħhom. Se nippromwovi l-adozzjoni ta'
aktar miżuri kontra l-karċinoġeni fuq il-post tax-xogħol. Iddinja tax-xogħol li qed tinbidel tirrikjedi [wkoll] riflessjonijiet
ġodda dwar is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali."
"[...] [It-tiġdid tal-kumpass tal-UE għal azzjoni
mentali] huwa kwistjoni li għandna nsegwu
ċertament se nkun qed neżamina dan, u
Kummissarju inkarigat mis-saħħa, se nagħmlu

dwar is-saħħa
[...] Għalhekk,
flimkien maldan. [...] Dak li

għandu jkollna huwa politika ta' prevenzjoni b'saħħitha
[għall-mard mentali fuq il-post tax-xogħol, bħal eżawriment u
stress]."
L-istazzjonar tal-ħaddiema u d-dumping soċjali
"Il-prinċipju essenzjali [...] li assolutament għandna
nimplimentaw, huwa dak ta' paga ugwali għal xogħol ugwali
fl-istess post."
"Issa għandna nimplimentaw b'mod xieraq [...] din id-Direttiva
fl-interess ta' kulħadd, u mhux biss tal-pajjiżi riċeventi, iżda
anke tal-pajjiżi emittenti. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar, l-ebda
pajjiż ma jista' juża xi forma ta' dumping soċjali għallħaddiema tiegħu stess. Dan imur kontra l-ispirtu Ewropew.
Jien niddependi ħafna fuq l-Awtorità Ewropea tax-Xogħol
biex jiġi żgurat li s-sistema taħdem kif suppost, li niġġieldu
kwalunkwe abbuż, u li kulħadd ikun kemm jista' jkun fuq listess livell."
"Insostni wkoll b'mod ċar li l-Istati Membri għandhom jagħtu
lilhom infushom il-mezzi u r-riżorsi meħtieġa. [...] Ma nistgħux
nitkellmu dwar id-dumping soċjali minn naħa waħda, u minnaħa l-oħra, ma nadottawx l-istrumenti meħtieġa biex tiġi
indirizzata l-kwistjoni."

Il-kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew
"Se naħdem mill-qrib u b'mod regolari mal-Parlament
Ewropew, mal-Istati Membri, mas-sħab soċjali u mal-partijiet
ikkonċernati kollha biex tinkiseb Ewropa aktar ġusta, aktar
soċjali u inklużiva."
"Se nisma' l-kummenti tagħkom, l-ideat tagħkom, loġġezzjonijiet tagħhom, u nista' nassigurakom, li matul is-snin
li ġejjin, se nimpenja ruħi għal kooperazzjoni mill-qrib ma' din
il-Kamra. Irridu naħdmu flimkien jekk nixtiequ niksbu l-fiduċja
tal-ħaddiema, tal-familji u taċ-ċittadini."
"[...] Se niġi lura quddiemkom kull meta titolbuni, jew kull
meta nħoss li għandi bżonn inkellimkom, biex nieħu l-parir
tagħkom u l-opinjonijiet tagħkom, li huma diversi ħafna,
differenti ħafna, xi kultant tassew kritiċi, iżda rrid ngħid li
nemmen li dan huwa dak li jagħmel il-politika Ewropea tagħna
vivaċi u tassew demokratika. Għalhekk, illum se nimpenja ruħi
li nkun magħkom ta' spiss u nkompli dak li bdejna llum [...]. [...]
intom il-vuċi taċ-ċittadini tagħna u għandna nisimgħu dik ilvuċi."
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BRIEFING

Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
PAOLO GENTILONI
Kummissarju nnominat
Ekonomija

Fit-3 ta' Ottubru 2019, il-Kummissarju nnominat, Paolo Gentiloni, deher quddiem il-Parlament Ewropew biex iwieġeb
il-mistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (ECON) u mill-Kumitat għallBaġits (BUDG). Matul is-seduta ta' smigħ, huwa għamel għadd ta' impenji li huma enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn
l-impenji jirreferu għall-portafoll tiegħu, kif deskritt fl-ittra ta' missjoni li ntbagħtet lilu mingħand Ursula von der Leyen,
il-President elett tal-Kummissjoni Ewropea, fosthom:




Affarijiet ekonomiċi u finanzjarji;
Tassazzjoni ġusta u effettiva; u
Unjoni Doganali b'saħħitha u moderna.

Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Kummissarju nnominat irċieva wkoll xi mistoqsijiet bil-miktub qabel is-seduta
ta' smigħ li għalihom huwa pprovda tweġibiet bil-miktub.

Dipartiment Tematiku għall-Politika Ekonomika, Xjentifika u tal-Kwalità tal-Ħajja
Unità tas-Sostenn għall-Governanza Ewropea
Awturi: Dirk Verbeken, Alice Zoppè
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni
PE 642.341 - Novembru 2019
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Affarijiet ekonomiċi u finanzjarji
Il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir: implimentazzjoni
"Se nissorvelja l-applikazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbi r
sabiex jiġu żgurati finanzi pubbliċi sostenibbli. Se nagħmel
użu mill-flessibbiltajiet bir-regoli, meta jkunu meħtieġa,
sabiex tingħata pożizzjoni fiskali xierqa, jingħata permess biex
il-politika fiskali taqdi rwol stabilizzanti u jiġi promoss
investiment li huwa meħtieġ ħafna. Fl-implimentazzjoni tarregoli tagħna, se niffoka fuq it-tnaqqis tad-dejn pubbliku
bħala xi ħadd li tassew jimpurtah mill-impatt potenzjalment
destabbilizzanti ta' livell għoli ta' dejn fi żminijiet ħżiena. Se
nindirizza wkoll l-użu xieraq ta' spazju fiskali biex jiġi indirizzat
ir-riskju ta' tnaqqis fl-ekonomija tagħna."
"[...] Se nagħti dan l-abbozz tal-pjan tal-baġit [Taljan]
preċiżament l-istess attenzjoni, attitudni ta' djalogu u serjetà
dwar ir-regoli li se nagħti lis-26 Stat Membru ieħor."
"Se nkun ċar daqs il-kristall dwar il-fatt li mhux se jkollna
standards doppji fl-implimentazzjoni tar-regoli tagħna.
Nifhem li din hija kwistjoni ta' fiduċja. Tistgħu nistennew dan
minn dak li sostnejt dalgħodu. Tistgħu tħarsu lejn il-bijografija
tiegħi. Iżda minbarra dan, din hija kwistjoni ta' fiduċja. Limpenn tiegħi huwa li ma jkunx hemm standards doppji."
Il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (PST): reviżjoni
"Naturalment, il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir mhuwiex perfett.
Se nuża l-opportunità mogħtija mir-rieżami tas-"Six-pack" u
tat-"Two-pack" sabiex issir riflessjoni dwar il-mod tajjeb kif
għandna nimxu 'l quddiem, abbażi tal-evidenza mill-passat u
billi jitqies il-kontribut mill-Bord Fiskali Ewropew. U ċertament
intom se tgħidu l-opinjoni tagħkom dwar dan."
"Ir-riskju ta' effett proċikliku huwa ċar ħafna. Nemmen li l-Bord
Fiskali Ewropew ddikjara wkoll dan ir-riskju b'mod ċar ħafna.
Dak li se jkollna niddiskutu fit-tmiem tar-rieżami li qed isir
bħalissa, li se jiġi konkluż f'nofs Diċembru, fir-rigward tat-Twopack u tas-Six-pack, huwa t-triq 'il quddiem. Irrid ngħid li
personalment apprezzajt il-filosofija tal-Bord Fiskali Ewropew:
sempliċi, infurzabbli u antiċiklika. Din il-filosofija qed tqis ukoll
id-diversi oġġezzjonijiet li saru wkoll dalgħodu, fir-rigward ta'
xi elementi kkumplikati wisq u diskrezzjonali wisq tar-regoli
tal-PST s'issa."
"Iżda għandna nkunu nafu li d-deċiżjoni dwar kif għandna
nimxu 'l quddiem wara r-rieżami se tittieħed mill-Kulleġġ u
mill-istituzzjonijiet Ewropej u mhix se tkun deċiżjoni faċli.
Personalment, dejjem nenfasizza l-kelma "ambizzjoni".
Nixtieq ħafna nibdel ir-regoli tagħna b'mod aktar antiċikliku,
aktar sempliċi u aktar infurzabbli, iżda nirrispetta l-opinjoni li
ssostni li għandna nkunu kawti, minħabba li nistgħu nsolvu listess problema b'xi għodod tal-interpretazzjoni u mingħajr
ma nimplimentaw is-sett ta' bidliet leġiżlattivi. Se niddeċiedu
qabel it-tmiem ta' din is-sena."
Approfondiment tal-UEM/BICC
"Iva, nemmen li l-proposta għal dan l-istrument ġdid, lIstrument Baġitarju [...] [għall-]Kompetittività u lKonverġenza, li ġie kkonfermat fis-Summit tal-Euro f'Ġunju
huwa rilevanti, filwaqt li jeħtieġ li jiġi ffinanzjat b'mod serju u
għandu jitqies ukoll bħala għodda għall-istabbilizzazzjoni.
Nafu li d-diskussjoni dwar l-għodda ta' stabbilizzazzjoni
dejjem kienet diffiċli fil-Kunsill Ewropew iżda nemmen li din ilproposta hija mmirata sew. Il-mira hija li jissaħħu r-riformi
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strutturali u l-konverġenza, u dan għandu jiġi ffinanzjat b'mod
serju u jiġi segwit b'mod serju. Dan huwa l-impenn li
personalment se nagħmel mal-kumitat tagħkom."
"Iva, se niddiskutu flimkien dawn il-kriterji tal-governanza u lprijoritajiet ta' dan l-istrument, u l-prijorità tal-klima ċertament
se titqies b'mod serju."
Il-Proċedura ta' Żbilanċ Makroekonomiku
"Iva, nemmen li l-analiżi tal-iżbilanċi makroekonomiċi kienet
ta' għajnuna kbira minħabba li kienet utli biex tagħti lillKummissjoni u lill-Istati Membri linji gwida, ideat,
suġġerimenti, mhux biss dwar il-kwistjonijiet finanzjarji
tradizzjonali, iżda dwar kwistjonijiet oħra bħad-dejn privat, issuq tal-akkomodazzjoni [...] u s-sitwazzjoni tas-saħħa. Dawn ilkundizzjonijiet huma fundamentali u nemmen li għandna
naħdmu biex insaħħuhom fil-futur qarib."
InvestEU u l-Pjan ta' Investiment għal UE Sostenibbli
"Se nniedi InvestEU u l-Pjan ta' Investiment għal Ewropa
Sostenibbli bħala kwistjoni ta' prijorità."
"Naqbel magħkom li ċ-ċifra ta' triljun hija impressjonanti
ħafna. Nemmen li se naħdmu b'mod b'saħħtu ħafna,
personalment, mal-Viċi President Timmermans u mal-Viċi
President Dombrovskis minħabba li ovvjament jeħtieġ li
noħolqu ambjent tajjeb biex jiġi mmobilizzat il-kapital privat.
Iżda nemmen li biex nissodisfaw tali impenn, jeħtieġ li
ningħaqdu mal-kapital, mal-investiment privat, kif ukoll malgħotjiet pubbliċi u għandna nimmobilizzaw l-investimenti
pubbliċi madwar l-Ewropa. Dan il-pjan, il-Pjan ta' Investiment
għal Ewropa Sostenibbli, qed jibda b'mod parallel mal-pjan ta'
InvestEU u nemmen li l-pjan ta' InvestEU se jagħti kontribut
qawwi lill-Pjan Sostenibbli minħabba l-kapaċitajiet li, kif
insejħulu aħna, iċ-"ċentru" ta' InvestEU se jkollu biex jingħata
kontribut għal proġett ġdid li kapaċi jkollu parteċipazzjoni
qawwija fil-kapital. Għandna wkoll inkomplu fix-xogħol li qed
isir bħalissa biex jiġi ddefinit standard għal bonds ekoloġiċi.
Nemmen li dan huwa wieħed mill-għanijiet tagħna għall-futur
qarib, u kif tafu x-xogħol diġà qed isir."
"Kif sostnejt, dan huwa xogħol li qed isir bħalissa fis-servizzi
tal-ECFIN tagħna. Il-messaġġ huwa ċar ħafna. Hemm
disponibbiltà ta' investiment kapitali li qed tiżdied madwar iddinja fir-rigward ta' investiment b'għan, u speċifikament firrigward ta' investiment bi skopijiet ambjentali. Għalhekk,
nemmen li l-kapaċità tagħna li nagħtu punt ta' riferiment lisswieq, permezz tal-bonds ekoloġiċi tagħna, se tkun utli u
apprezzata ħafna u se taqa' f'ambjent pożittiv u favorevoli
ħafna mill-investituri. Tkun xi ħaġa stramba jekk l-UE tkun
nieqsa minn dan il-qasam li issa huwa pożittiv ħafna madwar
id-dinja fl-ibliet kapitali."
"Għandna żewġ għodod differenti: waħda, InvestEU, hija xi
ħaġa li l-Parlament diġà ddiskuta fil-qafas tal-Qafas Finanzjarju
Pluriennali. Din hija mmirata lejn prijoritajiet differenti u
nemmen li se jkollha kapaċità teknika b'saħħitha fiċ-"ċentru"
ta' InvestEU tagħha li se tkun utli wkoll biex jiġi promoss lInvestiment tal-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli.
Għalhekk, se naħdmu id f'id, mal-Kummissarju nnominat
Dombrovskis li jispeċjalizza aktar fuq il-ħolqien ta' kapital
privat fil-proġett tal-Pjan ta' Investiment għal Ewropa
Sostenibbli. Kif tafu, għandna mira ambizzjuża ta' triljun euro
u jien se nikkonċentra aktar biex jiġi ddefinit il-pjan u jiġi
promoss il-programm InvestEU."

L-impenji li saru fis-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
"Ma nistgħux naċċettaw l-idea li pjan daqstant rilevanti
għalina,
InvestEU,
li suppost
jiġġenera madwar
EUR 650 biljun, huwa limitat għal żoni jew pajjiżi individwali.
Għalhekk, l-impenn li qed nagħmel huwa li jkollna
distribuzzjoni ugwali ta' dan il-pjan madwar l-Unjoni kollha."
Skema ta' Riassigurazzjoni għall-Qgħad
"Waħda mill-azzjonijiet ewlenin tiegħi se tkun li tiġi
implimentata l-Iskema Ewropea ta' Riassigurazzjoni għallQgħad. Naf li din il-Kamra ilha żmien twil titlob tali skema.
Politikament, mhux se jkun faċli iżda flimkien nistgħu
nimplimentaw skema li se toffri protezzjoni liċ-ċittadini matul
żminijiet diffiċli f'ħajjithom."
"Nemmen li din il-proposta, fil-fatt, għandha għan doppju.
M'għandniex nissottovalutaw għan wieħed, forsi l-ewwel
wieħed, tal-anqas lejn iċ-ċittadini tagħna, li huwa l-għan
soċjali li jkollna strument biex jissaħħu l-istrumenti nazzjonali
kontra l-qgħad. Dan huwa punt rilevanti minħabba li, f'dan ilkaż, nistgħu ngħaqqdu flimkien għodda li jkollha messaġġ ċar
u intenzjoni soċjali ċara kif ukoll konsegwenza ta'
stabbilizzazzjoni. Iżda li xtaqt nenfasizza huwa li din mhijiex
biss għodda ta' stabbilizzazzjoni. Kif diġà sostnejtu, l-Iskema
ta' Riassigurazzjon m'għandhiex tkun għodda għal
trasferimenti permanenti minn pajjiż għal ieħor. Din
m'għandhiex iddgħajjef il-proċess ta' riforma strutturali li
għaddej bħalissa fi Stati Membri individwali. Din għandha
tkun ikkonċentrata fuq xokkijiet esterni rilevanti u għandha
tkun rapida ħafna, filwaqt li jkollha mekkaniżmu ta' dispersjoni
awtomatiku. [...] Jien inkarigat biex niddefinixxi l-mekkaniżmu
u din se tkun waħda mill-kwistjonijiet ewlenin, teknikament u
politikament. Din l-iskema se tkun ikkonċentrata fuq is-self
jew fuq l-appoġġ dirett lill-baġits nazzjonali? Din iddiskussjoni hija rilevanti ħafna. Mhuwiex ċar jekk dawn iżżewġ xenarji għandhomx jikkontradixxu kompletament lil
xulxin. Nistgħu nibdew b'wieħed iżda din hija xi ħaġa li
għandna naħdmu fuqha fil-ġimgħat li ġejjin, b'mod rapidu u
effettiv ħafna."
"Se nibda naħdem minnufih. It-terminu "minnufih" jiddependi
fuq l-evoluzzjoni politika iżda dan ifisser li, jekk niġi
kkonfermat, se naħdem fuq dan minnufih mal-kollega tiegħi
Schmit u mal-Kulleġġ."
"Għalhekk, nemmen li fi ftit ġimgħat din se tkun id-definizzjoni
tal-iskema u tal-konsegwenzi differenti fuq il-metodi tagħna
fid-deċiżjonijiet tal-Komunità tagħna."
Semestru Ewropew
"Personalment, impenjat bis-sħiħ, abbażi tal-esperjenza
personali tiegħi bħala Prim Ministru, għall-fatt li qabelxejn
neħtieġu kooperazzjoni mas-sħab
soċjali fl-għażliet
ekonomiċi tagħna, u għalhekk l-impenn tiegħi li ħadt se
nwettqu flimkien mal-kollega tiegħi Nicolas Schmit. Sa fejn
huma kkonċernati r-regoli tagħna, f'dawn l-aħħar ftit snin, is-

Semestru Ewropew beda jinkludi b'mod serju dimensjoni
soċjali fil-proċess tiegħu. Dan kien l-aktar il-konsegwenza taddeċiżjoni ta' Gothenburg dwar il-pilastru soċjali Ewropew.
Nemmen li issa dan il-kompitu għandu jmur lil hinn minn dan,
u huwa ċar li rċevejt il-mandat biex nintegra l-għanijiet ta'
żvilupp sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti fil-proċess tasSemestru Ewropew. Kif nafu lkoll kemm aħna, l-għanijiet
prinċipali għandhom dimensjoni soċjali b'saħħitha u mhux
biss dimensjoni ambjentali b'saħħitha. Din se tkun għodda
ġdida biex din il-prijorità soċjali tingħata l-importanza li
jistħoqqilha."
"Nemmen li jeħtieġ li ninvolvu lis-sħab soċjali, anke fl-Istati
Membri, fid-djalogu li se jkollna mal-gvernijiet tal-Istati
Membri u din hija wkoll problema marbuta massensibilizzazzjoni pubblika. Dan se jgħin lil dan id-djalogu u se
jgħin lill-Unjoni Ewropea tikseb fehim aħjar ta' dak li qed
niddeċiedu dwaru għall-Istati Membri matul is-Semestru."
Il-Eurostat
"Nagħti importanza kbira biex tiġi difiża l-indipendenza
professjonali tal-Eurostat u tal-awtoritajiet nazzjonali. Se
niżgura li l-Eurostat jibqa' l-punt ta' referenza affidabbli għallistatistika u d-data dwar l-Ewropa."

Tassazzjoni ġusta u effettiva
"Jien iddeterminat li naħdem lejn tassazzjoni ġusta u effettiva
fl-UE."
"[...] li nkompli niġġieled kontra l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa
[...]. Nixtieq li l-kontribwenti li jaġixxu skont ir-regoli jiksbu
benefiċċji u li niffoka azzjoni punittiva fuq dawk li ma
jagħmlux dan."
Tassazzjoni relatata mal-ambjent
"[...] 74 % taċ-ċittadini jaqblu li l-UE għandha tagħmel aktar
biex tiġġieled il-frodi tat-taxxa. [...] L-ewwel prijorità tiegħi se
tkun li niżgura li t-tassazzjoni tikkontribwixxi bis-sħiħ għallPatt Ekoloġiku Ewropew. Min-naħa tiegħi, se naħdem għal
qafas ta' tassazzjoni ambjentali biex jidderieġi l-imġiba talutenti, tal-konsumaturi u tal-produtturi lejn ekonomija
newtrali għall-klima. Se nivvaluta firxa ta' miżuri, inkluż laġġornament tad-Direttiva dwar it-Tassazzjoni fuq l-Enerġija
biex din tiġi allinjata mal-objettivi ambjentali u l-istabbiliment
ta' taxxa fuq il-karbonju fil-fruntieri fil-livell tal-UE li tkun
kompatibbli mar-regoli tad-WTO [l-Organizzazzjoni Dinjija talKummerċ]. Meta se nagħmel dan, se nkun viġilanti li dan ilqafas ikun ġust u bbilanċjat mil-lat soċjali. Nixtieq nindirizza
wkoll l-użu ta' [...] strumenti legali oħra fit-Trattati li
jippermettu li l-proposti dwar it-taxxa jiġu adottati permezz ta'
voti b'maġġoranza kkwalifikata u b'kodeċiżjoni."
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Riforma tas-sistema tat-taxxa korporattiva
internazzjonali
"It-tieni objettiv tiegħi huwa l-kontribut Ewropew għarriforma tas-sistema tat-taxxa korporattiva internazzjonali biex
din issir xierqa għas-seklu 21. Huwa ċar għal kulħadd li ssistema attwali hija skaduta. It-tranżizzjoni lejn ekonomija
diġitali wasslet għal nuqqas ta' konnessjoni li qed jikber bejn
il-post fejn jinħoloq il-valur u fejn titħallas it-taxxa. Barra minn
hekk, il-kompetizzjoni fil-qasam tat-taxxa xxekkel iddeċiżjonijiet ta' negozju u twassal għal politiki tat-tassazzjoni
mmirati lejn il-ġbir tad-dħul fuq terminu qasir. Bħalissa fil-G20
qed isiru diskussjonijiet dwar il-modernizzazzjoni tattassazzjoni korporattiva internazzjonali, li qed jiġu appoġġjat i
mill-OECD. Sal-aħħar tas-sena d-dieħla, se jkollna bżonn
nieħdu rendikont tad-diskussjonijiet internazzjonali. Jekk ma
jintlaħaq l-ebda kunsens, jien għandi l-kompitu li mmexxi lisforzi għal taxxa diġitali Ewropea ġusta u għal bażi komuni
għat-taxxa korporattiva."
"Dan ifisser li fit-tielet trimestru tas-sena d-dieħla, se naħdmu
fuq il-proposta Ewropea. M'aħniex se naġixxu fir-rigward talproposta Ewropea qabel id-dibattitu internazzjonali, iżda jien
serju ħafna li nimpenja ruħi u l-Kummissjoni biex infasslu lproposta tagħna s-sena d-dieħla jekk ma jintlaħaqx kunsens
internazzjonali."
It-tassazzjoni diġitali
"Iva, se jkollna impenn internazzjonali fir-rigward tattassazzjoni diġitali. Nemmen li issa għandna l-possibbilt à
konkreta li niksbu riżultat. Dan ma kienx il-każ sa ftit xhur ilu.
L-evoluzzjoni tad-diskussjoni fil-qafas tal-OECD sejra l-aktar
lejn it-tassazzjoni ġenerali tan-negozji l-kbar, mhux biss talpjattaformi diġitali, iżda tan-negozji kbar b'mod ġenerali.
Nemmen li dan huwa aċċettabbli minħabba li ddiġitalizzazzjoni qed isseħħ fil-kumpaniji multinazzjonali
kollha u mhux biss fil-kumpaniji multinazzjonali diġitali, u din
hija xi ħaġa li l-Ewropa taċċetta faċilment."

"Għall-ewwel darba, ir-rivoluzzjoni diġitali wasslitna
f'sitwazzjoni li ma nistgħux naċċettaw; dak il-valur jinħoloq, u
jinħoloq ta' spiss, permezz tad-data u permezz tad-data
tagħna, jiġifieri d-data personali tagħna. Iżda t-taxxi ma
jinsabux fl-istess postijiet fejn jinħoloq il-valur."
"[...] wara xi diffikultajiet interni bejn l-Istati Membri biex tiġi
implimentata l-proposta tal-Kummissjoni, iddeċidejna li
nagħmlu l-aħjar użu mid-diskussjonijiet internazzjonali, middiskussjonijiet tal-G20 u tal-OECD. Meta ġie deċiż dan, seta'
jidher bħala xi tip ta' strateġija biex ma jiġux indirizzati ddiffikultajiet. Iżda dak li qed nifhem issa huwa li hemm tħassi b
reali, li jirriżulta speċjalment mill-Istati Uniti, tħassib reali u
disponibbiltà reali biex jinstab kompromess fl-OECD. LEwropa taqdi rwol rilevanti ħafna f'dan il-każ u jien pjuttost
ottimist li s-sena d-dieħla nistgħu nsibu soluzzjoni fil-livell
globali."
Jekk is-sena d-dieħla ma jintlaħaq l-ebda kunsens, se jkollna
proposta Ewropea [dwar it-taxxa diġitali]. Dan ifisser li fit-tielet
trimestru tas-sena d-dieħla, se naħdmu fuq il-proposta
Ewropea."
Fl-interess taċ-ċittadini u tal-opinjoni pubblika
"Kif nistgħu nippruvaw ngħaddu minnufih il-messaġġ li iva,
aħna impenjati dwar dawn il-kwistjonijiet: l-ambjent, il-qasam
korporattiv, il-qasam diġitali u l-frodi tat-taxxa eċċ.? Mod
tajjeb huwa li jiġi propost lill-Kulleġġ pjan li jikkonċentra linteress anke taċ-ċittadini tagħna u l-opinjoni pubblika fuq
dawn is-suġġetti."

Unjoni Doganali b'saħħitha u moderna
"Il-maġġoranza tan-nies iqisu l-Unjoni Doganali bħala xi ħaġa
fatta iżda t-tensjonijiet madwar id-dinja fir-rigward tas-sigurt à
kummerċjali, il-bidliet fil-mudelli kummerċjali u ż-żieda filkummerċ elettroniku jsaħħu l-ħtieġa għal Unjoni Doganal i
b'saħħitha. Se nagħmel ħilti biex inġib l-Unjoni Doganali fillivell li jmiss tal-effettività."
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BRIEFING

Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
JANUSZ WOJCIECHOWSKI
Kummissarju nnominat
Agrikoltura

Fl-1 u fit-8 ta' Ottubru 2019, il-Kummissarju nnominat, Janusz Wojciechowski, deher quddiem il-Parlament Ewropew
biex iwieġeb il-mistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Matul is-seduti ta'
smigħ, huwa għamel għadd ta' impenji li huma enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn l-impenji jirreferu għall-portafoll
tiegħu, kif deskritt fl-ittra ta' missjoni li ntbagħtet lilu mingħand Ursula von der Leyen, il-President elett tal-Kummissjoni
Ewropea. Il-kompitu futur tiegħu se jkun iffokat fuq il-bini ta' agrikoltura moderna u sostenibbli, fosthom:
 Il-konklużjoni tan-negozjati dwar Politika Agrikola Komuni ssimplifikata wara l-2020 u l-iżgurar li l-Pjanijiet
Strateġiċi futuri tagħha jsibu bilanċ bejn l-objettivi mifruxa mal-UE kollha u l-prijoritajiet nazzjonali;
 Il-kontribut għall-"istrateġija mill-"Għalqa sal-Platt" tal-UE, filwaqt li jiġi eżaminat kif is-settur agroalimentari jista'
jtejjeb is-sostenibbiltà tul il-katina tal-provvista agroalimentari, fosthom permezz tal-produzzjoni organika;
 L-iżgurar li l-produzzjoni agroalimentari tikkontribwixxi għall-għanijiet tal-UE relatati mal-klima, mal-ambjent u
mal-bijodiversità;
 It-tisħiħ tas-sistema ta' indikazzjonijiet ġeografiċi u l-iżvilupp ta' viżjoni ġdida fit-tul għaż-żoni rurali skont ilPjanijiet Strateġiċi ta' wara l-2020;
 Il-promozzjoni tal-istandards tal-Ewropa dwar l-ikel ta' kwalità għolja madwar id-dinja.
Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduti ta' smigħ [ (*) il-laqgħa tal-1/10; (**)il-laqgħa tat-8/10]. Ir-rapporti verbatim tas-seduti ta' smigħ pubbliċi
[(*) 1/10; (**) 8/10] huma disponibbli fuq is-sit web tas-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Kummissarju
nnominat irċieva wkoll xi mistoqsijiet bil-miktub qabel iż-żewġ seduti ta' smigħ li għalihom huwa pprovda tweġibiet
bil-miktub (tweġibiet għall-ewwel kwestjonarju tal-PE; Tweġibiet għat-tieni kwestjonarju tal-PE).

Dipartiment Tematiku għall-Politika Strutturali u ta' Koeżjoni
Awturi: Albert Massot, Francois Nègre
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni
PE 629.206 - Ottubru 2019
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Il-konklużjoni tan-negozjati dwar Politika Agrikola
Komuni moderna u ssimplifikata għall-perjodu ta'
wara l-2020

għall-partijiet ikkonċernati kollha tagħna: Għall-bdiewa, lorganizzazzjonijiet tal-bdiewa u NGOs oħra b'interess fissettur agrikolu. Għandna naħdmu flimkien għall-benefiċċju
tal-agrikoltura tagħna u tal-kampanja tagħna" (*)

Diskussjonijiet dwar ir-riforma tal-PAK

"Irċevejt sinjal ċar ħafna mingħandkom. Intom tistennew li lKummissarju l-ġdid ma jkunx miftuħ biss għal djalogu, ma
jkunx kapaċi biss jitkellem, iżda intom tistennew azzjonijiet
konkreti, kif ukoll tistennew li jingħata l-appoġġ lill-bdiewa
Ewropej. Nixtieq niddikjara li jien lest nieħu azzjonijiet. Ilkwistjonijiet relatati maż-żoni rurali, mal-biedja u malagrikoltura, huma għal qalbi ħafna" (**)

"Jien miftuħ għal aktar diskussjoni [...] dwar il-proposta tal-UE
[...]. Il-proposta tal-Kummissjoni mhijiex il-Bibbja; nistgħu
niddiskutu kif għandna ntejbuha" (*)
"Se nagħmel dak kollu li huwa possibbli biex il-politika
agrikola komuni ssir aktar favur l-ambjent u tagħmel anqas
ħsara lill-klima. Iżda [...] dan mhuwiex it-tmiem tal-ħidma
tagħna. "Jien miftuħ għal aktar diskussjoni dwar il-titjib talproposti" (*)
"Jeħtieġ li jkollna politika agrikola komuni li tkun imsejsa fuq
għanijiet komuni, intervent komuni u indikaturi komuni [...].
Jien miftuħ ħafna għal kwalunkwe diskussjoni mal-Parlament
Ewropew [...] sabiex jiġu ppreservati l-aspetti komunitarji talPAK fejn qed issir ir-riforma, filwaqt li jiġi ppreservat ukoll
spazju għall-flessibbiltà. Jeħtieġ li nsibu l-bilanċ ġust [...]
sabiex jiġi pprovdut spazju għall-interventi nazzjonali minn
naħa waħda, u direttivi komunitarji min-naħa l-oħra" (**)
Il-ħolqien ta' viżjoni fit-tul għall-agrikoltura
"Naturalment, jekk niġi approvat mill-Parlament, wieħed millkompiti tiegħi se jkun li noħloq viżjoni fit-tul għall-agrikoltura
Ewropea. Għandna viżjoni fit-tul għall-politika dwar il-klima,
viżjoni fit-tul għall-politika dwar l-enerġija, iżda m'għandnie x
viżjoni fit-tul għall-futur tal-agrikoltura Ewropea" (*)
"Waħda mill-ewwel azzjonijiet tiegħi, [...] se tkun li nħejji
rapport speċjali dwar is-sitwazzjoni attwali fl-agrikoltura
Ewropea: rapport li jippreżenta fejn ninsabu u d-direzzjoni li
sejrin fiha, kemm għandna azjendi agrikoli bħalissa [...], u x'inhi
s-sitwazzjoni ġenerazzjonali" (*)

Lejn appoġġ aktar ġust fir-rigward tal-biedja mill-familji
"Kif għandhom jiġu appoġġjati l-azjendi agrikoli u x'pożizzjoni
għandhom l-azjendi agrikoli żgħar u l-azjendi agrikoli kbar ?
Dawn huma mistoqsijiet li għalihom għandna nsibu tweġiba
komuni" (*)
"Se nappoġġja bis-sħiħ l-azzjonijiet kollha li se jkunu ta'
għajnuna għall-biedja fuq skala żgħira u għal dik ta' daqs
medju, speċjalment għall-azjendi agrikoli tal-familja" (*)
"Naqbel bis-sħiħ [...] li l-obbligu ewlieni tal-bdiewa, skont itTrattat, huwa li tiġi żgurata s-sigurtà alimentari għaċ-ċittadini
Ewropej kollha. L-obbligu tagħna bħala politiċi Ewropej huwa
li nappoġġjaw lill-bdiewa jilħqu dan l-objettiv" (*)
"Nista' niddikjara li t-tisħiħ tas-sistema tal-intervent fis-suq se
jkun parti importanti importanti ħafna mill-missjoni tiegħi
bħala Kummissarju" (*)
Bdiewa żgħażagħ
"Il-politika għall-bdiewa żgħażagħ għandha tkun flessibbli.
Għandna nużaw l-istrument xieraq għas-sitwazzjoni fl-Istat
Membru" (*)
Trasferimenti bejn il-pilastri tal-PAK

"Nimpenja ruħi li ningħaqad magħkom fid-dibattiti meta tqisu
li dan ikun siewi, filwaqt li se nżomm miftuħa mezzi ta'
komunikazzjoni u se nismagħkom dejjem. Bħala parti middjalogu, ninsab ħerqan biex nikkooperaw dwar l-iżvilupp ta'
viżjoni fit-tul għall-agrikoltura. Jeħtieġ li jkollna dibattitu
informat dwar dak li nixtiequ għall-azjendi agrikoli tagħna u
għall-bdiewa tagħna matul l-għaxar snin li ġejjin [...]. Ejja
noħolqu u naqsmu flimkien viżjoni għaż-żoni rurali tagħna u
l-agrikoltura tagħna" (*)

"Il-konverġenza esterna hija kwistjoni politika sensittiva ħafna.
Nemmen li sejrin [...] fid-direzzjoni t-tajba, iżda d-deċiżjonijiet
politiċi dwar sa fejn se naslu bil-konverġenza esterna jaqgħu
taħt ir-responsabbiltà tal-Parlament u tal-Kunsill" (*)

"Se nikkoopera mill-qrib ħafna mal-Parlament Ewropew biex
noħloq il-viżjoni fit-tul għall-agrikoltura. Il-Parlament
Ewropew se jkun l-ewwel sieħeb tiegħi għal dan id-dibattitu"
(*)

"Aħna avvanzati ħafna fir-rigward tal-mod kif nugwalizzaw ilpagamenti bejn l-Istati u r-Reġjuni u l-bdiewa fl-Istati
Nazzjonali. Se nagħmel ħilti kollha biex inħaffef dan il-proċess"
(**)

Kooperazzjoni mal-Parlament
"Se ninvolvi ruħi fi djalogu magħkom, onorevoli Membri,
bħala individwi u f'dan il-kumitat, u se nestendi dak id-djalogu
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"Se nappoġġja d-deċiżjoni tal-Istati Membri dwar
trasferimenti bejn il-pilastri, miż-żewġ naħat" (*)

it-

Konverġenza

L-impenji li saru fis-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati

L-implimentazzjoni tal-Politika Agrikola Komuni ta'
wara l-2020, filwaqt li jiġi żgurat li l-Pjanijiet
Strateġiċi futuri jiksbu bilanċ bejn l-objettivi
mifruxa mal-UE u l-prijoritajiet nazzjonali

Bħala parti mill-ambizzjoni tal-UE ta' tniġġis żero,
biex jiġi żgurat li l-produzzjoni agroalimentari
tikkontribwixxi għall-għanijiet tal-UE relatati malklima, mal-ambjent u mal-bijodiversità

Il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK

Il-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-Agrikoltura

"Nappoġġja b'mod ġenerali approċċ flessibbli, biex l-Istati
Membri jkollhom il-possibbiltà li jiddeċiedu, minħabba li
għandna sitwazzjonijiet differenti" (*)

"Konvint li l-agrikoltura ekoloġika, jiġifieri biedja li ma
tagħmilx ħsara lill-ambjent, hija l-aħjar soluzzjoni għall-futur
tal-agrikoltura" (*)

Fl-opinjoni tiegħi, dan mhuwiex rinazzjonalizzazzjoni, iżda
forsi neħtieġu aktar kontroll fil-livell Ewropew. Jien miftuħ
biex niddiskuti dan magħkom u biex intejjeb din il-proposta
inizjali" (*)
"Nemmen li se nkunu lesti biex nibdew il-leġiżlazzjoni ġdida,
il-politika agrikola komuni ġdida mill-1 ta' Jannar 2022" (*)
Mudell Ġdid ta' Implimentazzjoni
"Il-Politika Agrikola Komuni għandha tkun aktar flessibbli,
minħabba li [...] għandna sitwazzjonijiet differenti fost l-Istati
Membri" (*)
Miżuri tranżizzjonali
"Ir-regolamentazzjoni tat-tranżizzjoni hija meħtieġa għaliex
x'nistgħu nagħmlu minbarra din? Il-politika agrikola komuni
m'għandhiex tiġi interrotta" (*)

Il-kontribut għall-"istrateġija mill-Għalqa sal-Platt"
tal-UE, filwaqt li jiġi eżaminat kif is-settur
agroalimentari jista' jtejjeb is-sostenibbiltà talproduzzjoni tal-ikel tul il-katina alimentari;
Il-Katina alimentari
"L-istrateġija "mill-Għalqa sal-Platt" [...] mhijiex partikolarment
ġdida għall-agrikoltura. Dak li huwa ġdid huwa l-istruttura
komuni ta' din il-proposta, iżda għall-agrikoltura dan ifisser li
għandna nagħmlu aktar għall-ambjent u għall-klima, u għallprotezzjoni tal-bijodiversità" (*)
"L-obbligu tiegħi bħala Kummissarju se jkun li niżgura limplimentazzjoni tar-regolament (dwar il-prattiki inġusti).
Dan huwa l-mod ta' kif il-bdiewa tagħna jiġu protetti aħjar firrelazzjonijiet tagħhom mal-bejjiegħa bl-imnut" (*)
Biedja organika
"Se nappoġġja wkoll il-biedja organika. Fil-parti l-kbira tagħha,
il-biedja organika tista' tikkontribwixxi għall-protezzjoni talambjent naturali u tal-klima. Se nippreżenta pjan ta' azzjoni
biex tiġi żviluppata l-biedja organika fl-Unjoni Ewropea" (**)

"Skont it-tieni pilastru, l-20 % huwa punt ta' tluq tajjeb. Jien
miftuħ ħafna biex jintlaħaq ftehim f'dan ir-rigward" (**)
"L-aktar ħaġa importanti hija dak li nieklu, iżda anke kif
nipproduċu l-ikel tagħna, jiġifieri b'liema mod nagħmlu dan.
Naturalment, jekk tagħtuni l-approvazzjoni tagħkom, lobbligu tiegħi bħala Kummissarju tal-Agrikoltura se jkun li
nippromwovi u li nappoġġja l-agrikoltura sostenibbli" (*)
"Fl-opinjoni tiegħi, l-agrikoltura sostenibbli, il-forma ta'
agrikoltura bi standard ambjentli ogħla, tista' tkun
kompetittiva jekk se nappoġġjaw lil dawn l-azjendi agrikoli.
[...]. M'għandna l-ebda alternattiva oħra. Għandna
nappoġġjaw tali biedja"
"Biedja li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent ma tikkonċernax biss
azjendi agrikoli żgħar. B'mod naturali, l-azjendi agrikoli żgħar
huma ppreparati aħjar għal din il-funzjoni, iżda din mhijiex
problema ta' skala. Il-problema hija dwar it-tip ta' biedja" (*)
"Għandna nappoġġjaw lill-bdiewa [...]. Għandna ngħinuhom
u mhux niġġieldu kontrihom" (*)
"Se niddefendi u nappoġġja lill-bdiewa. Se nipprova niżgura li
ma jkunx hemm projbizzjonijiet u interdizzjonijiet, iżda
pjuttost inċentivi li se jtejbu l-parteċipazzjoni tagħhom f'Patt
Ekoloġiku Ewropew ġdid, u l-istrumenti ewlenin għal dan ilgħan għandhom ikunu volontarji, jiġifieri operazzjonijiet
volontarji fir-rigward tal-programmi ekoloġiċi, il-programmi
ta' ekoloġizzazzjoni kif ukoll operazzjonijiet volontarji fit-tieni
pilastru tal-PAK" (**)
Trobbija intensiva tal-bhejjem
"Il-biedja intensiva mhijiex soluzzjoni tajba għall-ambjent ,
għat-tibdil fil-klima, eċċ. Se nkun Kummissarju li se jappoġġj a
biedja mhux intensiva" (*)
"Il-biedja industrijali hija theddida għall-ambjent u għallklima. Għandna nibagħtu sinjali ċari ħafna lill-pubbliku li ddirezzjoni tal-politika agrikola komuni ma tagħmilx ħsara lillambjent" (*)

It-tisħiħ tas-sistema tal-indikazzjonijiet ġeografiċi,
filwaqt li jiġi żgurat li l-wirt kulturali, gastronomiku
u lokali tal-UE jiġi ppreservat u ċċertifikat bħala
awtentiku madwar id-dinja
"Id-denominazzjoni ġeografika se tiġi żviluppata aktar peress
li tipproteġi l-kultura Ewropea tradizzjonali. Din hija meħtieġa
ħafna, speċjalment fil-partijiet Ċentrali u tal-Lvant tal-Ewropa"
(**)
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L-iżvilupp ta' viżjoni ġdida fit-tul għaż-żoni rurali,
filwaqt li jiġi żgurat li l-ħtiġijiet taċ-ċittadini rurali
jiġu indirizzati b'mod speċifiku fil-Pjanijiet
Strateġiji nazzjonali skont il-PAK ta' wara l-2020
"Jien pjuttost imħasseb ukoll dwar il-fatt li l-baġit għalliżvilupp rurali huwa aktar baxx minn dak li ġie maħsub qabel.
Madankollu, il-finanzjament jista' jiżdied mill-Istati Membri
sabiex il-bdiewa ma jkollhomx anqas riżorsi jekk jinżamm ilbaġit. Naturalment, iż-żamma tal-vijabbiltà taż-żoni rurali
għandha tkun il-kompitu ewlieni tal-Fond għall-Iżvilupp
Rurali" (**)
"Qed nosserva [...] li l-parti l-kbira tal-fondi mit-tieni pilastru
huma indirizzati għall-grupp żgħir ta' benefiċjarji, jiġifieri
għall-azjendi agrikoli kbar [...]. Dan għandu jkun aktar
demokratiku. Aktar bdiewa għandhom ikunu wkoll
benefiċjarji tat-tieni pilastru" (*)
Għandna nappoġġjaw il-biedja ċirkolari, il-biedja lokali blindustrija lokali" (*)

Il-promozzjoni tal-istandards tal-Ewropa dwar likel ta' kwalità għolja madwar id-dinja
It-trattament xieraq tal-annimali
"Se nappoġġja t-trattament xieraq tal-annimali [...]. It-titjib talistandards dwar it-trattament xieraq tal-annimali, densità
aktar baxxa ta' annimali, l-użu ta' metodi naturali bħal ragħa
fis-sajf jew, fit-trobbija tal-ħnieżer, l-użu tat-tiben għall-ħanżir,
eċċ. Se nipproponi tali proposti li b'mod ġenerali jagħmlu
anqas ħsara lill-ambjent" (*)
"Sistema tkun aktar effettiva meta nħeġġu lill-bdiewa jtejbu listandards. Mhux is-sistema ripressiva, iżda li nħeġġu li jsir
titjib fir-rigward tal-istandards dwar it-trattament xieraq talannimali" (*)
Standards meħtieġa
"Għandna nirrikjedu l-istess standards mill-importaturi bħal
dawk li nirrikjedu mill-produtturi Ewropej" (*)

"Se niżgura li dawk l-istandards se jiġu osservati wkoll firrigward tal-importazzjoni tal-ikel li joriġina mis-swieq
Ewropej; Sabiex b'hekk il-projbizzjoni tkun preċiżament listess fil-konfront tal-produtturi domestiċi tagħna u talprodutturi tal-pajjiżi terzi" (**)
L-antibijotiċi
"Għandna naġixxu biex innaqqsu l-użu tal-antibijotiċi filbiedja" (*)

L-Agrikoltura u l-Baġit
"Se niġġieled favur u se niddefendi baġit b'saħħtu u xieraq
għall-agrikoltura u l-iżvilupp rurali, sabiex jinħolqu l-impjiegi
u b'hekk jinħolqu kundizzjonijiet tal-għajxien dinjitużi" (**)
"Lest li niġġieled u mmur kontra l-membri l-oħra kollha talKummissjoni, jiġifieri dawk li jixtiequ jintervjenu b'mod
negattiv mal-bdiewa Ewropej; se niġġieled kontra dawk li
jsostnu li ma jeħtiġux ħafna flus [...]. Tistgħu sserħu fuqi" (**)
"L-agrikoltura Ewropea teħtieġ aktar appoġġ [...] biex tiġi
żgurata s-sigurtà alimentari għaċ-ċittadini Ewropej" (*)
"Jien miftuħ għal aktar diskussjonijiet politiċi [...] dwar il-baġit
tal-PAK, inkluż il-baġit tal-POSEI" (*)

Il-ftehimiet dwar l-Agrikoltura u l-Kummerċ
"Il-bdiewa m'għandhomx
ikunu vittmi tal-ftehimiet
kummerċjali internazzjonali. Jekk dawn jisfaw vittmi, l-obbligu
tagħna huwa [...] li nappoġġjawhom u li nużaw strumenti tassuq biex nintervjenu bil-għan li ngħinuhom" (*)
"Nista' niddikjara li se nissorvelja s-sitwazzjoni. Is-sena ddieħla, fl-2020, il-Kummissjoni se tħejji valutazzjoni tal-impatt,
evalwazzjoni tal-konsegwenzi potenzjali kollha għall-biedja
Ewropea tal-ftehimiet kummerċjali bħall-Mercosur jew
ftehimiet oħra" (*)
"F'konformità mal-missjoni li ġiet fdata mis-Sinjura President
von der Leyen, fin-negozjati tagħna mas-sħab kummerċjali
tagħna se nippromwovi l-istandards tal-Unjoni Ewropea firrigward tal-ħarsien tal-ambjent, il-klima u t-trattament xieraq
tal-annimali, li jkunu tal-aqwa kwalità fid-dinja" (**)
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BRIEFING

Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
ELISA FERREIRA
Kummissarju nnominat
Koeżjoni u Riformi

Fit-2 ta' Ottubru 2019, il-Kummissarju nnominat, Elisa Ferreira, dehret quddiem il-Parlament Ewropew biex twieġeb ilmistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Matul is-seduta ta' smigħ, hija għamlet għadd ta'
impenji li huma enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn l-impenji jirreferu għall-portafoll tagħha, kif deskritt fl-ittra ta'
missjoni li ntbagħtet lilha mingħand Ursula von der Leyen, il-President elett tal-Kummissjoni Ewropea, fosthom:


Il-koeżjoni, ir-riformi u tranżizzjoni ġusta

Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Kummissarju nnominat irċeviet ukoll xi mistoqsijiet bil-miktub qabel is-seduta
ta' smigħ li għalihom hija pprovdiet tweġibiet bil-miktub.

Dipartiment Tematiku għall-Politika Strutturali u ta' Koeżjoni
Awturi: Stephan Dietzen/Marek Kołodziejski
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni
PE 629.207 - Ottubru 2019
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Il-koeżjoni, ir-riformi u tranżizzjoni ġusta
Il-Politika ta’ Koeżjoni
"Il-koeżjoni tinsab fil-qalba tal-Proġett Ewropew. U r-riformi,
bil-koeżjoni, iridu jkunu fuq nett tal-aġenda tagħna, [...]."
Il-baġit ta' bejn l-2021 u l-2027 għall-politika ta' koeżjoni
"Nikkonferma li fil-Kulleġġ tal-Kummissarji se niġġieled għallakbar baġit possibbli. "
"Personalment nemmen li l-politiki ġodda, tal-anqas fitteorija, għandhom jirċievu finanzjament ġdid. Il-fatt li l-politiki
tradizzjonali bħall-politika ta' koeżjoni u l-politika agrikola ma
jistgħux jitqiesu sempliċement bħala sors kostanti ta' fondi
ġodda."
L-ebda reġjun u l-ebda persuna m'għandhom jitħalle w
barra
"Mill-Artiku sal-Mediterran, miż-żoni urbani sar-reġjuni li qabel
kienu industrijali, mir-reġjuni li jiddependu fuq il-faħam salaktar reġjuni mbiegħda tal-UE. Mir-reġjuni muntanjużi sażżoni rurali, mir-reġjuni tal-fruntieri saż-żoni kostali periferali, lEwropa għandha taġixxi, u trid titqies miċ-ċittadini bħala li
qed taġixxi. Ekonomija għas-servizz tan-nies, b'għodda ta'
intervent imfassla apposta għall-ħtiġijiet ta' kull territorju, li
tgħin lit-tranżizzjoni lejn ekonomija diġitali, ekoloġika u
bbilanċjata bejn il-ġeneri. L-ebda reġjun u l-ebda persuna
m'għandhom jitħallew barra."
Il-qafas leġiżlattiv ta' bejn l-2021 u l-2027 għall-politika
ta' koeżjoni
"Is-Sinjura von der Leyen enfasizzat il-ħtieġa għal ftehim
rapidu dwar il-qafas leġiżlattiv sabiex il-programmi jibdew
jiffunzjonaw mill-ewwel ġurnata u jien naqbel ma' dan. Qed
inserraħ fuq l-appoġġ immedjat tagħkom; ejja naħdmu
flimkien."
Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta
"Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta se jkun ukoll kompitu immedjat,
ispirat minn proposta tal-Parlament biex jiġu appoġġjati rreġjuni fejn it-tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-klima
hija kompitu aktar diffiċli, jiġifieri, ir-reġjuni industrijali, talfaħam u dawk li jużaw ħafna enerġija. Se tisimgħu
mingħandna dalwaqt ħafna, bi proposta tal-Kummissjoni flewwel 100 jum."
Simplifikazzjoni
"Il-proposti tal-Kummissjoni huma ambizzjużi, pereżempju,
billi jinkludu għażliet ta' spejjeż issimplifikati, li ma jobbligawx
lil benefiċjarji żgħar iżommu ammonti kbar ta' fatturi għal snin
sħaħ; dan iwassal biex l-ispejjeż amministrattivi jiġu ffrankati
sa 25 %. Se nkunu qed nikkontrollaw jekk dawn il-miżuri
jkunux qed jiġu implimentati kif imwiegħed [...]."
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"[...] Probabbilment se jkollna bżonn nikkonsultaw lillbenefiċjarji, u se jkollna bżonn nitolbuhom x'għandna bżonn
biex nitjiebu, x'għandna bżonn biex nissimplifikaw u kif
nistgħu nagħmlu r-regoli relattivament faċli biex jiġu
ssodisfati mingħajr il-burokrazija meħtieġa. Jeħtieġ li nħarsu
lejn in-naħa tal-klijenti. Għandna nżommu dak li huwa
meħtieġ, iżda għandna neliminaw ir-rekwiżiti burokratiċi
kollha li mhumiex meħtieġa."
Ir-riformi strutturali
"Ir-riformi u l-koeżjoni jridu jaħdmu flimkien. Iridu jsaħħu lil
xulxin, u mhux jiġu għad-detriment tal-ieħor. Il-kontribwenti
m'għandhomx jiffinanzjaw politiki li jikkontradixxu jew
jinjoraw lil xulxin."
Il-Programm ta' Appoġġ għal Riformi / L-istrument
Baġitarju għall-Konverġenza u l-Kompetittività
"Impenjata li naħdem mill-qrib mal-Parlament [...]. Irridu
naħdmu flimkien biex nagħmlu progress viżibbli fl-ewwel
100 jum u biex nadottaw il-programm fil-ħin."
Is-Semestru Ewropew
"Dawn ir-riformi jeħtieġ li jkunu adattati għall-prinċipju talkoeżjoni u m'għandhomx imorru kontra l-koeżjoni."
Mekkaniżmi ta' investiment fuq terminu qasir
"Jeħtieġ li niżguraw li l-aġġustamenti jikkawżaw anqas
sofferenza fi żminijiet ta' kriżi. Hemm element ieħor, li huwa lmekkaniżmi kompensatorji permezz tal-investiment. Dak
huwa xi ħaġa li fir-realtà għadha ma saritx. Neħtieġu
mekkaniżmi ta' investiment fuq terminu qasir; nittama li se
neliminaw dik id-diskrepanza [...]."
Ir-Reġjuni Ultraperiferiċi
"Nirrikonoxxi l-ħtiġijiet speċifiċi ta' dawn ir-reġjuni. [...]
Għalhekk, nilqa' din l-inklużjoni ta' dimensjoni speċifika
relatata mar-reġjuni ultraperiferiċi f'mhux anqas minn
21 proposta leġiżlattiva differenti ta' wara l-2020: mis-sajd sarriċerka, mit-trasport sat-tibdil fil-klima. Xi wħud minn dawn ilpunti diġà għaddew minn trilogu, filwaqt li rridu niġġieldu
għall-oħrajn biex inżommuhom [...]."
Ir-rati ta' kofinanzjament
"M'għandniex nibdlu r-rati ta' kofinanzjament mingħajr ma
nkunu konxji tal-impatt li dan se jkollu."
Ir-rieżami tal-aġenda urbana
"F'Jannar 2020 f'Porto, se nniedi d-diskussjoni fil-forum CITES.
Jekk jirnexxielkom tattendu għaliha, nieħu gost ħafna
nurikom il-belt fejn ngħix. "
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Il-komunikazzjoni mal-Parlament Ewropew

Interreg

"L-għan tiegħi huwa li nżur ir-reġjuni biex nifhem it-tħassib
lokali kif ukoll l-aspirazzjonijiet lokali [...]. Beħsiebni
ninformakom dejjem meta nżur ir-reġjun tagħkom. Fil-fatt, se
naġġornakom b'mod regolari dwar l-inizjattivi kollha tiegħi.
Se niżgura relazzjoni speċjali mal-Parlament Ewropew, b'mod
partikolari mal-kumitati li hawn illum."

"Ma nemminx li l-Kummissjoni tassew tixtieq tnaqqas Interreg
jew tnaqqas l-impatt tagħha. Se nkunu qed nagħmlu dak kollu
possibbli minflok ma nippruvaw niżguraw li Interreg tkompli
tiffunzjona."

It-tibdil fil-klima

"Se jkun meħtieġ li tingħata għajnuna ta' emerġenza lil dawk
il-pajjiżi jew pjuttost lir-reġjuni kkonċernati biex nippruvaw
inaqqsu l-impatt ta' fruntiera fiżika kkawżata minn Brexit
iebes. Se jkollna ngħinu lill-popolazzjonijiet affettwati. [...] Jekk
dak iseħħ se jkollna neżaminaw id-dettalji ta' kull programm
ta' kooperazzjoni, f'Interreg u f'postijiet oħra."

"Din hija kwistjoni kruċjali minħabba li l-ġlieda kontra t-tibdil
fil-klima ma tistax tiġi allokata f'livelli differenti. Din għandha
tkun orizzontali. Għandha tiġi inkorporata fil-politiki kollha. U
nemmen li din il-Kummissjoni, b'mod partikolari lkompromess li ttieħed mill-President elett, huwa ċar ħafna firrigward ta' dawk ir-raġunijiet. Naturalment għal dawn,
għandna nkunu speċifiċi ħafna u għandna nkunu nistgħu
norganizzaw l-istrumenti differenti li għandna għaddispożizzjoni tagħna bir-reqqa ħafna."
L-impatt spazjali tal-politiki settorjali
"[...] il-politiki li jiġu ġestiti b'mod ċentrali se jkollhom
jinftiehmu f'termini tal-impatt spazjali tagħhom. Ma jistax
ikollna l-investimenti strateġiċi kollha ffokati fuq l-aktar
partijiet żviluppati tal-pajjiżi. Nemmen li dan huwa ta' tħassi b
kbir meta jseħħ, u għandna nqisu dan, filwaqt li għandna
neżminaw dan l-impatt spazjali tal-politiki settorjali."
Prinċipju ta’ sħubija
"Nemmen li s-sħubija hija assolutament essenzjali. Linvolviment
tal-partijiet ikkonċernati
lokali
huwa
assolutament essenzjali. Se ninvestiga s-sitwazzjoni u se
neżamina x'qed jiġri. Fl-esperjenza tiegħi, l-involviment talpartijiet ikkonċernati lokali huwa l-prerekwiżit biex il-proġetti
li jkunu implimentati jkunu xierqa għal dawk kollha
kkonċernati u biex jiġi żgurat li jkun hemm parteċipazzjoni
sħiħa tal-komunitajiet lokali f'kull proġett. [...] Il-prinċipju
huwa prinċipju aċċettat, filwaqt li huwa prinċipju stabbilit filKummissjoni u s-servizzi."

Brexit ta' ebda ftehim

L-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-integrazzjoni talperspettiva tal-ġeneri
"Jien sensittiva ħafna f'dak ir-rigward. [...] Se nippruvaw bi
kwalunkwe mod possibbli biex nindirizzaw din il-kapaċità li
nimplimentaw programmi li għandhom dan l-element
ikkonċernat, filwaqt li hemm kundizzjonijiet abilitanti ġodda
għall-użu tal-fondi, li ħafna minnhom diġà jeżistu u nemmen
b'xi mod li dan l-ekwilibriju bejn il-ġeneri jista' jikkontribwixxi
għal prinċipji aktar ġenerali li issa huma kundizzjonijiet
abilitanti għall-ġestjoni tal-fondi."
L-eżodu ta' mħuħ
"Dan l-eżodu ta' mħuħ huwa xi ħaġa li tassew jistħoqqilha lattenzjoni tagħna. [...] Iżda dan huwa tħassib serju, filwaqt li
dan inqisu b'mod serju u nista' nwegħedkom li se neżamina
dan bir-reqqa, sabiex nindirizzaw din il-kwistjoni preċiża li
semmejtu."
Il-kunflitt ta' interess
"[...] Għalhekk, jekk ikun hemm kwalunkwe aspett personali,
jien se nastenji kompletament, li jfisser li nqis lili nnifsi mxekkla
milli niddeċiedi u se jkun f'idejn il-President elett biex
tiddeċiedi jew tiddelega lil xi ħadd ieħor."

Il-kundizzjonalità tal-Istat tad-Dritt
"Huwa importanti li m'għandu jkun hemm l-ebda użu
awtomatiku mill-kundizzjonalità tal-istat tad-dritt. Għandna
niftakru l-importanza tal-prinċipju tal-proporzjonalità.
Għalhekk, applikazzjoni awtomatika mhix se tkun mixtieqa blebda mod. Din hija kwistjoni sensittiva ħafna."
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Ċaħda ta' responsabbiltà u drittijiet tal-awtur. Il-fehmiet espressi f'dan id-dokument huma r-responsabbiltà esklużiva tal-awturi u mhux bilfors
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BRIEFING

Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
OLIVER VÁRHELYI

Kummissarju nnominat
Viċinat u Tkabbir

Fl-14 ta' Novembru 2019, il-Kummissarju nnominat Olivér Várhelyi deher quddiem il-Parlament Ewropew biex iwieġeb
il-mistoqsijiet imressqa mill-MEPs fil-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali ġie
mistieden). Dan id-dokument jenfasizza għadd ta' impenji li huwa għamel matul is-seduta ta' smigħ. Dawn jirreferu
għall-portafoll tiegħu, kif deskritt fl-ittra ta' missjoni li ntbagħtet lilu mingħand Ursula von der Leyen, il-President elett
tal-Kummissjoni Ewropea, fosthom:




Il-Balkani tal-Punent u t-Turkija;
Il-Viċinat tal-Lvant;
Il-Viċinat tan-Nofsinhar.

Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Kummissarju nnominat irċieva wkoll xi mistoqsijiet bil-miktub qabel is-seduta
ta' smigħ li għalihom huwa pprovda tweġibiet bil-miktub. Wara s-seduta ta' smigħ, intbagħat kwestjonarju
addizzjonali, u t-tweġibiet bil-miktub addizzjonali waslu fit-18 ta' Novembru 2019.

Dipartiment Tematiku għar-Relazzjonijiet Esterni
Awtur: André De Munter, Michal Jiráček, Kirsten Jongberg
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Esterni tal-Unjoni
PE 639.312 - Novembru 2019
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"Mill-jum li fih se niġi elett bħala Kummissjarju se nkun qed
naġixxi b'mod kompletament indipendenti. Mhu se nieħu lebda istruzzjoni minn kwalunkwe gvern u kwalunkwe
istituzzjoni [...] Se naġixxi b'mod kolleġġjali u se nkun qed
insegwi l-linja tal-UE u l-linja tal-UE biss."
"Se nsegwi l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-istat
tad-dritt, irrispettivament minn jekk ikunux il-Balkani talPunent, is-Sħubija tal-Lvant, jew jekk ikunx il-Viċinat tanNofsinhar."

Il-politika tat-tkabbir
"Se jkun meħtieġ li l-metodoloġija titejjeb b'mod li jinħoloq
aktar dinamiżmu, jiġifieri l-possibbiltà għal aktar dinamiżmu
għal dawk il-pajjiżi kandidati li jistgħu u li jixtiequ jaġixxu
b'mod aktar rapidu. Min-naħa l-oħra, għal dawk li qed jaġixxu
b'pass aktar kajman, se jkollna nnaqqsu wkoll il-proċess tattkabbir."
"Fil-proċess tat-tkabbir għandna l-prinċipju tal-"prijorità talkwistjonijiet fundamentali", li jfisser li jekk ma jsir l-ebda
progress jew intraċċar fir-rigward tad-drittijiet fundamentali ,
l-istat tad-dritt, l-indipendenza tal-ġudikatura, in-negozjati
jistgħu jitwaqqfu, il-kapitoli ma jkunux jistgħu jiġu konklużi
jew saħansitra l-għajnuna finanzjarja tista' tiġi sospiża. Mhux
se nibża' nagħmel użu minn xi waħda minn dawn l-għodod li
għandi għad-dispożizzjoni tiegħi jekk ikolli bżonn dan
minħabba li l-kundizzjonijiet ma jiġux issodisfati."

Il-Balkani tal-Punent

inkunu nistgħu nevitaw falliment ieħor. B'dak il-mod, se
jkollna lista ċara tal-kisbiet fuq iż-żewġ naħat, iż-żewġ naħat
jirreferu għall-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent u għalina, u
mbagħad mhu se jkun hemm l-ebda sorpriża."
"Jaf niġu f'punt kritiku li jkollna wieħed jew tnejn jew tlieta
mill-pajjiżi kandidati li jirnexxielhom jissodisfaw ilkundizzjonijiet kollha. M'għandi l-ebda priori dwar dan. [...]
Huwa possibbli li jiġi abbandunat kwalunkwe approċċ ta'
grupp, iżda jista' jagħti l-każ li jkollna grupp. Għalhekk, ejja ma
neliminawhx dak."
"Il-viżjoni tiegħi għal ħames snin oħra se tkun li jkollna Balkani
tal-Punent żviluppati ferm aktar, li jkun hemm il-paċi bejn ilKosovo u s-Serbja, li l-Kosovo jkollu liberalizzazzjoni sħiħa talviżi u negozjati dwar l-ivvjaġġar mingħajr viżi u l-adeżjoni fi
stadju avvanzat ħafna mal-Maċedonja ta' Fuq u mal-Albanija,
li forsi jkunu kważi se jintemmu, u li s-Serbja tkun lesta biex
tissieħeb."

It-Turkija
"Se naħdem ukoll bħala tim ma' Josep Borrell dwar irrelazzjonijiet futuri tagħna mat-Turkija, sieħeb ewlieni għallUE f'firxa wiesgħa ta' oqsma. Hemm kamp ta' applikazzjoni ċar
biex niksbu aktar mir-relazzjonijiet tagħna sabiex naqdu aħjar
l-interessi reċiproċi tagħna. Peress li t-Turkija qed tkompli
taqdi rwol essenzjali biex tospita u tindirizza l-ħtiġijiet ta'
kważi erba' miljun refuġjat, għandna nkomplu ngħinu litTurkija f'dan ir-rigward u fil-ġestjoni taż-żieda fil-migrazzjoni
irregolari."

"Beħsiebni nżid il-pass tar-riformi strutturali u istituzzjonali,
b'enfasi b'saħħitha fuq il-prinċipji fundamentali tal-istat taddritt, tal-iżvilupp ekonomiku, tal-funzjonament
talistituzzjonijiet demokratiċi u tar-riforma tal-amministrazzjoni
pubblika."

"Effettivament, in-negozjati dwar l-adeżjoni waqfu. Għalhekk,
il-Kummissjoni li jmiss għandha
tibda riflessjoni,
f'konsultazzjoni ma' din il-Kamra u flimkien mal-Kunsill, dwar
kif għandha tiġi żviluppata sħubija strateġika, li tkun ibbażata
fuq interessi komuni u tkun imsejsa f'oqfsa eżistenti."

"Se ninvolvi ruħi mal-istituzzjonijiet, man-negozji u massoċjetà ċivili kollha biex inwettaq dan."

"Fir-rigward tal-proċess ta' adeżjoni tat-Turkija fl-Unjoni
Ewropea, qed naraw li dan diġà waqaf. Madankollu, il-waqfien
jew it-tlestija tan-negozjati ta' adeżjoni mingħajr adeżjoni
huma deċiżjoni politika u strateġika ewlenija li għandha
tittieħed minn din il-Kamra u mill-Kunsill. Dik hija xi ħaġa li lKummissarju se jiddeċiedi dwarha. Għalhekk, meta jkollna
diskussjoni sħiħa dwar ir-relazzjoni futura mat-Turkija,
naturalment din se tkun kwistjoni strateġika li jeħtieġ li
neżaminaw.

"Il-perspettiva Ewropea ma nbidlitx u jien se niġġieled u se
naħdem għal dak mill-bidu sat-tmiem."
"Jien lest u kapaċi naħdem ma' dawk l-Istati Membri li
esprimew tħassib, u se ninvolvi ruħi minnufih ma' dawk l-Istati
Membri biex dan jiġi indirizzat."
"Fir-rigward tal-istat tad-dritt fil-Balkani tal-Punent, għandna
kriterji ċari ħafna li dawn għandhom jissodisfaw u mhux
beħsiebni nibdel jew nipproponi kwalunkwe bidla fir-rigward
ta' dawk il-kriterji. Għall-kuntrarju ta' dan, [...] nemmen li
jeħtieġ li nintensifikaw il-ħidma tagħna mal-ġirien tagħna talBalkani tal-Punent biex niksbu aktar."
"[...] il-prijorità tiegħi se tkun li titwettaq valutazzjoni komuni
tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni f'dak li għandu x'jaqsam
mal-fatti fil-prattika. Nixtieq ninkludi lill-Istati Membri filmissjonijiet tagħna fuq il-post fil-livell tal-esperti biex jiġu u
nkopru r-reġjun sħiħ flimkien, filwaqt li neżaminaw il-fatti,
neżaminaw l-iżviluppi u ejja nivvalutawhom flimkien sabiex
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"[...] fir-rigward tal-finanzjament, jiġifieri l-finanzjament talIPA. [...] Naf li dan huwa suġġett importanti għal din il-Kamra
u din il-Kamra għandha pożizzjoni soda ħafna dwar ilkanċellazzjoni sħiħa tal-appoġġ tal-IPA lit-Turkija. Jien se
nadotta approċċ aktar kawt. Dan diġà tnaqqas minn
EUR 600 miljun għal EUR 250 miljun, u ninsabu fil-proċess li
nnaqqsuh aktar għal madwar EUR 130 miljun, iżda dan huwa
l-parti ewlenija tal-finanzjament tagħna u jiffinanzja s-soċjetà
ċivili. Jekk innaqqsu dawk il-fondi, se nisparixxu mis-soċjetà
Torka, u għalhekk jeħtieġ li nkomplu. Jeħtieġ li nkompl u
ninvolvu ruħna."

L-impenji li saru fis-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati

Il-politika tal-viċinat
"Hemm distakk kbir fl-iżvilupp bejn l-UE u l-ġirien tagħha. Lgħan tiegħi se jkun li dan jitnaqqas billi jiġi realizzat ilpotenzjal mhux sfruttat tar-reġjun."
"Aħna żviluppajna sett komprensiv ta' kooperazzjoni, iżda
anke ta' kundizzjonijiet, fir-rigward tar-rispett tad-drittijiet talbniedem, tal-libertà tal-istampa, u tal-indipendenza talġudikatura. Beħsiebni nkompli f'dik id-direzzjoni, u se niżgura
li fir-relazzjonijiet kollha tagħna, dawn il-kundizzjonijiet jiġu
osservati."
"Il-portafoll tiegħi se jkopri r-relazzjonijiet esterni tad-dossier
dwar il-migrazzjoni u f'dak ir-rigward se nkompli niddefendi llinja tal-UE, li timplika li għandna ngħinu lill-pajjiżi sħab
tagħna [...] biex nipproteġu l-fruntieri tagħhom u biex
nirreżistu l-pressjoni esterna mill-migrazzjoni illegali, iżda
anke biex ngħinuhom jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' dawk ilmigranti li jinsabu fit-territorji tagħhom."
"F'każ li jkun hemm proposta minn grupp ta' Stati Membri
[biex jiġi introdott reġim tal-UE relatat mas-sanzjonijiet fuq iddrittijiet tal-bniedem], naturalment jien lest neżamina dan u
naħdem magħhom biex neżamina x'benefiċċji jistgħu
jirriżultaw minn tali sistema."

Il-Viċinat tal-Lvant
Il-Futur tas-Sħubija tal-Lvant
"Nixtieq nara li s-Sħubija tal-Lvant tissaħħaħ fid-dawl talkonsultazzjonijiet kontinwi dwar il-futur tagħha. Se naħdem
fuq proposti għall-għanijiet ta' politika fit-tul tas-Sħubija talLvant, li għandhom jiġu ppreżentati mill-Kummissjoni fi żmien
xieraq qabel is-Summit tas-Sħubija tal-Lvant li se jsir fi Brussell
f'Ġunju 2020."
"L-idea tiegħi dwar l-għoti ta' ħajja ġdida jew it-tisħiħ tasSħubija tal-Lvant se tkun li nippruvaw ngħinuhom joħolqu
ekonomija tas-suq li se ttejjeb l-opportunitajiet tagħhom biex
jirreżistu l-pressjoni esterna iżda anke biex joħolqu klima
għall-investiment, li se jkun għall-prosperità tan-nazzjonijiet
tagħhom."
Id-differenzjazzjoni u l-kooperazzjoni settorjali msaħħa
"Xi pajjiżi fil-Lvant, il-Georgia, l-Ukrajna, u aktar reċentement
il-Moldova, [...] qed juru determinazzjoni, xi kultant f'kuntesti
differenti ħafna, biex jindirizzaw ir-riformi, filwaqt li oħrajn
huma anqas iddeterminati li jagħmlu dan. Għalhekk, iddifferenzjazzjoni intelliġenti fil-portafoll kollu tibqa' essenzjali
biex ikun hemm stabbiltà."
"Għad hemm xogħol xi jsir biex jinkisbu l-benefiċċji kollha tadDCFTAs, iżda f'każ li dawn ikunu jixtiequ jinvolvu ruħhom
magħna, kemm mil-lat tal-iżvilupp ekonomiku, talinfrastruttura bażika, bħat-trasport jew l-enerġija, jew firrigward tal-Patt Ekoloġiku jew diġitali, għandna nkunu

nistgħu ninvolvu ruħna magħhom b'mod aktar siewi firrigward ta' dawk l-oqsma."
"[...] għandna nkunu lesti ninvolvuhom u nintegrawhom f'
dawk l-oqsma ta' politika kollha li jħossuhom kapaċi jwettqu.
[...] Dan jista' jkun ukoll fir-rigward tas-sigurtà."
L-Ukrajna
"L-Ukrajna [...] hija ta' importanza ġeopolitika essenzjali għallUE. Se nkomplu nappoġġjaw l-indipendenza, is-sovranità u lintegrità territorjali tagħha, kif ukoll l-isforzi tagħha biex
ittemm il-kunflitt f'Donbas u biex tappoġġja r-riformi, kemm
jekk fir-rigward tal-istat tad-dritt jew tal-ekonomija. Għandna
nużaw bis-sħiħ l-għodod kollha tagħna, inkluż il-Grupp ta'
Appoġġ tal-Kummissjoni għall-Ukrajna."
"[...] għandna nappoġġjawhom u niddefenduhom, inkluż
b'rabta ma' kwalunkwe estensjoni possibbli tas-sanzjonijiet
fir-rigward tar-Russja, sakemm ma narawx xi progress filproċess ta' Minsk. [...] Se ngħin lil Josep Borrell bl-għodda
kollha fil-portafoll tiegħi biex dak jitwettaq, u sadanittant se
nappoġġja l-azzjonijiet kollha biex l-Ukrajna tiġi megħjuna
tikseb mill-ġdid is-sovranità tagħha."
"S'issa, ma offrejniex din il-possibbiltà [ta' integrazzjoni sħiħa
fl-UE] lill-Ukrajna. Iżda dak li nistgħu nwettqu [...] huwa li
ngħinuhom joħolqu ekonomija tas-suq b'saħħitha li tattira
investiment dirett barrani, li joħloq it-tkabbir u l-impjiegi
lokalment u li jsaħħaħ dak il-pajjiż. "Dan se jkun prijorità
għalija."
"Se ninvolvi ruħi mar-Rappreżentant Għoli, speċjalment flUkrajna, fejn jidher ukoll li d-[diżinformazzjoni] hija fenomenu
li qed jaffettwa l-aktar lill-pubbliku. Se nuża wkoll l-mezzi
finanzjarji kollha sabiex l-Ukrajna tkun tista' tiġġieled dak ilfenomenu."
Ġirien oħra tal-Lvant
"L-Ażerbajġan jista' jkun sieħeb ewlieni fis-settur tal-enerġija
iżda għandna nżommu l-istat tad-dritt u d-demokrazija fuq laġenda."
"Fir-rigward tal-Armenja, jeħtieġ li niffokaw fuq l-iżvilupp
ekonomiku, u fir-rigward tal-Belarussja, jeħtieġ li ngħinu lmodernizzazzjoni tal-pajjiż filwaqt li nżommu l-iżvilupp talvaluri demokratiċi ewlenin fuq l-aġenda."
"Se nkompli ninvolvi ruħi mal-Belarussja sabiex tiġi żgurata [issikurezza nukleari]. [...] Jeħtieġ li niżguraw li l-esperti tagħna
jkunu jistgħu jeżaminaw ukoll is-sit u jmorru fih u jiżguraw li ssikurezza nukleari se tiġi żgurata skont l-istandards tagħna."
"Se naħdem mal-Moldovja u għall-Moldovja, sabiex ir-riformi
ma jitwaqqfux jew imorru pass lura. Għandna niżguraw li anke
jekk ikun hemm kriżi interna, ir-riformi jkomplu. Jekk ma
jkomplux, għandna nissospendu l-għajnuna finanzjarja, kif
seħħ fil-passat. Huwa ċar li l-għajnuna finanzjarja hija marbuta
b'mod ċar u mingħajr l-ebda kundizzjoni mal-progress firriformi."
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Il-Viċinat tan-Nofsinhar
"Se nġeddu s-sħubija tagħna mal-Viċinat tan-Nofsinhar abbażi
tal-prinċipju "aktar għal aktar" filwaqt li se niffokaw fuq liżvilupp ekonomiku tas-sħab tagħna."
"Fis-sħubija mal-ġirien tagħna tan-Nofsinhar, se niffoka fuq ilpromozzjoni tal-governanza tajba, il-protezzjoni tal-ambjent
u tal-klima, kif ukoll fuq l-iżvilupp ta' approċċ aktar effettiv firrigward tal-kwistjonijiet relatati mal-migrazzjoni. Se nagħti
importanza kbira lit-tkabbir ekonomiku u lis-suċċess talpolitiki dwar l-impjiegi, speċjalment għaż-żgħażagħ. "
"Il-progress u r-riformi ta' xi sħab qed jiġu mxekkla
direttament mill-kunflitt bħas-Sirja fil-Libja jew il-kriżi tagħha
fil-Libanu. [...] Il-Marokk u t-Tuneżija qed juru determinazzjoni,
xi kultant f'kuntesti diffiċli ħafna, biex jindirizzaw ir-riformi,
filwaqt li oħrajn huma anqas iddeterminati li jagħmlu dan.
Għalhekk, id-differenzjazzjoni intelliġenti [...] tibqa' essenzjali
biex ikun hemm stabbiltà."
"Beħsiebni nfassal malajr proposti ġodda dwar il-prijoritajiet
tas-sħubija sabiex jiġu intensifikati r-relazzjonijiet tagħna malpajjiżi li huma involuti f'riformi diffiċli. "
"Il-Marokk lest li jinvolvi ruħu magħna, mhux biss fl-oqsma li
huma ta' interess [...] għalih, iżda anke li huma ta' interess
għalina, u għalhekk nistgħu nkomplu u niżviluppaw aktar din
is-sħubija magħhom. [...] Dan jista' jkun mudell għall-Viċinat
tan-Nofsinhar kollu."
"Se niżgura li se nipprovdu l-għajnuna
għajnuna finanzjarja iżda anke fir-rigward
[...] ladarba jkun hemm gvern fit-Tuneżija
megħjuna jistabbilixxu amministrazzjoni
nies [...]."

kollha, mhux biss
tal-għarfien espert
[...] biex dawn jiġu
għas-servizz tan-

"Hemm żviluppi inkoraġġanti [fl-Alġerija] bl-elezzjonijiet li se
jsiru f'Diċembru. [...] Naturalment, aħna se nħeġġuhom jimxu
'l quddiem f'perkors demokratiku iżda huwa f'idejn il-poplu
Alġerin biex jiddeċiedi dwar dak."
"Ir-relazzjonijiet mal-Libja u mas-Sirja huma aktar kumplessi.
L-ewwel għan tiegħi se jkun li naħdem biex nerġa'
nistabbilixxi u nipproteġi l-paċi u l-istabbiltà, f'koordinazzjoni
man-Nazzjonijiet Uniti. "

"Għandna nappoġġjaw ritorni volontarji lejn is-Sirja, jekk ilprinċipji bażiċi ta' ritorn volontarju, sikur u dinjituż jiġu
rrispettati, f'koordinazzjoni mill-qrib mal-UNHCR. "
"Irridu nappoġġjaw lil-Libanu u lill-Ġordan, żewġ pajjiżi li
jospitaw għadd kbir ta' rifuġjati."
"Se nkomplu nappoġġjaw ir-riformi ekonomiċi u politiċi [flEġittu]. Fl-istess ħin, se nkomplu d-djalogu mill-qrib tagħna
dwar id-drittijiet tal-bniedem. "
"Se nkompli niddefendi l-linja tal-UE, jiġifieri li soluzzjoni bejn
żewġ stati biss tista' ġġib paċi fit-tul fil-Lvant Nofsani u
għandna ninvolvu ruħna ma' Iżrael u mal-Palestina biex
niksbu dak. [...] Għandi l-għodod għad-dispożizzjoni tiegħi
biex inħeġġeġ dan il-proċess."

L-istrumenti finanzjarji
"Il-prinċipju tiegħi fir-rigward [tal-istrumenti finanzjarji skont
il-QFP li jmiss] huwa li nixtiequ jkollna strumenti finanzjarji li
jkunu disponibbli, li jkunu pragmatiċi u li jkunu effettivi kif
ukoll flessibbli."
"Il-governanza [tal-istrumenti finanzjarji] jeħtieġ li tiġi
eżaminata, u se niżgura li l-fehmiet tal-Parlament Ewropew se
jitqiesu."
"[...] huwa ċar li l-IPA se jintuża biss għall-iskop tat-tħejjijiet
għall-adeżjoni, jiġifieri l-bini tal-kapaċità, l-istat tad-dritt u loqsma l-oħra kollha li huma essenzjali biex jiġu żviluppati
f'dawn il-pajjiżi ta' adeżjoni."
"Se jkollna għodda finanzjarja oħra li qed tiġi żviluppata, li hija
l-NDICI, fejn ġbarna fondi għall-migrazzjoni. Għalhekk, mhu se
jkun hemm l-ebda interferenza [...] bejn l-IPA u l-azzjonijiet
relatati mal-migrazzjoni."

Ir-relazzjonijiet mal-Parlament Ewropew
"Jien iddeterminat li naħdem mill-qrib mal-Parlament
Ewropew. [...] Inqis li hemm komplementarjetà importanti
bejn ir-rwoli tagħna. Se nserraħ fuq l-użu sħiħ tad-diplomazij a
parlamentari u tar-relazzjonijiet mal-gvernijiet fl-interess talUnjoni Ewropea. Se nipprovdi l-appoġġ kollu li teħtieġu biex
taħdmu b'mod effiċjenti."

"Fil-Libja [...] jeħtieġ li nintensifikaw l-isforzi tagħna biex
intejbu l-kundizzjonijiet umanitarji għall-migranti [...]."
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BRIEFING

Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
STELLA KYRIAKIDES
Kummissarju nnominat
Saħħa u Sikurezza tal-Ikel

Fl-1 ta' Ottubru 2019, il-Kummissarju nnominat, Stella Kyriakides, dehret quddiem il-Parlament Ewropew biex twieġeb
il-mistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (ENVI). Matul isseduta ta' smigħ, hija għamlet għadd ta' impenji li huma enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn l-impenji jirreferu għallportafoll tagħha, kif deskritt fl-ittra ta' missjoni li ntbagħtet lilha mingħand Ursula von der Leyen, il-President elett talKummissjoni Ewropea, fosthom:
 Il-protezzjoni u l-promozzjoni tas-saħħa pubblika; u
 Is-sikurezza alimentari u s-saħħa tal-annimali u tal-pjanti.
Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Kummissarju nnominat irċeviet ukoll xi mistoqsijiet bil-miktub qabel is-seduta
ta' smigħ li għalihom hija pprovdiet tweġibiet bil-miktub.

Dipartiment Tematiku għall-Politika Ekonomika, Xjentifika u tal-Kwalità tal-Ħajja
Awtur: Georgios Amanatidis
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni
PE 638.436 - Novembru 2019
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Il-protezzjoni u l-promozzjoni tas-saħħa pubblika
Provvista ta' mediċini affordabbli
"Nixtieq niżgura li jkollna l-mezzi xierqa biex inżommu liċċittadini tagħna b'saħħithom, u għal dan, fluss kontinwu ta'
mediċini affordabbli huwa essenzjali. Is-sistema farmaċewtika
tal-UE tat liċ-ċittadini aċċess għal mediċini ta' kwalità għolja u
affordabbli għal għexieren ta' snin."
"Hemm obbligu legali fir-rigward tal-industrija farmaċewtika
biex jiġi żgurat li l-pazjenti jkollhom aċċess għal u provvista ta'
mediċini. Jeħtieġ li naħdmu mill-qrib u nippruvaw ikollna
strateġija farmaċewtika olisitika, sabiex inkunu nistgħu niksbu
dak li neħtieġu għall-pazjenti."
"Jeħtieġ li niżguraw aċċess għall-innovazzjoni u għallmediċini għall-persuni bit-TB, bl-HIV/AIDS u bl-epatite. [...]
Dan il-mard għandu impatt fuq għadd kbir ħafna ta' ċittadini
Ewropej. Din se tkun l-ewwel prijorità tiegħi li se nwettaq filKummissjoni ġdida."
Apparat mediku
"Se niffoka fuq l-implimentazzjoni ta' qafas leġiżlattiv
immodernizzat u aktar sod għall-apparat mediku. Dan jeħtieġ
li jsir sabiex tittejjeb is-sigurtà tal-pazjenti u jiġi kkonsolidat irrwol tal-UE bħala mexxejja globali f'dan il-qasam."
Spazju għad-Data dwar is-Saħħa u s-Saħħa Elettronika
"Jeħtieġ li t-teknoloġiji diġitali u l-intelliġenza artifiċjali
jintużaw f'dan l-isforz, peress li jistgħu jagħtu benefiċċji
konkreti lill-pazjenti u lill-professjonisti fil-qasam tal-kura tassaħħa. Nixtieq inżid dan il-potenzjal u nqis il-ħolqien ta' Spazju
Ewropea għad-Data dwar is-Saħħa bħala pass importanti fiddirezzjoni t-tajba."
"Id-diġitalizzazzjoni hija parti importanti ħafna minn
kwalunkwe aġenda dwar is-saħħa u hija sinifikanti ħafna għaċċittadini. [...] Aħna impenjati lejn id-diġitalizzazzjoni bħala
Kummissjoni. Din hija xi ħaġa li tippromwovi r-riċerka u linnovazzjoni, filwaqt li diġà għandna n-netwerks Ewropej ta'
referenza u dawn qed jippermettu li l-persuni b'mard rari u lqasam tal-pedjatrija jkun jista' jkollhom dan l-aċċess u
nemmen li din tista' tibdel b'mod radikali l-kura u t-trattament
tal-pazjenti."

"Sfortunatament, wieħed mill-iżvantaġġi li qed
naraw fl-era diġitali tal-lum hija kemm huwa faċli
biex tinxtered id-diżinformazzjoni permezz ta'
diversi mezzi tal-midja. [...] Għalhekk, jeħtieġ li
naħdmu flimkien permezz tal-edukazzjoni u
permezz tas-saħħa biex tiġi miġġielda u
kkontestata d-diżinformazzjoni li issa tinsab hemm
barra u li qed tħalli impatt dirett fuq is-saħħa talbniedem."
"[...] jeħtieġ li nkunu kawti kif ukoll fir-rigward tal-protezzjoni
tad-data għall-pazjenti. Għalhekk, din hija xi ħaġa li dejjem
għandna nżommu f'moħħna meta nkunu qed niddiskutu
dwar is-saħħa elettronika."
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Ir-reżistenza għall-antimikrobiċi
"[...] Se nappoġġja ftehim internazzjonali dwar l-użu u l-aċċess
għall-antimikrobiċi. Għal dik ir-raġuni ewlenija, se
nipprijoritizza wkoll l-implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni
Ewropew "saħħa waħda" kontra r-reżistenza għallantimikrobiċi."
"Semmejt l-industrija u l-innovazzjoni. Nemmen li l-Unjoni
Ewropea trid tmexxi bl-eżempju f'dan ir-rigward, fuq kif
għandna nimxu 'l quddiem sabiex ikollna antimikrobiċi ġodda
disponibbli għall-pazjenti."
It-tilqim
"Għandna x-xjenza li turina li huwa importanti li nużaw ittilqim u madankollu, fl-aħħar ftit snin, rajna għadd ta' mard li
feġġ fl-Ewropa: għandna l-ħosba minħabba eżitazzjoni firrigward tat-teħid tal-vaċċini. U mhux se nsostni li dak huwa
dovut biss għad-diżinformazzjoni, minħabba li huwa relatat
ukoll mal-programmi li għandhom l-Istati Membri fir-rigward
tat-tilqim, peress li jidher li m'hemm l-ebda uniformità. [...]
jeħtieġ li niġġieldu kontra kwalunkwe sors ta'
diżinformazzjoni li fil-fatt qed iħalli impatt negattiv fuq fejn
nafu li hemm xjenza konkreta."
Il-Pjan għall-Ġlieda kontra l-Kanċer
"Inqis li l-Pjan tagħna għall-Ġlieda kontra l-Kanċer jindirizza lazzjonijiet kollha fl-ittra ta' missjoni tiegħi, jiġifieri l-approċċ
mill-għalqa sal-platt, il-Patt Ekoloġiku, ir-reżistenza għallantimikrobiċi, l-innovazzjoni u l-affordabbiltà tal-mediċini.
Jeħtieġ li dan jindirizza l-prevenzjoni, id-dijanjożi, il-kura, irriċerka, is-superstiti u l-kura palljativa. Jeħtieġ li jinvolvi setturi
u industriji li jmorru lil hinn mis-settur tas-saħħa, inklużi ledukazzjoni u l-ambjent."
"Il-fatt li nagħmel differenza fil-ħajja tal-pazjenti morda bilkanċer minn dejjem kien il-prinċipju li jiggwidani. U millesperjenzi personali tiegħi, nista' nassigurakom li dan se
jkompli jkun il-prinċipju li jiggwidani fil-missjoni attwali tiegħi
[...]."
Id-donazzjoni tal-organi
"[...] irrispettivament minn jekk inressqux strateġija ġenerika
għall-Ewropa dwar id-donazzjoni tal-organi, nixtieq li
titwettaq l-evalwazzjoni li hija mistennija li ssir fl-aħħar tal2019, sabiex inkunu nistgħu neżaminaw fejn ninsabu u l-mod
kif naġixxu. Jeħtieġ li naġixxu abbażi tal-evidenza u x-xjenza,
sabiex b'hekk nieħdu d-deċiżjonijiet t-tajba."
Valutazzjoni tat-teknoloġiji tas-saħħa
"[...] nemmen li din hija xi ħaġa li se naħdem fuqha b'mod
tassew b'saħħtu, filwaqt li se nipprova nibni kunsens sabiex
finalment, il-proposta tal-Kummissjoni tal-2018 dwar ilvalutazzjoni tat-teknoloġiji tas-saħħa timxi 'l quddiem, għaliex
nemmen li din hija parti imperattiva minn kwalunkwe sistema
tas-saħħa li aħna, bħala Ewropej, nixtiequ nippromwovu."

L-impenji li saru fis-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
"[...] Se naħdem mill-qrib ħafna mal-pazjenti, iżda se naħdem
ukoll mill-qrib ħafna mal-partijiet ikkonċernati l-oħra kollha
sabiex nippruvaw insibu l-mod kif għandna nipproċedu għal
dan il-kunsens fir-rigward tal-valutazzjoni tat-teknoloġiji tassaħħa. Sar ovvju li l-mod volontarju mhuwiex qed jaħdem.
Neħtieġu l-istandard u jeħtieġ li nimxu 'l quddiem."
Is-saħħa mentali
"[...] Se nagħmel ħilti kollha biex inpoġġi lura [is-saħħa
mentali] fuq l-aġenda. Għaliex nemmen li s-saħħa mentali hija
qasam li għall-maġġoranza tal-Istati Membri ma tingħatax lattenzjoni li jistħoqqilha, u huwa importanti li nagħmlu xi
ħaġa biex inreġġgħu lura din it-tendenza. M'iniex qed
nitkellem biss dwar id-dipressjoni fl-adulti, iżda jekk
neżaminaw il-problemi li qed naraw bl-adoloxxenti f'termini
ta' problemi fl-imġiba u f'termini ta' żieda fl-imġiba
awtodistruttiva, jeħtieġ li naħdmu b'mod preventiv."
"[...] Se naħdem ma' Kummissarji oħra sabiex is-suġġett tassaħħa mentali jiġi inkluż f'diversi politiki. Nemmen li se nkun
nista' nkun vuċi għal dan u beħsiebni nkun vuċi għal dan."

"Nittama li l-liġi ġenerali dwar l-ikel se tibdel il-livell ta'
trasparenza li hija problema kbira fir-rigward tal-ħolqien ta'
nuqqas ta' fiduċja min-naħa taċ-ċittadini, iżda ma nistax
nimpenja ruħi b'mod aktar qawwi biex titnaqqas iddipendenza tal-pestiċidi u jinstabu alternattivi b'riskju baxx."
"Iżda dak li nixtieq inkun assolutament ċara dwaru huwa li din
mhijiex xi ħaġa li hija separata minn kwalunkwe ħaġa oħra.
Din hija parti mill-Patt Ekoloġiku li lkoll kemm aħna se naħdmu
għalih u hija parti mill-istrateġija mill-għalqa sal-patt. U billi
din tiġi inkluża fih, ma jistax ikollna strateġija effettiva millgħalqa sal-platt jew Patt Ekoloġiku effettiv jekk ma nkunux
qed niffaċċjaw u ma nkunux nistgħu niffaċċjaw u nindirizzaw
il-kwistjonijiet bħall-pestiċidi."
"Dak li nista' nimpenja ruħi għalih [...] huwa li mhu se jkun
hemm l-ebda tnaqqis fil-projbizzjoni fuq il-protezzjoni tannaħal u ta' dakkara oħra. [...] Jeħtieġ li l-protezzjoni tan-naħal
tkun iċ-ċentru tal-politiki tagħna u dan huwa wkoll parti millpolitiki tal-Patt Ekoloġiku [...]. Nemmen li t-tnaqqis fl-użu tanneonikotinojde u li jinstabu alternattivi huwa tħassib ewlieni."
Interferenti endokrinali

Id-drittijiet tal-bniedem
"Il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem se
jkunu l-bażi primarja tiegħi u l-aktar ħaġa importanti għalija.
Nemmen li dan jeħtieġ ikun f'qasam bħall-psikjatrija, xi ħaġa li
hija sensittiva ħafna minħabba li huwa estremament faċli li xi
ħaġa tiġi ġġudikata f'termini ta' dijanjożi psikjatrika u xi
kultant dan jista' jkun suġġettiv ħafna, skont il-kultura li
minnha tkun toriġina dik il-persuna."
Ir-riċerka u l-innovazzjoni
"Aħna impenjati lejn l-innovazzjoni. Impenjati li nimxu 'l
quddiem u ninvestu fir-riċerka. Il-programm Orizzont 2020
diġà impenja ruħu għal dak. Għalhekk, definittivament se nqis
dan bħala prijorità għaliex l-iżvilupp permezz tal-innovazzjoni
u x-xjenza jista' jkun biss aktar effettiv għas-saħħa Ewropea.
Minħabba li dan se jaffettwa lill-industrija, dan se jaffettwa lmediċini, se jaffettwa l-Patt Ekoloġiku u se jaffettwa l-ikel li
qed nieklu."
"Għalhekk, l-għan tiegħi se jkun li jkolli vuċi responsabbl i
ħafna fil-Kulleġġ, permezz tax-xjenza bħala bażi, iżda li nqis u
naqsam ukoll tħassib ieħor, filwaqt li nkun nista' nikkonvinċi lil
ħaddieħor li jeħtieġ li niżviluppaw id-diversi politiki li nafu li
huma meħtieġa biex tiġi protetta s-saħħa tal-bniedem."

Is-sikurezza alimentari u s-saħħa tal-pjanti
Il-pestiċidi
"[...] Nista' nimpenja ruħi li se nnaqqas id-dipendenza li
għandna fuq il-pestiċidi u li se nipprova ninvesti u nħeġġeġ li
jinstabu alternattivi b'riskju baxx. [...] Beħsiebni nsegwi dan
mill-qrib ħafna sabiex dan ikun jista' jiġi implimentat."

"Naf li dawn [l-interferenti endokrinali] iħallu impatt fuq issaħħa tal-bniedem u naf li jeħtieġ li nagħmlu xi ħaġa dwar dan
u l-impenn tiegħi se jkun li nindirizza dan. Qed nistennew ilkontroll tal-idoneità. Ħerqana biex naħdem magħkom sabiex
naraw x'jeħtieġ li nagħmlu bil-għan li nimxu 'l quddiem,
peress li definittivament dan mhuwiex qasam li nistgħu nħallu
barra u jien għandi pożizzjoni ċara f'dak ir-rigward."
"Għalhekk, meta nkunu qed niddiskutu dwar l-interferenti
endokrinali, dwar in-neonikotinojde, dwar tekniki ġodda ta'
tgħammir, u dwar il-pestiċidi, nemmen li huwa estremament
importanti li neżaminaw ix-xjenza li teżisti."
It-titjib tal-informazzjoni għall-konsumatur
"Fil-fatt, [it-tikkettar dwar in-nutrizzjoni] huwa obbligatorju
fuq l-ikel ippreparat minn qabel. Iċ-ċittadini jridu dan. Dawn
iridu profili nutrittivi. Huwa ovvju li meta nkunu qed nagħżlu
xi ħaġa minn fuq l-ixkaffa, qed neżaminaw dejjem aktar jekk
dak li nkunu qed naqraw huwiex xi ħaġa li rridu nixtru. [...] Ilprofili nutrittivi huma importanti. Dawn huma importanti
għaċ-ċittadini. Fl-aħħar ta' din is-sena se jiġi ppreżentat
rapport dwar il-kontenut "fuq quddiem tal-pakkett". Se
nistenna biex neżamina r-riżultati u nimxu 'l quddiem, u
nixtieq nara approċċ komuni fost l-Istati Membri [...]."
"Jeħtieġ li nsibu modi komuni [għat-tikkettar tal-oriġini]
sabiex il-konsumaturi jkollhom aċċess għal informazzjoni
affidabbli meta jkunu qed jixtru l-ikel jew ikollhom aċċess
għalih. Din hija xi ħaġa li bħalissa qed tiġi evalwata. Se
neżamina l-informazzjoni kollha u mbagħad se nressaq
proposta."
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Is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali
"Qabelxejn, nixtieq inkun ċara ħafna dwar il-fatt li nqis ittrattament xieraq tal-annimali u s-saħħa tal-annimali bħala
parti mill-approċċ tiegħi ta' "saħħa waħda" [...]. [...] ma
nistgħux nitkellmu dwar l-approċċ ta' "saħħa waħda" jekk ma
neżaminawx il-qasam kollu, u dan jinkludi s-saħħa talbniedem, tal-ambjent u tal-annimali kif ukoll tal-pjanti.”
L-iskart tal-ikel
"[...] Nixtieq inkun nista' nippreżenta pjan ta' azzjoni ta' ħames
snin biex jiġi indirizzat l-iskart tal-ikel għaliex nemmen li dan
huwa parti importanti ħafna mill-isforz ta' ikel sostenibbli li
qed nagħmlu."
Il-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel
"Dan [il-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel] huwa suġġett
estermament importanti, peress li jindirizza sustanzi li jidħlu
fl-ikel u li għandhom il-potenzjal ibidlu jew jaffettwaw issaħħa tal-bniedem, iżda wkoll li jibdlu l-kostitwenti tal-ikel. [...]
Se neżamina x-xjenza u nixtieq nimxi 'l quddiem bi
prijoritizzazzjoni, billi nibda b'dawk li nafu li potenzjalment
jistgħu jagħmlu ħsara akbar lis-saħħa tal-bniedem."

Ir-relazzjonijiet mal-Parlament Ewropew
Il-kooperazzjoni
"Se naħdem mal-Parlament Ewropew, mal-Istati Membri, malpartijiet ikkonċernati, mal-Kummissarji sħabi, biex intejjeb is-

saħħa pubblika u niżgura futur sostenibbli għall-Ewropa. Fejn
nidentifikaw dgħufijiet fis-sistemi tagħna, irridu ningħaqdu
flimkien biex nindirizzawhom, billi naħdmu b'enerġija,
ambizzjoni u impenn. Għandna nibnu sħubijiet ibbażati fuq ilfiduċja, l-onestà, it-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont."
"Iva, jien dejjem nirrispetta d-demokrazija u t-tieni ħaġa, u dan
ma kienx kliem fieragħ, hija li se nisma' lill-Parlament u
beħsiebni nkun disponibbli u naħdem mill-qrib magħkom,
għaliex fir-rigward tal-maġġoranza ta' dawn il-kwistjonijiet,
bħall-GMOs, tekniki ġodda ta' tgħammir, il-Parlament kellu
rwol essenzjali biex jenfasizzahom, filwaqt li ressaq
riżoluzzjonijiet, u dak wassal għal bidla."
It-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont
"Jeħtieġ li t-trasparenza tkun fil-qalba ta' dak li qed inwettqu
u, jekk ilkoll kemm aħna f'din il-kamra nkunu onesti magħna
nfusna, raġuni waħda għaliex tlifna l-fiduċja taċ-ċittadini filmaġġoranza ta' dak li qed inwettqu fir-rigward tas-sikurezza
alimentari, fir-rigward tal-innovazzjoni, fir-rigward talprotezzjoni, hija relatata mal-fatt li dawn iħossu li m'hemmx ittrasparenza fil-maġġorenza tar-riżultati li għandhom ikunu
jistgħu jaċċessaw. F'dan is-sens, qabel semmejt il-bidliet fil-liġi
ġenerali dwar l-ikel, abbażi tat-trasparenza, li nittama li se
jgħinnuna nibnu relazzjoni aħjar u niksbu l-fiduċja taċċittadini. Nemmen li dan huwa imperattiv."
"[...] Jekk ninħatar bħala Kummissarju għas-Saħħa, se nibda
naħdem minnufih u b'entużjażmu u se naġixxi dejjem b'mod
trasparenti u kostruttiv magħkom, għaliex wara kollox aħna
responsabbli quddiemkom."
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BRIEFING

Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
DIDIER REYNDERS
Kummissarju nnominat
Ġustizzja

Fit-2 ta' Ottubru 2019, il-Kummissarju nnominat, Didier Reynders, deher quddiem il-Parlament Ewropew biex iwieġeb
il-mistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, mill-Kumitat għall-Affarijiet
Legali, u mill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Matul is-seduta ta' smigħ, huwa għamel għadd ta'
impenji li huma enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn l-impenji jirreferu għall-portafoll tiegħu, kif deskritt fl-ittra ta'
missjoni li ntbagħtet lilu mingħand Ursula von der Leyen, il-President elett tal-Kummissjoni Ewropea, fosthom:
 Ir-rispett għall-istat tad-dritt; u
 Il-ġustizzja u l-protezzjoni tal-konsumaturi.
Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Kummissarju nnominat irċieva wkoll xi mistoqsijiet bil-miktub qabel is-seduta
ta' smigħ li għalihom huwa pprovda tweġibiet bil-miktub.

Dipartiment Tematiku għad-Drittijiet taċ-Ċittadini u l-Affarijiet Kostituzzjonali
Awturi: Ottavio Marzocchi; Udo Bux
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni
PE 621.923 - Ottubru 2019
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Ir-rispett għall-istat tad-dritt
Diskussjoni komprensiva dwar l-Istat tad-Dritt, iddrittijiet fundamentali u d-demokrazija
"Se naħdem fuq ir-rapport dwar l-istat tad-dritt, fir-rigward ta'
kif huwa possibbli li jinbena proċess, b'diskussjoni
interistituzzjonali dwar il-kwistjoni kollha u komprensiva talistat tad-dritt, id-drittijiet fundamentali u d-demokrazija. "
Il-Mekkaniżmu Ewropew tal-Istat tad-Dritt
"F'Lulju, il-Kummissjoni ppreżentat il-proposti tagħha għal
mekkaniżmu Ewropew komprensiv tal-istat tad-dritt. Se
nippromwovi kultura tal-istat tad-dritt, filwaqt li se
nipprevjeni l-iżvilupp ta' tħassib relatat mal-istat tad-dritt u se
nindirizza dan meta jkun meħtieġ."
"Nixtieq ... nara li dan il-mekkaniżmu ġdid jibda jiffunzjoni ssena d-dieħla, bi proċess annwali inklużiv mhux
diskriminatorju u preventiv. Dan se jwassal għal rapport
annwali u se jkun sostnut bit-tabella ta' valutazzjoni talġustizzja. "
Il-monitoraġġ tal-Istat tad-Dritt fid-Djalogu mal-Istati
Membri u l-kooperazzjoni mal-Istati Membri u
istituzzjonijiet oħra
"Il-monitoraġġ se jkopri l-Istati Membri kollha, iżda se jmur
aktar fil-fond fl-Istati Membri fejn ġew identifikati riskji
partikolari. Se nagħti attenzjoni partikolari biex niżgura loġġettività u l-ġustizzja ta' dan il-monitoraġġ fir-rigward ta' kif
nibnu djalogu u se niżgura li naqsmu l-aħjar prattiki biex
ngħinu lill-Istati Membri."
L-użu tas-sett sħiħ ta' għodod, inklużi s-sanzjonijiet
"Irridu nużaw l-għodod kollha li għandna għad-dispożizzjoni
tagħna ... Emmnuni, m'iniex se niddejjaq naġixxi kull meta listat tad-dritt ikun f'periklu. M'iniex se nikkomprometti meta
d-demokrazija tkun mhedda."
Rakkomandazzjonijiet
"[H]uwa
wkoll
importanti
ħafna
li
jintbagħtu
rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri kollha u li jsiru rimarki
lill-Istati Membri kollha mingħajr l-ebda diskriminazzjoni ...
Kont sorpriż li għal bosta snin kien possibbli li jsiru rimarki
dwar is-sitwazzjoni baġitarja, u huwa neċessità li jsir dan, iżda
mhuwiex daqshekk evidenti li jsiru rimarki dwar il-valuri li
naqsmu."
Il-proċeduri tal-Artikolu 7
"[H]uwa ċar ħafna: Nixtieq niżviluppa l-proċedura talArtikolu 7, mhux biss fil-każijiet attwali li għandna iżda, jekk
ikun meħtieġ, f'każijiet oħra. Naf li jista' jkun hemm tipi oħra
differenti ta' problemi fi Stati Membri oħra, u jekk ikun
meħtieġ, jeħtieġ li napplikawha bl-istess mod."
Il-PE għandu jippreżenta l-inizjattiva tiegħu dwar ilproċedura tal-Artikolu 7 fir-rigward tal-Ungerija filKunsill
"[F]ir-rigward tal-Ungerija, u intom rajtu li issa teżisti
proċedura, li tlabt fil-Kunsill, u din hija wkoll il-pożizzjoni talKummissjoni attwali, għandu jkun possibbli li l-Parlament
jippreżenta ruħu u jispjega l-pożizzjoni tal-Parlament,
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minħabba li din il-proċedura bdiet fil-Parlament, preċiżament
bl-istess mod u fuq bażi soda ħafna."
Iċ-ċiklu annwali, il-midja u d-demokrazija
"L-ewwel kompitu tiegħi se jkun li mmexxi l-ħidma talKummissjoni biex jitfassal rapport dwar id-drittijiet talbniedem, li probabbli mhux se jkun biss dwar l-istat tad-dritt,
iżda se jkollu wkoll qasam usa'. Fl-ewwel sena talKummissjoni, se niġi lura b'dokument li se jkun il-bażi għal
diskussjoni kemm fil-Parlament u nittama li anke fil-Kunsill."
Il-kundizzjonalità tal-Istat tad-Dritt
"Nemmen li se niksbu ftehim malajr bejn il-koleġiżlaturi dwar
dak is-suġġett, minħabba li dan imbagħad se jfisser li huwa
possibbli li tittieħed l-azzjoni xierqa relatata mal-baġi t
b'sospensjoni, jew billi l-flus jintilfu kollha f'daqqa fil-każ ta'
nuqqas ġeneralizzat biex jiġu rrispetatti l-obbligi tal-istat taddritt."
Rapporti dwar Strateġija ġdida għad-Demokrazija u dwar
il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali
"Il-Kummissjoni beħsiebha wkoll tfassal rapport dwar il-Karta
tad-Drittijiet Fundamentali, u għalhekk huwa possibbli li jiġi
ppreżentat rapport dwar dak. Se naħdmu fuq strateġija ġdida
għad-demokrazija u forsi b'rapport dwar id-demokrazija."
Arranġament interistituzzjonali
"[H]uwa
possibbli
li
jiġi
diskuss
arranġament
interistituzzjonali. Ma nafx jekk hux se jkun wieħed formali
għaliex se jkun twil, forsi għat-terminu medju, iżda għandna
nibdew minnufih."
Il-Grupp ta' Ħidma tal-Kummissjoni, il-Kunsill u lParlament Ewropew
"Se nipproponi li jiġi organizzat grupp ta' ħidma mat-tliet
istituzzjonijiet ... u li jiġi eżaminat kif inhu possibbli li jinbena lproċess flimkien. Naturalment, l-ewwel se naħdem fuq irrapport dwar l-istat tad-dritt, fir-rigward ta' kif huwa possibbli
li jinbena proċess, b'diskussjoni interistituzzjonali dwar ilkwistjoni ġenerali u komprensiva, kif sostnejtu intom, tal-istat
tad-dritt, tad-drittijiet fundamentali u tad-demokrazija ...
Għalhekk, qed nittama li se jkun possibbli li jinbeda tali grupp
ta' ħidma malajr kemm jista' jkun ... M'iniex kontra xi
possibbiltajiet li jiġu kkonsultati u ssir diskussjoni mal-esperti
indipendenti u l-korpi indipendenti, iżda forsi li ma jinħoloqx
wieħed ġdid."
L-Artikolu 2 fir-relazzjonijiet esterni
"Jien impenjat ħafna li l-Artikolu 2 jiġi rrispettat fl-UE u anke
fit-tixrid tal-valuri tagħna."
Il-minoranzi u l-gruppi vulnerabbli
"[I]mpenjat ... li niddefendi l-minoranzi u ċertament id-drittijiet
tal-minoranzi. Intom tkellimtu dwar l-LGBT u dan huwa l-każ
fl-okkażjonijiet kollha possibbli. Naturalment dan se jkun
wieħed mit-tħassib, iżda kif tafu dawn ilkoll huma gruppi
vulnerabbli, u jeħtieġ li nkunu attivi ħafna fil-prattika u mhux
biss fil-proċeduri ġenerali li għandna fis-sett ta' għodod
tagħna."
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Il-Ġustizzja u l-protezzjoni tal-konsumaturi
L-iżvilupp tal-ispazju tal-Ġustizzja permezz talkooperazzjoni ġudizzjarja
"Jeħtieġ li nsaħħu l-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet
ċivili u politiċi. Iċ-ċittadini Ewropej għandhom id-dritt li jgħixu
u jaħdmu fl-UE bir-rispett sħiħ tal-libertà tal-moviment."
Fiduċja reċiproka
"Dan jirrigwardja wkoll li nirrispettaw id-diversità tagħna iżda
li fl-istess ħin niggarantixxu t-tradizzjonijiet legali differenti
tagħna, iżda dawn m'għandhomx ikunu ostakolu għallibertajiet jew għas-sigurtà tagħna. Se naħdem biex tinbena
atmosfera ta' fiduċja bejn is-sistemi legali differenti tagħna."
Id-drittijiet fundamentali huma protetti fl-infurzar talliġi?
"[I]t-tweġiba hija iva ... [J]ekk għandi tali portafoll, se nkun qed
niddefendi d-drittijiet fundamentali ... Ċertament ... [D]an
huwa ċar ħafna."
Il-Mandat ta' Arrest Ewropew
"Fir-rigward tal-Mandat ta' Arrest Ewropew, se nkompli
nimmonitorja l-applikazzjoni tiegħu u se naħdem mill-qrib
magħkom u mal-Istati Membri biex inkomplu ntejbuh ... Se
nqisu jekk il-proċedimenti ta' ksur humiex meħtieġa fid-dawl
tal-valutazzjoni tal-konformità. Se nqis ukoll b'mod serju jekk
għandhiex tiġi ppreżentata proposta biex jiġi rivedut ilMandat ta' Arrest Ewropew."
Il-kundizzjonijiet tal-ħabs u ż-żamma ta' persuna taħt
arrest matul il-kawża
"Se neżamina wkoll kif jistgħu jittejbu l-kundizzjonijiet talħabs fl-Unjoni, u se nesplora l-idea li jiġu stabbiliti standards
minimi għaż-żamma ta' persuna taħt arrest matul il-kawża
sabiex tissaħħaħ il-fiduċja."
In-negozjati tal-Europol mas-sħab
"Nemmen li għandna nkunu nistgħu nagħtu attenzjoni f'dak
ir-rigward ukoll, għad-drittijiet fundamentali, għad-drittijiet
tal-bniedem kif ukoll fil-mod ta' kif ninnegozjaw u
nikkonkludu l-ftehimiet. Naturalment, se nkun qed
nimmonitorja l-aġenziji li jiddependu b'mod aktar dirett fuq
id-DĠ Ġustizzja."
L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew
"[L-]ewwel tħassib tiegħi huwa li jiġi żgurat li se jkollna
implimentazzjoni korretta tal-UPPE sal-aħħar tas-sena ddieħla. Se naħdem mal-Kap Prosekutur u malamministrazzjoni ad interim biex inwettqu dak u għandna
diversi passi x'nieħdu biex nimxu f'tali direzzjoni ... L-ewwel
nett, jeħtieġ li jkollna Kulleġġ ta' Prosekuturi. Għalhekk,
jeħtieġ li npoġġu pressjoni fuq l-Istati Membri biex jiġi
organizzat Kulleġġ. It-tieni element, jeħtieġ li npoġġu aktar
pressjoni biex ikollna implimentazzjoni korretta tad-Direttiva
PIF, minħabba li mingħajrha se jkun diffiċli biex il-Prosekutur
Ewropew ġdid jaħdem fuq is-sitwazzjoni tal-baġit Ewropew. U
mbagħad ... se jkun importanti li jingħataw biżżejjed riżorsi lillUPPE, kemm riżorsi umani kif ukoll riżorsi finanzjarji, u se nieħu
ħsieb li fil-QFP se jkun possibbli li dan jiġi protett."

Il-Eurojust
"Fil-qasam tal-ġustizzja, il-Eurojust b'mod partikolari qiegħda
hemmhekk biex tiffaċilita l-koordinazzjoni tal-korpi
ġudizzjarji, b'mod partikolari fir-rigward tal-ġlieda kontra lkriminalità tal-proprjetà intellettwali. Għalhekk, dan huwa
element li fir-rigward tiegħu huwa mixtieq li tittieħed azzjoni
aktar b'saħħitha, u l-Eurojust qed tħejji rapport dwar l-isfidi
ġudizzjarji u l-aħjar prattiki biex tiġi indirizzata din it-tip ta'
kriminalità Għalhekk, se nkunu nistgħu naħdmu fuq l-iskambji
tal-aħjar prattiki bejn l-Istati."
Ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data, u lpromozzjoni tal-approċċ Ewropew bħala mudell globali
"Waħda mill-prijoritajiet tiegħi se tkun li jiġi żgurat li d-drittijiet
fundamentali jiġu protetti bis-sħiħ fl-era diġitali ... Jeħtieġ li
niżguraw li l-qafas legali ġdid jiġi implimentat bis-sħiħ u flistess ħin ikompli jippromwovi l-valuri u l-istandards tagħna
fuq livell dinji ... Ta' spiss nisma' kritika fir-rigward tarregolament ġenerali dwar il-protezzjoni tad-data, li
madankollu jinkludi mekkaniżmi ssimplifikati għall-intrapriżi
żgħar u ta' daqs medju. Għalhekk, huwa f'dan l-ispirtu li se
nipprova naħdem, sabiex jekk ikun possibbli jitneħħew għadd
ta' restrizzjonijiet mhux meħtieġa fuq l-intrapriżi żgħar u ta'
daqs medju jew fuq in-negozji ġodda."
Id-drittijiet fundamentali, l-implikazzjonijiet umani u
etiċi tal-intelliġenza artifiċjali
"[F]l-ewwel 100 jum se nippruvaw naħdmu fuq il-leġiżlazzjoni
ġdida orizzontali, dwar l-aspetti umani u etiċi tal-intelliġenza
artifiċjali ... [J]eħtieġ li nitolbu aktar informazzjoni dwar lalgoritmi u l-funzjonament loġiku tal-alogritmi ... Għalhekk,
flimkien mal-Kummissjoni, jeħtieġ li ma nistabbilixxux biss
leġiżlazzjoni ġdida, iżda jeħtieġ ukoll li ngħinu lill-awtoritajiet
nazzjonali jorganizzaw testijiet u kontrolli biex jirċievu
informazzjoni ... [S]e naħdmu f'sitwazzjonijiet settorjali,
minħabba li d-diffikultajiet huma aktar iddettaljati fis-settur
tat-trasport jew fil-kura tas-saħħa u f'tipi oħra ta' attività."
Viżi tad-Deheb
"[J]eżistu xi drittijiet għal-libertà ta' moviment, il-kapaċità li
nivvutaw għall-Parlament Ewropew u għalhekk jeħtieġ li
nkunu stretti ... Intom sostnejtu li jeżistu riskji: il-korruzzjoni, ilħasil tal-flus, iżda bosta riskji oħra minħabba dak. Għalhekk,
jien impenjat li niġġieled dak, għaliex jeħtieġ li nipproteġu ċċittadinanza Ewropea. Dan huwa element reali importanti talvaluri tagħna."
L-informaturi
"[N]emmen li ma rridx biss nimxu lejn l-applikazzjoni tadDirettiva mill-Istati Membri kollha, iżda huwa pjuttost
possibbli, u nixtieq niddiskuti mal-Istati Membri, li nadottaw
miżuri addizzjonali, kif sostnejt, ta' assistenza u ta' appoġġ.
Dan jista' jsir permezz ta' assistenza legali, u kif semmejt anke
permezz ta' assistenza finanzjarja u psikoloġika.
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U għalhekk, fir-rigward ta' dawn il-punti differenti, jien
pjuttost lest biex neżamina jekk l-Istati Membri jixtiqux imorru
oltre u jekk huwiex meħtieġ li mmorru oltre anke fil-livell
Ewropew."
Iċ-ċittadinanza Ewropea
"Nixtieq inkompli navvanza fir-rigward tal-prijoritajiet: ... biex
jiġi protett il-moviment liberu taċ-ċittadini, speċjalment filkuntest ta' Brexit, li se jerġa' jkun fuq l-aġenda malajr ħafna."
Id-dritt soċjetarju
"Jien impenjat ħafna li naħdem magħkom u mal-Kunsill, dwar
il-mod li bih għandhom jiġu stabbiliti rekwiżiti ġodda fid-dritt
soċjetarju. Intom tkellimtu wkoll dwar id-drittijiet tal-bniedem
... Bħalissa, hemm xi impenji volontarji fil-livell ta' bosta
kumpaniji, iżda dan mhuwiex biżżejjed. Jien ċert li jeħtieġ li
ngħaddu minn bidla reali fid-dritt soċjetarju biex nitolbu aktar
obbligi dwar l-interess soċjali tal-kumpaniji, iżda jien ċert ukoll
li huwa pjuttost importanti li ssir diskussjoni dwar il-katina talprovvista."
Azzjonijiet rappreżentattivi
"Se ... inħeġġeġ li tiġi adottata malajr il-proposta dwar lazzjonijiet rappreżentanttivi. Possibbiltajiet ta' rimedju
kollettiv huma meħtieġa ħafna mill-konsumaturi Ewropej."
"...jeħtieġ li l-ewwel nadottaw id-direttiva l-ġdida, id-Direttiva
dwar l-Azzjonijiet Rappreżentattivi, biex jiġi organizzat
rimedju kollettiv, għaliex tafu li jeħtieġ li niksbu pożizzjoni talKunsill jekk dan ma jkunx possibbli f'Novembru, u għalhekk
qegħdin fl-ewwel pass u jien naqbel bis-sħiħ mal-fehma li
jeħtieġ li nwettqu dak u jeħtieġ li norganizzaw il-proċess."
Prodotti ta' kwalità doppja
"Irridu nkomplu niġġieldu d-diżonestà u neliminaw il-bejgħ
aggressiv u nipproteġu lill-konsumaturi vulnerabbli. Jeħtieġ li
nżommu livell għoli ta' viġilanza dwar ir-riskju ta' prodotti ta'
kwalità doppja ... Nistennew l-istess ġustizzja irrispettivament
minn fejn jgħix konsumatur. "
Is-Sikurezza tal-Prodotti
"Se neżamina li tiġi aġġornata d-Direttiva Ġenerali dwar isSikurezza tal-Prodotti sabiex l-atturi kollha fil-katina talprovvista online jnaqqsu l-għadd ta' prodotti mhux sikuri.
Nixtieq ukoll li jiġu stabbiliti regoli ċari fir-rigward tal-obbligu
ta' rendikont għall-fornituri kollha involuti fil-vjaġġ online talkonsumaturi."
L-obbligu ta' rendikont fl-IA
"[D]an jirrigwardja l-aspetti umani u etiċi tal-intelliġenza
artifiċjali u jeħtieġ li neżaminaw kif huwa possibbli li mmorru
oltre fir-rigward tal-obbligu ta' rendikont ... Is-sikurezza hija
aspett importanti ħafna, kif ukoll l-aspett uman u etiku u lobbligu ta' rendikont, iżda fl-ewwel 100 jum, ma nixtieqx

nassigurakom li se jkollna regolament ġdid dwar l-obbligu ta'
rendikont. Jaf idum aktar minn hekk."
Infurzar effettiv tal-liġi dwar il-konsumaturi
"[B]eħsiebni npoġġi enfasi partikolari fuq l-infurzar effettiv. ...
Issa jeħtieġ li niżguraw li din tiġi infurzata b'mod effettiv
kemm fi ħdan l-Unjoni kif ukoll mas-sħab internazzjonali
tagħna."
It-tisħiħ tal-kapaċità tal-konsumaturi
"Fl-istrateġiji dwar il-Patt Ekoloġiku, fl-ewwel 100 jum, se
nippruvaw neżaminaw kif huwa possibbli li naħdmu aktar
man-naħa tal-provvista u neżaminaw kif se jkun possibbli
għall-konsumaturi biex jieħdu sehem fi tranżizzjoni aktar
rapida lejn l-ekonomija ekoloġika. Jien ċert li jeħtieġ li nagħtu
aktar informazzjoni lill-konsumaturi, naturalment bħala lewwel element, biex ikollna l-kapaċità li niddeċiedu nagħmlu
għażla oħra u nagħżlu prodott ieħor."
Is-sostenibbiltà, id-durabbiltà u t-tiswija
"L-ewwel nett, ilkoll kemm aħna impenjati bħala Stati Membri
tal-Unjoni Ewropea biex nissodisfaw l-impenn tagħna firrigward tal-SDGs, l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, fil-livell
tan-NU."
"Kif sostnejt fir-rimarki introduttorji tiegħi, nixtieq nirrepeti li
huwa importanti ħafna li tintuża n-naħa tad-domanda, u
għalhekk il-kapaċità tal-konsumaturi, biex jiġi organizzat
proċess reali għal ekonomija sostenibbli, u jien ċert li jekk
nixtiequ nirrispettaw bis-sħiħ l-impenn tagħna fir-rigward talSDGs fil-livell tan-NU, jeħtieġ li nwettqu dak u nkunu attivi
ħafna f'dak ir-rigward."
"Sostnejt b'mod ċar ħafna li nemmen li, f'għadd ta'
kwistjonijiet dwar is-sostenibbiltà u l-iżvilupp sostenibbli,
jeħtieġ li ninformaw b'mod effettiv lill-konsumaturi. U
għalhekk, huwa f'idejn il-kumpaniji biex jipprovdu
informazzjoni korretta, pereżempju dwar ... id-durabbiltà, ittiswija ta' għadd ta' prodotti iżda anke d-disponibbiltà ta' parts
tal-bdil. U fir-rigward tat-tiswija, se nżid ... it-tiswija minn
partijiet terzi u mhux neċessarjament mill-kumpanija li tkun
biegħet il-prodott ... Għalhekk, fir-rigward ta' dawn il-punti
kollha, nemmen li probabbli se jkun meħtieġ li nilleġiżlaw... Se
neżaminaw is-sitwazzjonijiet kollha biex naraw jekk nimxux
lejn obbligu ta' sostenibbiltà. ...."
Obsolexxenza programmata
"U meta titkellmu dwar l-obsolexxenza programmata,
nemmen li jekk din tassew tiġi ppjanata, trid issir reat u lawtoritajiet għandhom jitħallew jimponu sanzjonijiet. Ma
nistgħux nimmaġinaw li nintroduċu din il-loġika ta'
obsolexxenza fil-prodotti fuq bażi volontarja, mingħajr l-ebda
konsegwenza."
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Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
ADINA-IOANA VĂLEAN
Kummissarju nnominat
Trasport

Fl-14 ta' Novembru 2019, il-Kummissarju nnominat, Adina-Ioana Vălean, dehret quddiem il-Parlament Ewropew biex
twieġeb il-mistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Matul is-seduta ta' smigħ, hija
għamlet għadd ta' impenji li huma enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn l-impenji jirreferu għall-portafoll tagħha, kif
deskritt fl-ittra ta' missjoni li ntbagħtet lilha mingħand Ursula von der Leyen, il-President elett tal-Kummissjoni
Ewropea, fosthom:


trasport sostenibbli, sikur u affordabbli.

Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Kummissarju nnominat irċeviet ukoll xi mistoqsijiet bil-miktub qabel is-seduta
ta' smigħ li għalihom hija pprovdiet tweġibiet bil-miktub.

Dipartiment Tematiku għall-Politika Strutturali u ta' Koeżjoni
Awturi: Esteban Coito Gonzalez
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni
PE 629.210 - Novembru 2019
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Trasport sostenibbli, sikur u affordabbli
Kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew
"Naf kemm se jkun importanti għal Kummissarju li jibni fuq lgħarfien espert u l-esperjenza tal-Membri tal-Parlament
Ewropew u jien inwegħedkom li se naqsam magħkom millbidu nett ideat u proġetti u se naħdmu tul il-katina kollha tattfassil tal-leġiżlazzjoni."
"Nimpenja ruħi li nipprovdi soluzzjonijiet xierqa biex issir
ħidma mal-partijiet ikkonċernati kollha kif ukoll malParlament biex jiġu riżolti l-problemi u jinstabu l-modi xierqa
biex il-persuni jiġu kkollegati, ikunu jistgħu jivvjaġġaw bi
prezz affordabbli, u biex ikun hemm trasport ġust u inklużiv
fosthom l-avjazzjoni."
"[...] Se jkun hemm ħafna xi jsir dwar it-trasport u t-turiżmu li
fir-rigward tagħhom [...] il-Kummissarju għat-Trasport għandu
jimpenja ruħu mal-Parlament Ewropew, u [jiżviluppa] din ilħidma u mbagħad [jiddiskutiha] fil-Kulleġġ tal-Kummissarji."
Strateġija għat-trasport sostenibbli u intelliġenti
"Se naħdem ħafna biex titnaqqas l-impronta ambjentali talattivitajiet ta' mobbiltà u t-trasport, u jiġi żgurat li l-azzjonijiet
tagħna jkomplu jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-emissjonijiet
tal-karbonju u għal titjib fil-kwalità tal-arja."
"Se nappoġġja sħubiji tal-katina tal-valur mal-industrija bħala
parti mill-Patt Ekoloġiku Ewropew."
"Se nħeġġeġ li fl-aħħar jiġi implimentat Ajru Uniku Ewropew
żviluppat bis-sħiħ [...] M'iniex se mmur fid-direzzjoni li ngħid li
neħtieġu ammont anqas ta' titjiriet, iżda jeħtieġ li nkunu
effiċjenti, aktar sostenibbli u jkollna sistema aħjar u effiċjenti
dwar il-ġestjoni tat-traffiku."
"Jekk titkellmu dwar il-portijiet, se nsostni li t-trasport
marittimu huwa naturalment negozju kbir għall-Ewropa.
Għandna nipproteġuh, nikkonsolidaw, nagħmluh aktar
sostenibbli, aktar ekoloġiku, iżda dan għandu jkun parti minn
soluzzjoni pożittiva, aktar ekoloġika u kompetittiva [...] l-atturi
kollha tal-pajjiżi terzi fis-swieq tagħna għandhom jirrispettaw
ir-regoli tagħna, u din hija xi ħaġa li tagħmel parti millkompitu tal-Kummissjoni biex issegwi u tiżgura li dan jibqa'
jseħħ."
"[...] fir-rigward tal-istrateġiji dwar l-ippjanar mobbli urban
sostenibbli [...] nippreferi li jkollna approċċ Ewropew u li ma
jkollniex wisq frammentazzjoni, għaliex il-frammentazzjoni
f'dan ir-rigward mhijiex xierqa għall-vjaġġaturi transkonfinali
[...] se neżaminaw jekk hijiex se tkun meħtieġa aktar azzjoni
fil-livell Ewropew."
L-internalizzazzjoni tal-esternalitajiet/It-tassazzjoni talenerġija
"Nixtiequ li sal-2050 inkunu newtrali f'termini ta' emissjonijiet
tal-karbonju u dan jeħtieġ politiki u sforzi addizzjonali."
"Għalhekk, jeħtieġ li ninternalizzaw il-parti ta' dawn lesternalitajiet [...] l-utent għandu jikkontribwixxi aktar firrigward ta' dak li qed iniġġes."
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"Huwa assolutament ovvju li nista' nimpenja ruħi u nsostni li
m'iniex se neskludi t-tassazzjoni [...] Nista' nimpenja ruħi firrigward tal-fatt li l-fokus tiegħi se jkun fuq kif nistgħu
niżviluppaw u nagħmlu l-ferroviji aktar affordabbli bi
prezzijiet aktar baxxi."
"U mbagħad il-fjuwils alternattivi sostenibbli u mbagħad ittassazzjoni, kollox qed jiġi diskuss, u ma nixtieq naħbi xejn u
nimpenja ruħi li se naħdem fuq dawn kollha biex jitnaqqsu lemissjonijiet fl-avjazzjoni u biex il-ferroviji jsiru mod aktar
attraenti ta' trasport għan-nies u l-merkanzija."
L-estenjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti talEmissjonijiet
"Parti mill-missjoni tiegħi hija li jitnaqqsu l-benefiċċji għal-linji
tal-arju, bil-għan li maż-żmien dawn jiġu eliminati, kif ġie fdat
lili, u l-estensjoni tal-iskema għall-iskambju ta' kwoti talemissjonijiet hija xi ħaġa li se ġġib bidla siewja. B'mod
ġenerali, għandhom ikunu l-utenti li jġarrbu l-ispejjeż talvjaġġi tagħhom, u mhux is-soċjetà kollha kemm hi."
"[...] l-ETS fl-avjazzjoni għandha tnaqqas l-emissjonijiet.
Għandna CORSIA: meta din tiġi adottat, se nkunu impenjati
minnufih li nimplimentaw, sabiex inkunu nistgħu nnaqqsu lemissjonijiet."
"[...] EU ETS [...] Jien impenjata u għandna nimpenjaw ruħna
flimkien biex nintroduċu tali strument għat-tnaqqis talemissjonijiet fit-trasport marittimu."
"[...] meta se nimplimentaw l-EU ETS għas-settur marittimu [...]
se nkunu attenti u se nippruvaw inżommu l-kompetittività
tas-settur minħabba li dan huwa assolutament importanti
ħafna għalina."
L-użu ta' fjuwils tat-trasport sostenibbli u alternattivi
għat-toroq, is-settur marittimu u t-trasport bl-ajru
"Se naħdem mal-Istati Membri u mal-investituri privati biex
inżidu b'mod sinifikanti l-punti aċċessibbli tal-iċċarġjar u tarriforniment tal-fjuwil. Nixtieq nippromwovi l-użu ta' fjuwils
sostenibbli fit-toroq, fit-trasport marittimu u fit-trasport blajru."
"[...] l-użu ta' aktar fjuwils sostenibbli. Fit-trasport marittimu [...]
l-għan tiegħi kif ukoll l-impenn tiegħi se jkunu li nappoġġja lil
dawk li huma aktar sostenibbli u vijabbli f'dan l-istadju u li
nħeġġeġ żviluppi teknoloġiċi ġodda u programmi ġodda ta'
riċerka."
"Għalhekk grupp ta' miżuri, filwaqt li l-ħaġa importanti hija li
niddekarbonizzaw, li nagħmlu anqas ħsara lill-ambjent u li ma
nitilfux il-kompetittività."
L-innovazzjoni diġitali u modernizzazzjoni kontinwa ta'
sistemi tat-trasport ewlenin
"Jeħtieġ li nisfruttaw bis-sħiħ id-diġitalizzazzjoni biex
nagħmlu t-trasport aktar sikur, aktar nadif, aktar effiċjenti u
aktar aċċessibbli."
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"Qed jinħoloq suq reali għas-soluzzjonijiet diġitali u nixtieq li
l-UE tibqa' taqdi rwol ta' mexxej: mill-blockchain sa mmappjar
u ntraċċar diġitali, sa vetturi, ajruplani u bastimenti konnessi u
awtomatizzati."
"Jeħtieġ li nintegraw il-ferroviji mal-bidliet loġistiċi permezz
ta' teknoloġiji ġodda u jeħtieġ li niftħu data pereżempju dwar
il-ħinijiet ta' wasla mistennija u neħtieġu assolutament
sistema ta' sinjalar ġdida."
Id-dimensjoni soċjali
"Se jkun hemm impatt fuq l-impjiegi u għalhekk se
nipprijoritizza l-investiment fit-titjib tal-ħiliet biex pereżempju
r-reġjuni awtomoblistiċi jkunu jistgħu jibqgħu jiżviluppaw
soċjalment u ekonomikament."
"Nixtieq niżviluppa l-inizjattiva tal-pjattaforma "In-nisa fittrasport", u nixtieq nara li jiżdied il-potenzjal tal-bilanċ bejn ilġeneri u tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri."
"Għandna nispjegaw [lin-nies] u niksbu l-appoġġ tagħhom
sabiex dawn ma jibżgħux li l-futur modern għat-trasport ifisser
li xi ħadd se jitħalla barra. Se nimpenja ruħi bis-sħiħ għal dan
l-approċċ, u se nsegwi x-xogħol kollu li diġà qed isir."
"Is-settur tal-avjazzjoni huwa kompetittiv ħafna...Jeħtieġ li jiġu
inklużi l-membri kollha, l-Istati Membri, il-linji tal-ajru, lassoċjazzjonijiet tal-ekwipaġġ tal-ajru, l-organizzazzjonijiet
tal-ħaddiema u tal-impjegaturi kif ukoll il-Parlament... Fil-fatt
se nsostni li se nieħu l-miżuri kollha meħtieġa, leġiżlattivi jew
le, biex nindirizza dawn in-nuqqasijiet kollha u dawn ilkwistjonijiet kollha."
"[Nixtieq] naħdem flimkien mal-[kollegi Kummissarji] tiegħi
biex tittieħed azzjoni tajba f'diversi oqsma, sabiex ilħaddiema, jew l-ambjent tax-xogħol fit-trasport jiġu protetti
kontra l-frodi u l-abbuż u kontra l-kundizzjonijiet tax-xogħol
ħżiena. Għalhekk nista' nsostni li dan huwa impenn umanist."
Il-mobbiltà militari
"L-infrastruttura tat-trasport hija essenzjali biex titfassal
strateġija dwar id-difiża Ewropea. It-titjib fil-mobbiltà għattruppi u t-tagħmir tagħna m'għandux jiġi injorat meta
ninvestu fl-infrastruttura, u l-faċilitajiet b'użu doppju, għal
skopijiet ċivili u militari, huma opportunità kbira għall-Unjoni
tagħna u m'għandhomx ikunu għażla strateġika."
Rwol ewlieni fil-fora internazzjonali
"Minn perspettiva globali, il-viżjoni tal-President elett hija
waħda ta' Kummissjoni ġeopolitika. Dan huwa preċiżament
dak li neħtieġu. Neħtieġu li l-Ewropa żżomm ilmultilateraliżmu tagħha fuq livell dinji. Għat-trasport, dak
ifisser li l-Ewropa jeħtieġ li tkun ċentru għar-reġjuni kollha talviċinat iżda aktar importanti minn dan, għall-ktajjen talprovvista globali u l-flussi tal-passiġġieri, u dan se jkun
estremament importanti għall-kompetittività tagħna."

"Il-vantaġġi kompetittivi tagħna jistgħu jiġu msaħħa jekk
naġixxu kif xieraq fil-korpi internazzjonali tagħna bħallOrganizzazzjoni Marittima Internazzjonali (OMI) u lOrganizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO)
biex jiġu inklużi l-benefiċċji tal-istejjer ta' suċċess tagħna."
Il-kooperazzjoni ma' sħab ewlenin
"Imbagħad għandna ftehimiet u fil-ftehimiet għandna regoli li
jeħtieġ li jiġu infurzati. U nemmen li għandu jkollna
kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għall-kumpanij i
tagħna u għal dawk li qed jaċċessaw is-suq tagħna [...] Din se
tkun parti kontinwa mix-xogħol."
"[...] jeħtieġ li nsaħħu l-kompetizzjoni fis-suq, sabiex niksbu
sistema tajba ta' prezzijiet [...] Dak li se nagħmel huwa li se
nsegwi u nivvaluta x'qed isir eżattament u dak li mhuwiex qed
jiġi implimentat u se nipprova ninforza l-implimentazzjoni."
"[...] naturalment, fejn l-affarijiet ma jkunux qed javvanzaw,
aħna se nressqu proċeduri ta' ksur."
"Ikoll kemm aħna konxji ta' din il-kwistjoni kontenzjuża li
għandkom fir-rigward tal-ajruport fil-Ġibiltà [...] naturalment
m'hemm l-ebda dubju li jekk Brexit iseħħ, jien se jkun
Kummissarju għall-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea."
Netwerks Trans-Ewropej tat-Trasport
"Jien opponejt it-tnaqqis fil-qafas finanzjarju pluriennali (QFP)
attwali u nimpenja ruħi quddiemkom li se niddefendi l-baġit
għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għall-qafas finanzjarju li
jmiss."
"Jeħtieġ li nlestu n-netwerk ewlieni u jeħtieġ li nappoġġjaw irrwol tal-ajruporti u tal-portijiet fil-postijiet reġjonali u lokali."
"Fl-2021, se nirrevedu wkoll il-linji gwida għall-20 netwerk, u
naf li hemm impenn [...] biex nikkontribwixxu aħjar għallproġetti li qed jinħolqu f'dan in-netwerk, b'mod partikolari filqasam tal-ferroviji."
"[...] l-introduzzjoni ta' awtorità unika biex tindirizza lproċeduri kollha [...] tista' twassal għal saff supplimentari ta'
burokrazija [...] aħna ma nixtiqux dak, u anke li jiġu introdotti
xi ftit perjodi iqsar bħal sentejn għall-implimentazzjoni."
Rabtiet ta' infrastruttura neqsin u Rabtiet ta' konnettività
"Għalhekk, minn naħa waħda jeħtieġ li ninvestu flinfrastruttura nnifhsa, jiġifieri fil-multimodalità."
"Il-konnettività tibqa' l-aktar ħaġa importanti u aħna se
ninvestu fil-konnettività. Kif semmejt qabel, se jkun meħtieġ li
l-ajruporti u l-portijiet lokali jew reġjonali jiġu appoġġjati aktar
fi ħdan il-qafas tal-politika dwar il-kompetizzjoni tal-Unjoni
Ewropea."
"Jien favur il-ferroviji ta' billejl sakemm dawn ikollhom każ
kompetittiv u jista' jintuża OSP għall-ferroviji ta' billejl."
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Trasport affordabbli, affidabbli u aċċessibbli

b'mod permamenti u jeħtieġ li intom tappoġġjawni f'din ittalba."

"Nixtieq nippromwovi l-mobbiltà bħala servizz, filwaqt li
nagħmel alternattivi għall-karozzi privati konvenzjonali
affordabbli, naġġusta l-infrastruttura u nħaddan soluzzjonijiet
intelliġenti u kollaborattivi."

"Nemmen li aħna impenjati lejn viżjoni żero, jiġifieri li sal-2050
ma jkun hemm l-ebda mewta. Teżisti strateġija li se
nimplimentaw u qed nippjana li nippromwoviha bil-qawwa."

Standards ta' sigurtà

Id-drittijiet tal-passiġġieri

"Il-fatt li kull sena jseħħu 25 000 mewta fit-toroq huwa
sempliċement inaċċettabbli. Għandna nikkondividwu lobjettiv li sal-2030 innaqqsu l-għadd ta' mwiet u ta' korrimenti
serji bin-nofs meta mqabbla mal-2020. Se npoġġi r-riżorsi
kollha disponibbli biex nikkonvinċi lill-ministri, lill-investituri u
lill-iżviluppaturi jinternalizzaw din il-wegħda ta' sikurezza

"Il-vjaġġaturi b'mobbiltà ristretta jeħtieġ li jkunu jistgħu
jiċċaqilqu bl-istess faċiltà bħal kwalunkwe persuna oħra. Dawk
f'żoni remoti jeħtieġ li jkunu konnessi aħjar man-netwerk tattrasport tagħna...Illum il-ġurnata l-Ewropa għandha qafas
komprensiv ħafna tad-drittijiet tal-passiġġieri iżda jeħtieġ li
dan inkomplu niżviluppawh."
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BRIEFING

Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
HELENA DALLI
Kummissarju nnominat
L-ugwaljanza

Fit-2 ta' Ottubru 2019, il-Kummissarju nnominat, Helena Dalli, dehret quddiem il-Parlament Ewropew biex twieġeb ilmistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, mill-Kumitat għallImpjiegi u l-Affarijiet Soċjali, u mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Matul is-seduta ta' smigħ, hija
għamlet għadd ta' impenji li huma enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn l-impenji jirreferu għall-portafoll tagħha, kif
deskritt fl-ittra ta' missjoni li ntbagħtet lilha mingħand Ursula von der Leyen, il-President elett tal-Kummissjoni
Ewropea, fosthom:





Il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u d-Direttiva dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja Privata
Id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità
L-Istrateġija Ewropea dwar il-Ġeneri u s-Sħubijiet Internazzjonali: L-għoti tas-setgħa lin-nisa u l-bniet
Il-kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew u ma' Kummissarji oħra

Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Kummissarju nnominat irċeviet ukoll xi mistoqsijiet bil-miktub qabel is-seduta
ta' smigħ li għalihom hija pprovdiet tweġibiet bil-miktub.

Dipartiment Tematiku għad-Drittijiet taċ-Ċittadini u l-Affarijiet Kostituzzjonali
Dipartiment Tematiku għall-Politika Ekonomika u Xjentifika
Awturi: Martina Schonard / Susanne Kraatz
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni
PE 621.919 - Ottubru 2019
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Il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni
Ugwaljanza għal kulħadd

L-Istrateġija dwar il-Qafas tar-Rom
"Dan il-qafas qed jasal fi tmiemu, u se nkunu qed nirrevedu din
l-istrateġija. Dik hija r-raġuni għaliex nixtieq inżur insedjament
tar-Rom sabiex inkun naf aktar dwar dak li qed nirrevedi u se
nevalwaw kif għandna nipproċedu bl-aħjar mod f'termini ta'
segwitu. Il-qafas ta' wara l-2020 se jkollu wkoll fokus aktar
b'saħħtu fuq l-anti-Żingariżmu. Nista' nassigurakom li se jsir
ammont kbir ta' xogħol f'dak il-qasam."

"Nixtieq niffoka l-ħidma tiegħi b'mod partikolari fuq tliet
oqsma: il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fl-aspetti kollha
tagħha; l-inklużjoni u l-għoti tas-setgħa lin-nisa; Ilpromozzjoni tal-ugwaljanza u tal-parteċipazzjoni sħiħa. Dawn
kollha huma indirizzati lejn l-irġiel u n-nisa, il-minoranzi
razzjali u etiċi, il-minoranzi reliġjużi u mhux reliġjużi, il-persuni
b'diżabilità, il-persuni akbar fl-età u dawk aktar żagħżugħa, u
l-persuni LGBTI."

Id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità

Il-leġiżlazzjoni dwar l-ugwaljanza

L-Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar idDrittijiet ta' Persuni b'Diżabilità

"Se nagħmel dak kollu li nista' fis-setgħa tiegħi biex navvanz a
l-leġiżlazzjoni ewlenija fil-qasam tal-ugwaljanza."
"Bħala Ministru, jien ħadt sehem f'dibattiti bla limitu fil-Kunsill
dwar proposti li baqgħu mblukkati għal perjodu ta' żmien twil
wisq. Id-Direttiva Orizzontali Kontra d-Diskriminazzjoni ġiet
proposta aktar minn 11-il sena ilu. Id-Direttiva dwar in-Nisa
fuq il-Bordijiet tmur lura għall-2012. Il-proposta għall-adeżjoni
tal-UE fil-Konvenzjoni ta' Istanbul tal-Kunsill tal-Ewropa tmur
lura għall-2016. Kif nista' nispjega dan liċ-ċittadini tagħna?
F'dan il-qafas, f'każ li ma nkunx nista' nneħħi l-ostakoli ewlenin
li fadal u nikkonvinċi lill-Istati Membri xettiċi li fadal fil-Kunsill,
m'iniex se noqgħod lura milli nsib rimedji ġodda u nipproponi
leġiżlazzjoni ġdida."
Id-Direttiva dwar it-trattament ugwali (id-Direttiva
Kontra d-Diskriminazzjoni)
"L-ewwel se nistenna l-eżitu tal-laqgħa tal-EPSCO fl24 ta' Ottubru, li għandha tiddiskuti din id-direttiva kontra ddiskriminazzjoni, u mbagħad se nimxi minn hemm. Għandi rrieda li niżblokka din id-direttiva."
"Għalhekk, naturalment din toffri sfida, kif ilkoll tafu,
minħabba li hija meħtieġa l-unanimità fil-Kunsill, iżda se
nkellem lill-Ministri kollha kkonċernati għaliex jeħtieġ li nsibu
triq 'il quddiem malajr."
"Se nispjega li l-orjentazzjoni sesswali mhijiex għażla, u
għalhekk jekk din hija r-raġuni għaliex id-direttiva qed tiġi
ostakolata u jien irrid nifhem għaliex qed iseħħ dak."
Il-promozzjoni tal-ugwaljanza b'mod orizzontali
"L-integrazzjoni tal-ugwaljanza hija t-triq 'il quddiem."
Task Force dwar l-Ugwaljanza
"Fl-ewwel tliet xhur ta' dan il-mandat tal-Kummissjoni, se
nistabbilixxi t-Task Force dwar l-Ugwaljanza li se jiġi operat
minn uffiċjali ta' livell għoli fid-DĠ kollha. Dan se jingħata lmandat bil-missjoni kkumplikata li jfassal malajr approċċ
intersezzjonali għall-ugwaljanza fil-politiki kollha tal-UE."
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"Nimpenja ruħi li nagħmel dak kollu fis-setgħa tiegħi biex jiġi
żgurat li l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni
b'Diżabilità tiġi implimentata bis-sħiħ u mingħajr
eċċezzjonijiet. Se niżgura wkoll li d-diżabilità tiġi integrata,
fosthom permezz tat-task force u se nestendi wkoll il-prinċipju
tal-iskrutinju tal-ugwaljanza. Barra minn hekk, kif kelli lopportunità li ngħidilkom, se naħdem mill-qrib ħafna malIntergrupp dwar id-Diżabilità u mal-Forum Ewropew dwar idDiżabilità."
L-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità ta' bejn l-2010 u l2020
"Kif sostnejt qabel, issa għandna nevalwaw l-istrateġija biex
neżaminaw x'sar, x'jeħtieġ li jsir u x'jeħtieġ li jsir b'mod aħjar."
L-integrazzjoni tad-diżabilità
"Se nipprijoritizza l-inklużjoni tal-persuni b'diżabilità. Se
niżgura li l-leġiżlazzjonijiet kollha tas-setturi tal-UE jagħtu
attenzjoni lill-kwistjoni tad-diżabilità. "
"Iva, id-diżabilità se tkun fl-istrateġija dwar il-ġeneri, għaliex
għal darb'oħra qed niddiskutu dwar l-integrazzjoni."
Ir-rifjut tal-proposti tal-Kummissjoni
Fit-tweġiba tagħha għall-mistoqsija jekk hijiex lesta li tirrifjuta
kwalunkwe proposta tal-Kummissjoni li tmur kontra d-dritt
tal-inklużjoni, filwaqt li tkun lesta twaqqaf il-proposti legali
kollha li jxekklu l-inklużjoni, u jekk hijiex se tirrifjuta l-proposti
tal-Kummissjoni dwar in-nuqqas ta' konformità possibbli
tagħhom mal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet talPersuni b'Diżabilità, il-Kummissarju nnominat sostniet:
"It-tweġiba tiegħi hija iva."

Strateġija Ewropea dwar il-Ġeneri
"Se nippreżenta Strateġija Ewropea ġdida dwar il-Ġeneri, li se
tinkludi proposti leġiżlattivi ġodda, kif ukoll miżuri ta' politika
inklużivi."

L-impenji li saru fis-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati

"[...] din l-Istrateġija dwar il-Ġeneri se tinkludi trasparenza filpagi, il-parteċipazzjoni tal-ġeneri, id-diskrepanza fil-pagi u filpensjonijiet u l-vjolenza fuq in-nisa. Din se tindirizza listerjotipi tal-ġeneri, minħabba li kif tafu, huwa inutli li nfasslu
leġiżlazzjoni sakemm ma nibdlux l-attitudnijiet tagħna u
sakemm ma nibdlux il-kulturi, u għalhekk se jkun hemm
taqsima speċifika dwar kif għandhom jiġu indirizzati listerjotipi tal-ġeneri. Se jkun hemm ukoll kapitolu dwar ilbilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata."

"Iva, naturalment dan huwa qasam li għandu jiġi indirizzat u
se jiġi indirizzat [...] it-taskforce hija l-post fejn nistgħu naħdmu
flimkien."

"Se nkun qed inqis ukoll il-fehmiet tal-partijiet ikkonċernati."

L-integrazzjoni tal-perspettivi tal-ġeneri

Id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa
"Matul l-ewwel 100 jum ta' din il-Kummissjoni, il-Linji Gwida
Politiċi se jistabbilixxu li se niddiskutu azzjonijiet biex jiġu
introdotti miżuri vinkolanti fir-rigward tat-trasparenza fil-pagi.
Dan se jkun essenzjali għall-ħidma tagħna, filwaqt li se
jikkontribwixxi għal politika komprensiva biex tiġi indirizzata
d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa. Dan ifisser li se jiġu
indirizzati l-isterjotipi persistenti, li se tissaħħaħ is-setgħa tannisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet, filwaqt li jiġu żgurati limplimentazzjoni u l-kisba tad-drittijiet fid-Direttiva dwar ilBilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja Privata (speċjalment mill-irġiel),
u l-ġlieda kontra d-diskrepanza fil-pensjonijiet bejn il-ġeneri
minħabba xogħol bla ħlas."
"Se ninsisti li nkomplu naħdmu fuq id-diskrepanza filpensjonijiet bejn il-ġeneri u d-diskrepanza fil-pensjonijiet.
Barra minn hekk, fl-Istrateġija dwar l-Ugwaljanza bejn ilĠeneri, se jkun hemm taqsima dwar it-trasparenza fil-pagi, kif
ukoll miżuri biex tiġi żgurata paga ugwali għall-ħaddiema
maskili u femminili għal xogħol ugwali jew xogħol ta' valur
ugwali. Nafu li din id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa
qed tirriżulta fid-diskrepanza fil-pensjonijiet, li tista' tammont a
sa 36 %."
Iva, naturalment, huwa importanti ħafna li s-sħab soċjali jkunu
[...] parti minn din il-politika u minn din il-proposta li se nkunu
qed nippreżentaw."
"U iva, naturalment, se jkollna strumenti u indikaturi ta' kejl
biex neżaminaw kif nistgħu nipproċedu u nivvalutaw irriżultati, filwaqt li nirreveduhom, nemendawhom u
ntejbuhom."
Id-Direttiva dwar in-Nisa fuq il-Bordijiet
"Iva, ċertament se nkun qed naħdem biex niżblokka ddirettiva dwar in-nisa fuq il-bordijiet. [...] Se ninvolvi ruħi malIstati Membri u nikkonvinċihom dwar il-valur miżjud biex jiġi
żblukkat dan id-dokument fil-Kunsill."
"Nemmen li hija proposta bbilanċjata u se niltaqa' mal-Ministri
kollha li għandhom riżerva dwar din il-proposta u se nħeġġeġ
approċċ ġenerali fil-Kunsill."
L-isfruttament tal-ħaddiema domestiċi
Fit-tweġiba tagħha għall-mistoqsija jekk għandhiex il-ħsieb
tieħu miżuri biex ittejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol talħaddiema domestiċi, inklużi dawk tan-nisa migranti, hija
wieġbet:
"Jeħtieġ ukoll li nilħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tanNazzjonijiet uniti dwar is-saħħa u l-aċċess universali tan-nisa

"[...] teżisti d-Direttiva għall-Ugwaljanza Razzjali [...] ilprotezzjoni qiegħda hemmhekk, iżda għandna neżaminaw kif
għandna nivverifikaw l-implimentazzjoni ta' din id-direttiva.
Għalhekk, għandi naħdem mal-Kummissarji l-oħra anke dwar
din il-kwistjoni."

"Se ninvolvi ruħi aktar u se niżviluppa wkoll l-għodod
meħtieġa biex inġib l-integrazzjoni tal-perspettivi tal-ġeneri
fost il-politiki tal-UE f'livell ieħor. Kif tafu, din se tkun ukoll ilħidma tat-task force, li se jkun qed jaħdem fost id-DĠ sabiex
jiġi eżaminat li l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri qed
isseħħ fir-realtà."
L-isterjotipi tal-ġeneri
"L-isterjotipar huwa kwistjoni importanti ħafna u, fil-fatt, din
se tiġi indirizzata fl-istrateġija tagħna dwar il-ġeneri."
"Se nkompli naħdem matul il-mandat kollu tiegħi fir-rigward
tal-għoti tas-setgħa lin-nisa u flimkien mal-Istati Membri se
niżgura li l-isterjotipi tal-ġeneri qed jiġu indirizzati.
"Iva, fir-rigward tas-saqaf tal-ħġieġ, dan għadu jeżisti bilbosta. [...] Jien nemmen bis-sħiħ li għandna neliminaw listerjotipi u għandu jkollna aktar nisa fix-xjenza, fitteknoloġija,
fl-inġinerija u
fil-matematika
(STEM ).
B'kumbinazzjoni, jiena l-persuna li ppromwovejt il-Jum
Internazzjonali għall-Bniet u n-Nisa fix-Xjenza fin-Nazzjonijiet
Uniti. [...] STEM huma għal qalbi ħafna, kif inhu l-fatt li n-nisa u
l-bniet jinġiebu fi STEM, jiġifieri li l-bniet jibdew jistudjaw u li
n-nisa li diġà jagħmlu dan ikollhom pożizzjonijiet ta' teħid ta'
deċiżjonijiet fi STEM."
L-objettivi ta' Barċellona L-indukrar tat-tfal
"Flimkien mal-Istati Membri se [...] niżgura li [...] il-faċilitajiet
għall-indukrar tat-tfal u l-kura jittejbu."
Fit-tweġiba tagħha għall-mistoqsija dwar l-istrateġija talKummissjoni biex jintlaħqu l-objettivi ta' Barċellona, Helena
Dalli sostniet:
"Iva, irridu naħdmu dwar dan. Irridu nsibu modi biex tal-anqas
ikollna indukrar tat-tfal affordabbli."
"Ċertament se nħeġġeġ [...] li jkun hemm fondi, sabiex jiġu
ppreżentati miżuri li se jgħinu lin-nies ikollhom indukrar tattfal affordabbli."
Saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati
"Jien femminista ddedikata u nagħtikom il-kelma tiegħi li se
nagħmel dak kollu possibbli sabiex jiġu protetti s-saħħa
sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati (SRHR). Għalhekk,
se naħdem mat-task force biex nintegra l-SRHR, speċjalment fi
djalogu mal-Kummissarju għas-Saħħa."

għall-kura sesswali u riproduttiva u l-ippjanar tal-familja kif
ukoll l-edukazzjoni."
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Id-Direttiva dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u lĦajja Privata
L-implimentazzjoni
"Bħala Kummissarju għall-Ugwaljanza, se nimmonitorja millqrib li d-direttiva dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja
privata tiġi implimentata bis-sħiħ u kif xieraq fl-Istati Membri
kollha."
"Se nimmonitorja lill-Istati Membri biex neżamina kif dawn
qed jimplimentaw din id-direttiva, u forsi anke norganizza
sessjonijiet ta' ħidma u preżentazzjonijiet, sabiex titqajjem
sensibilizzazzjoni dwar din il-kwistjoni u dawn isiru konxji li
dan huwa valur miżjud għall-post tax-xogħol. Beħsiebni
nimmira l-finanzjament tal-UE għal tali tqajjim ta'
sensibilizzazzjoni."

Reynders. Nistgħu nsaħħu azzjoni mhux leġiżlattiva biex tiġi
miġġielda l-vjolenza fuq in-nisa, iżda r-rotta ppreferuta tiegħi
hija r-ratifika tal-Konvenzjoni mill-UE."
"Iva, naturalment, din se tiġi inkluża fl-Istrateġija dwar lUgwaljanza bejn il-Ġeneri. Fl-istrateġija ed ninkludu wkoll ilvjolenza online fuq in-nisa."

Is-Sħubijiet Internazzjonali: L-għoti tas-setgħa
lin-nisa u lill-bniet
"Se niżgura li l-Parlament Ewropew jiġi informat b'mod
regolari, b'mod partikolari qabel avvenimenti ewlenin u fi
stadji ewlenin tan-negozjati internazzjonali f'oqsma li jaqgħu
taħt ir-responsabbiltà tiegħi."

Il-kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew

Fit-tweġiba tagħha għall-mistoqsija x'se tipproponi biex
tindirizza l-iżbilanċ bejn il-ġeneri bejn dawk li jieħdu l-liv
minħabba responsabbiltajiet tal-kura u x'se tipproponi
sabiex il-familji ma jirriskjawx li jiġu f'sitwazzjoni ta' faqar
meta jieħdu liv tal-ġenituri u kif se tħeġġeġ lill-Istati Membri
jipprevedu livelli ta' remunerazzjoni deċenti għal dan il-liv, ilKummissarju nnominat sostniet:

"Beħsiebni naħdem fi djalogu magħkom, mal-Membri talParlament Ewropew, kif ukoll mal-Istati Membri u massoċjetà ċivili. Beħsiebni naħdem b'mod kollaborattiv ma'
kulħadd, mingħajr ma jiġi ġġudikat ħadd biex dan il-qasam
jiġi promoss kemm fi ħdan l-Unjoni Ewropea kif ukoll
esternament."

"Ovvjament, nixtiequ nagħmlu aktar u, kif semmejt, fi tliet
snin, [id-Direttiva] se tiġi riveduta."

"Nixtieq ninvolvi ma' kull waħda u wieħed minnkom f'oqsma
partikolari."

"Ladarba nirrevedu d-direttiva u neżaminaw kif ħadmet u
jekk hemmx, li probabbilment se jkun hemm, kamp ta'
applikazzjoni biex din tinfetaħ, imbagħad se nqisu dawn ilproposti li intom qed tfasslu."

Vjolenza bbażata fuq il-ġeneru u appoġġ aħjar
lill-vittmi
"[Pjuttost] nixtieq nikkonċentra fuq ir-ratifika tal-Konvenzjoni
ta' Istanbul. Ejja nikkonċentraw fuq dan l-ewwel, iżda rrid
ngħid ukoll li biex il-vjolenza fuq in-nisa ssir reat Ewropew
dan jirrikjedi wkoll unanimità, u għalhekk bażikament
ninsabu fl-istess pożizzjoni. Nistgħu nsaħħu wkoll id-Direttiva
dwar id-Drittijiet tal-Vittmi u f'dak ir-rigward għandi naħde m
mal-Kummissarju nnominat

Il-kooperazzjoni ma' Kummissarji oħra
'Il-Kummissarju nnominat Schinas u naqbel li l-ugwaljanz a
hija stil ta' ħajja Ewropew."
"Il-kwistjonijiet [fid-Direttiva dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u lĦajja Privata] li inti semmejt huma kwistjonijiet li se
niddiskuti mal-Kummissarju nnominat Schmit, fejn nistgħu
niddiskutu dawn il-kundizzjonijiet tax-xogħol li intom
semmejtu u se neżaminaw [...] kif nistgħu nipproponu modi
biex nimxu 'l quddiem."
"Fil-fatt, diġà tkellimt mal-Kummissarju nnominat Schmit
dwar dawn ir-realtajiet [ta' xogħol prekarju fost in-nisa]."
"Nistgħu nsaħħu wkoll id-Direttiva dwar id-Drittijiet talVittmi, u f'dak ir-rigward għandi naħdem mal-Kummissar j u
nnominat Reynders.
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BRIEFING

Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
THIERRY BRETON
Kummissarju nnominat
Is-Suq Intern

Fl-14 ta' Novembru 2019, il-Kummissarju nnominat, Thierry Breton, deher quddiem il-Parlament Ewropew biex
iwieġeb il-mistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (ITRE) u mill-Kumitat
għas-Suq Intern u l-ħarsien tal-konsumatur (IMCO). Matul is-seduta ta' smigħ, huwa għamel għadd ta' impenji li huma
enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn l-impenji jirreferu għall-portafoll tiegħu, kif deskritt fl-ittra ta' missjoni li ntbagħtet
lilu mingħand Ursula von der Leyen, il-President elett tal-Kummissjoni Ewropea, fosthom:




L-ekonomija u s-soċjetà diġitali;
Industrija Ewropea u suq uniku Eropew lesti għall-futur; u
L-industrija u l-ispazju tad-difiża.

Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Kummissarju nnominat irċieva wkoll xi mistoqsijiet bil-miktub qabel is-seduta
ta' smigħ li għalihom huwa pprovda tweġibiet bil-miktub.

Dipartiment Tematiku għall-Politika Ekonomika, Xjentifika u tal-Kwalità tal-Ħajja
Awturi: Mariusz Maciejewski, Frédéric Gouardères, Arthur-Edouard Hess
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni
PE 642.340 - Novembru 2019
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L-ekonomija u s-soċjetà diġitali

industrijali, u dan se jkun essenzjali għall-Internet tal-Oġġetti
u għall-industrija 4.0."

It-tisħiħ tas-sovranità teknoloġika tal-Ewropa

"L-intelliġenza artifiċjali għall-industrija hija assolutament
kwistjoni ewlenija u tmur lil hinn mill-industrija 4.0."

"Hemm bżonn urġenti li jitħejja t-tkabbir futur billi ninvestu
issa fit-teknoloġiji essenzjali tal-futur. Naturalment qed
naħseb dwar il-5G, iżda intom għandkom ukoll tibdew tħejju
għas-6G, l-intelliġenza artifiċjali, il-cloud u diġà l-post-cloud, ledge computing, l-internet tal-oġġetti, naturalment iċċibersigurtà u l-blockchain [...]. U mbagħad, mhix se tkun
sorpriża għal dawk li jafuni, għandkom tħejju għat-teknoloġiji
quantum."
"F'termini ta' sovranità strateġika, flimkien ma' Mariya Gabriel,
irridu naċċelleraw l-iżvilupp ta' Kunsill Ewropew talInnovazzjoni, li huwa tip ta' DARPA Ewropea, li neħtieġu filkontinent tagħna."
"Għandna ninvestu mill-ġdid b'mod sinifikanti fit-tekonoloġiji
essenzjali. Ovvjament, dawn se jikkonċernaw dak kollu li
jappartjeni għall-proprjetà industrijali, iżda anke ċċibersigurtà minħabba li, f'dan is-suġġett, iċ-ċibersigurtà se
ssir kwistjoni essenzjali."
"L-ewwel
nett, huwa
assolutament
essenzjali
li
niddeversifikaw is-sorsi tal-provvista. Nixtieq infakkarkom li fl2017 ġew ippubblikati 27 sustanza kritika. Fl-2020, hija
mistennija pubblikazzjoni ġdida u jien se neżaminaha bilbosta għaliex hija suġġett li nafu sew. Se neżaminaha malajr
ħafna."
L-Intelliġenza Artifiċjali u l-Att ġdid dwar is-Servizzi
Diġitali
"Għalhekk, fil-mitt jum, flimkien ma' Margrethe Vestager, se
nippreżentaw qafas Ewropew dwar l-intelliġenza artifiċjali.
Nixtieq nakkumpanjah bi strateġija Ewropea lejn listabbiliment ta' suq tad-data komuni."
"M'iniex qed insostni li f'dawk il-100 jum se nkunu qed
nirregolaw. Se naraw x'jgħid il-Kulleġġ u mbagħad se nara
x'jiġri. Se nagħti l-appoġġ tiegħi b'mod sinifikanti, iżda
għalissa m'iniex favur regolamentazzjoni. L-ewwel nett,
nixtieq li nippruvaw neżaminaw flimkien, li jkollna viżjoni
flimkien, u li naturalment inkunu nistgħu nikkondividwu
magħkom. Se nikkonsultaw ħafna matul dawn il-mitt jum u lParlament se jkun involut bis-sħiħ f'din ir-riflessjoni, għaliex
intom tirrappreżentaw il-511-il miljun minn sħabna ċ-ċittadini,
u intom għandkom l-opinjoni tagħkom li ċertament aħna se
nkunu qed nisimgħu. Naturalment, fl-isfond, se nkunu qed
infasslu linji gwida biex inkunu nafu x'nistgħu nagħmlu u x'ma
nistgħux nagħmlu [...]."
"Id-data hija ħajti, u għalhekk tistgħu tibqgħu ċerti li nixtieq
Ewropa li timmaniġġja d-data tagħha bl-aħjar mod, li tista'
wkoll taqsamha, skont kriterji ċari, speċjalment issa f'aspett
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"Qed ngħidilkom li aħna bl-ebda mod ma tlifna l-gwerra talintelliġenza artifiċjali kontra l-Amerikani u ċ-Ċiniżi. Nittama li
se nkun hemm, ma' dawk kollha fl-erba' kantunieri talkontinent li se jakkumpanjawni f'din il-ġlieda. Din hija lkonvinzjoni profonda tiegħi."
Grazzi talli ħallejtuni nikkjarifika. Nieħu l-obbligu li ma
npoġġix dubju fuq [il-klawżola tar-responsabbiltà limitata
tad-direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku]."
"[Li nħarsu lejn il-futur] jinvolvi wkoll evoluzzjoni tar-regoli tasSuq Intern li jeħtieġ li jiġu kompluti fid-dawl tal-ħtiġijiet reali
tal-intrapriżi tagħna. Dan se jsir permezz tal-Att dwar isServizzi Diġitali bil-għan li b'mod partikolari jiġu regolati lpjattaformi kbar u diġitali."
"[...] b'referenza għall-Att dwar is-Servizzi Diġitali u modifika
potenzjali tad-direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku [...],
ovvjament mhu se jkun hemm l-ebda introduzzjoni ta'
sorveljanza ġenerali, l-ebda reviżjoni tal-prinċipju ta' orġini u
lanqas modifika tar-responsabbiltà. "Naturalment, l-obbligi u
r-responsabbiltajiet tal-pjattaformi se jiġu indirizzati."
"Se nintroduċi pjan ta' azzjoni dwar il-midja u l-awdjoviżiv."
Suq Uniku għaċ-ċibersigurtà u Ċiberunità konġunta
"Naturalment, id-dimensjoni taċ-ċibersigurtà hija essenzjali
biex jiġi evitat li xi darba l-ispazju ta' informazzjoni tagħna jiġi
eliminat. Dan huwa suġġett li huwa għal qalbi, kif ilkoll tafu
għal żmien twil, u li fir-rigward tiegħu beħsiebni ninvolvi ruħi
b'mod personali fil-komponenti kollha tal-portafoll. Dan
jikkonċerna l-attivitajiet kollha tas-suq intern minn tarf sa tarf.
Għalhekk, dan qed jiġi strutturat b'mod ċar."
"Għandna nistaqsu lilna nfusna dwar il-problema taċċibersigurtà, inkluż meta nimmanifatturaw l-oġġetti [...].
Għalhekk, iċ-ċibersigurtà ppjanata hija xi ħaġa li tassew
nixtieq naħdem fuqha magħkom, għaliex hija xi ħaġa li
nemmen li jeħtieġ immorru oltre."

Industrija Ewropew u suq uniku Ewropew lesti
għall-futur
L-istrateġija fit-tul għall-futur industrijali tal-Ewropa
"Għal dan il-għan, se naħdem fuq tliet prijoritajiet ewlenin. Lewwel, il-modernizzazzjoni tas-suq uniku. Hemm ħafna xi jsir
u lkoll nafu dan. Għandna bżonn massa kritika. Naturalment,
il-fruntieri jridu jitnaqqsu [...]."

L-impenji li saru fis-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati

"Dak li huwa assolutament essenzjali f'dan il-portafoll huwa li
s-setturi kollha tan-negozji tagħna jiġu involuti fl-ekonomija,
filwaqt li s-servizzi fl-għadd kbir tagħhom, l-industrija (u
naturalment l-industrija tammonta għal 99.8 % tal-SMEs, iżda
dawn huma wkoll industriji kulturali u naturalment it-turiżmu)
huma affettwati mid-diġitalizzazzjoni. U għalhekk, ir-rwol
tiegħi fil-fatt se jkun li nkun attur kullimkien biex ngħin lillindustriji kollha tagħna jittrasformaw."
L-Ekonomija Ċirkolari
"Flimkien mal-kollegi kollha tiegħi fil-kulleġġ, se
nikkontribwixxi għal Patt Ekoloġiku ambizzjuż biex nagħml u
l-Ewropa l-ewwel kontinent newtrali f'termini ta' emissjonijiet
tal-karbonju sal-2050. U flimkien ma' Frans Timmermans, se
ngħaqqad flimkien il-pilastru industrijali tal-"Patt Ekoloġiku" ,
strateġija ġdida għall-ekonomija ċirkolari, riorjentazzjoni lejn
il-politika dwar l-akkwist pubbliku, jew xorta waħda
tranżizzjoni lejn vetturi mingħajr emissjonijiet għaliex
għandna nitgħallmu t-tagħlimiet u ma nimxu 'l quddiem middieselgate."
"Għall-bqija, il-politika ekoloġika hija fil-qalba tal-attività
tiegħi. Sostnejt li se ninvestu ħafna fit-teknoloġiji
tranżizzjonali [...] dan huwa suġġett fejn l-Ewropa tista', trid u
se tirbaħ."
L-Istrateġija għall-SMEs u r-Rappreżentant tal-SMEs
"Ir-rwol tiegħi se jkun ukoll li nipproteġi lill-SMEs, lin-negozji
ġodda, u li nappoġġja forom ġodda ta' impjieg billi tiġi
żgurata kompetizzjoni ġusta ma' kumpaniji kbar minn
kontinenti oħra, u b'mod partikolari billi jiġi żgurat li kulħadd
igawdi drittijiet soċjali."
"Irridu ngħinu lill-SMEs biex jadattaw, iżda anke biex
jissimplifikaw ħajjithom bil-mezzi kollha, sabiex ikunu jistgħu
jikbru fis-suq intern u permezz tiegħu, pereżempju billi jiġi
ffaċilitat l-aċċess għal finanzjament iddedikat, l-akkwist
pubbliku u jew billi jiġu megħjuna jipproteġu l-għarfien
tagħhom."
"[Il-ħames komponenti tal-istrateġija għall-SMEs se jkunu:] Lewwel punt huwa li jitneħħew l-ostakoli regolatorji u
amministrattivi. It-tieni punt huwa li tittejjeb l-applikazzjoni
tad-Direttiva dwar il-Ħlas Tard. Din għadha r-raġuni għal kważi
30 % tal-fallimenti tal-SMEs. It-tielet punt huwa li jiġi
appoġġjat b'mod attiv il-finanzjament tal-SMEs. U dan se
jiżdied permezz tal-għodod li jeżistu. Ir-raba' punt huwa li ssuq uniku jiġi adattat għall-ispeċifiċitajiet tal-SMEs, filwaqt li
ddiskutejna dwar l-ostakoli. U mbagħad, il-ħames punt huwa
li jiġu żviluppati l-ħiliet, speċjalment il-ħiliet diġitali. Jien
sostnejt
dan
u
huwa
importanti
ħafna.
Ma tkellimtx dwarha qabel iżda hija importanti wkoll: issostenibbiltà. Għaliex, ovvjament, meta niddiskutu dwar ilbini, dan jinkludi kollox jiġifieri l-insulazzjoni, il-bini b'enerġija
żero u b'żero CO2. Dan jirrikjedi bosta ħiliet. Dan huwa suġġett
li diġà ddiskutejt mal-Kummissarju Nicolas Schmit;
Naturalment se naħdmu flimkien fir-rigward ta' dan l-aħħar
punt. U se nerġa' nsostni dan, iżda huwa suġġett importanti,

ir-Rappreżentant tal-SMEs li għadni ma semmejtx għaliex
naturalment għadni ma rajt lil ħadd u minkejja li huwa
prematur ħafna, dan se jaqdi rwol importanti ħafna biex ikun
il-mezz ta' trażmissjoni tal-Kummissjoni fil-prattika."
Il-funzjonament ta' kuljum tas-suq uniku
"Se naħdem dwar [...] il-modernizzazzjoni tas-Suq Intern. Għad
hemm ħafna xi jsir. Jeħtieġ li niksbu l-massa kritika.
Ovvjament, jeħtieġ li nnaqqsu l-ostakoli [...]."
"[...] is-setturi kollha tal-ekonomija tagħna [...] huma affettwati
mid-diġitalizzazzjoni. Għalhekk, ir-rwol tiegħi se jkun li ngħin
lill-industrija kollha fit-trasformazzjoni tagħha."
"Għas-suq uniku f'dan il-portafoll, se nsostni li dak li nixtieq
huwa magna three-stroke, jiġifieri dan jirrigwardja lprotezzjoni, it-trasformazzjoni, u mbagħad li nħarsu lejn ilfutur."
"L-ewwel nett, għas-Suq Intern u r-regoli li għandhom
x'jaqsmu ma' dan, il-protezzjoni tippermetti li jinbiegħu u
jinxtraw miljuni ta' prodotti kuljum, filwaqt li tingħata
protezzjoni lill-konsumaturi. Din il-protezzjoni tas-Suq Intern
hija wkoll għall-ħaddiema Ewropej li jistgħu jipprovdu b'mod
liberu s-servizzi tagħhom fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni birrikonoxximent tal-kwalifiki professjonali tagħhom.
"Għandna niżguraw ukoll li r-regoli tas-Suq Intern jiġu
applikati kif xieraq sabiex dawn ikunu jistgħu jkomplu
jippromwovu l-konverġenza u t-tkabbir għall-pajjiżi kollha talUnjoni. Nenfasizza l-pajjiżi kollha, mingħajr ma jkun hemm
preġudizzju
għall-protezzjoni tal-ħaddiema
u
talkundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom."
"Se niżgura wkoll li s-suq uniku jkun protett millkompetizzjoni esterna meta din tkun inġusta."
"Hija kwistjoni li din it-trasformazzjoni tiġi prevista u
akkumpanjata, li din hija wkoll opportunità biex jiġu
megħjuna dawk kollha li jeħtieġu jikkwalifikaw lilhom
infushom jew jikkwalifikaw mill-ġdid jew itejbu l-ħiliet
tagħhom għal impjiegi ġodda. It-tielet sfida, l-isfida soċjali, se
tkun daqstant importanti għall-portafoll tiegħi daqs it-tnejn loħra, jiġifieri l-isfida ambjentali u dik diġitali."
"Nixtieq nindika b'mod ċar ħafna li jien kontra kwalunkwe
ostakolu ġdid. Dan huwa suġġett sensittiv. Xi kultant rajna
żieda fl-ostakoli u xi Stati ma aġixxewx skont ir-regoli.
Għalhekk, se nappoġġja lill-Parlament fl-isforz biex jiġi żgurat
li r-regoli jiġu rrispettati."
"Nixtieq nindika b'mod ċar ħafna li m'iniex se niftaħ mill-ġdid
id-Direttiva dwar is-Servizzi. [...] Madankollu, beħsiebni ntejjeb
l-implimentazzjoni tagħha għaliex din tinsab hemmhekk u
għandha tiġi applikata skont ir-regoli."
"Se niġġieled kontra l-protezzjoniżmi reġjonali."
"Naċċetta bi pjaċir l-obbligu [li jitneħħew l-ostakoli għallforniment tas-servizzi transkonfinali]."
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Kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni

It-turiżmu

"Fir-rigward ta' dan nixtieq ngħid li għandna nappoġġj aw
strateġija ġdida ta' tkabbir għall-Ewropa. Is-suq uniku għandu
jkollu regoli favorevoli għall-kumpaniji, u nenfasizza lkumpanijii kollha. Dawk żgħar, ta' daqs medju u kbar."

"L-għan tagħna irid ikun li noħolqu [...] strateġija għall-katina
tal-valur, u ktajjen tal-valur fis-setturi kollha, [inkluż] itturiżmu, li għandhom jakkumpanjaw it-trasformazzjoni talekosistema kollha fil-dawl tat-turiżmu tal-massa u l-ħolqien ta'
pjattaformi ġodda, sabiex l-Ewropa tinżamm bħala l-ewwel
destinazzjoni globali fis-settur tat-turiżmu."

L-industrija u l-ispazju tad-difiża
Ħarsa ġenerali lejn il-Fond Ewropew għad-Difiża
"Ovvjament, is-suġġett tad-difiża se jkun assolutament punt
ewlieni, bis-saħħa tal-Fond Ewropew għad-Difiża, li se
noqgħod partikolarment attent li se jkun ta' benefiċċju għallSMEs kollha."
Industrija spazjali b'saħħitha u innovattiva
"Se nkun ċar: l-industrija spazjali hija assolutament essenzjali.
L-Ewropa hija t-tieni l-akbar kontinent fid-dinja f'termini ta'
spazju u din se tibqa' hekk. Dan huwa essenzjali għallawtonomija tagħna u għall-indipendenza tagħna."
"Il-fatt li wieħed jippreżenta lilu nnifisu, ifisser li fl-aħħar
tintwera l-ambizzjoni fl-industrija tad-difiża u fil-qasam talispazju. Naturalment, l-Ewropa trid aċċess awtonomu għallispazju, iżda anke li tkompli tinvesti f'sistemi ta' klassi dinjija
bħal Copernicus jew Galileo. Ovvjament, jien se naħdem fuq
dan."

Il-kunflitt ta' interess u l-etika
"B'mod preċiż ħafna, dan ifisser li permezz tas-suq bigħt lishma kollha li kelli, anke qabel ma ġejt quddiemkom.
Irriżenjajt ukoll mill-mandati kollha tiegħi, u nsostni li kollha.
[...] Fir-rigward ta' dan il-punt, nixtieq ukoll inkun ċar: dan
eventwalment huwa strettament impossibbli. Hemm regoli li
antiċipaw dawn il-kwistjonijiet fil-Kummissjoni Ewropea.
B'mod speċifiku ħafna dawn huma l-Artikoli 2.6 u 4 tal-Kodiċi
ta' Kondotta għall-Kummissarji. Bħal Kummissarji l-oħra
kollha, jien sempliċement se nkun responsabbli biex
nirrispettahom bl-akbar reqqa u b'mod trasparenti. Għalhekk,
kif previst mill-kodiċi ta' kondotta, fir-rigward ta' kwalunkwe
suġġett finanzjarju relatat b'mod dirett mal-kumpanija li jien
għadni kif tlaqt minnha jew waħda mis-sussidjarji tagħha, jien
se niskuża ruħi b'mod awtomatiku, bi qbil mal-president."
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Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
YLVA JOHANSSON
Kummissarju nnominat
Affarijiet Interni

Fl-1 ta' Ottubru, il-Kummissarju nnominat, Ylva Johansson, dehret quddiem il-Parlament Ewropew biex twieġeb ilmistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Matul is-seduta ta' smigħ, hija
għamlet għadd ta' impenji li huma enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn l-impenji jirreferu għall-portafoll tagħha, kif
deskritt fl-ittra ta' missjoni li ntbagħtet lilha mingħand Ursula von der Leyen, il-President elett tal-Kummissjoni
Ewropea, fosthom:
 L-approċċ ġenerali
 Il-valuri Komuni Ewropej
 Bidu ġdid dwar il-migrazzjoni u
 Is-sigurtà interna
Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Kummissarju nnominat irċeviet ukoll xi mistoqsijiet bil-miktub qabel is-seduta
ta' smigħ li għalihom hija pprovdiet tweġibiet bil-miktub.

Dipartiment Tematiku għad-Drittijiet taċ-Ċittadini u l-Affarijiet
Kostituzzjonali
Awtur: Udo Bux
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni
PE 621.922 - Ottubru 2019
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L-approċċ ġenerali
"Jien impenjata lejn tfassil tal-politika [...] sod u bbażat fuq levidenza fl-oqsma koperti mill-portafoll tiegħi. L-għan tiegħi
huwa li napplika l-prinċipji ta' regolamentazzjoni aħjar firrigward tat-tħejjija tal-proposti futuri fil-portafoll tiegħi."
"[...] għalija huwa importanti li jkollna perspettiva talugwaljanza bejn il-ġeneri fl-azzjonijiet kollha li nieħdu."

Il-valuri Komuni Ewropej
"L-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq il-valuri, u dawn iridu
jkunu l-prinċipji ta' gwida tagħna. M'iniex se niddefendi u
nappoġġja bis-sħiħ biss dawn il-valuri fl-Unjoni Ewropea, iżda
anke fil-bqija tad-dinja. Għalija huwa essenzjali li nipproteġu
d-demokraziji tagħna kontra l-populiżmu u l-estremiżmu u li
nappoġġjaw dejjem id-drittijiet tal-bniedem."
"L-aħjar interessi tat-tfal u perspettiva tal-ugwaljanza bejn ilġeneri huma l-prekundizzjonijiet għal dak li nwettqu u jeħtieġ
li jkunu preżenti fit-tfassil kollu tal-politiki tagħna u jien se
nassigura dan."

Bidu ġdid dwar il-migrazzjoni
Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil
"Il-prijorità tiegħi [...] hija li niżviluppa l-patt ġdid dwar ilmigrazzjoni u l-ażil. Dan se jkun diffiċli, iżda [...] nuqqas ta' dan
mhuwiex għażla[...] Irid ikollna patt komuni Ewropew dwar ilmigrazzjoni u l-ażil."
"Irrid niddependi fuq ir-rieda tal-Istati Membri li jilqgħu lil
migranti risistemati. F'dawn l-aħħar ftit snin, fl-UE kellna żieda
fl-għadd ta' risistemazzjonijiet. Jien kburija b'dak. Nemmen li
għandna nkomplu nimxu f'dik it-triq [...]"
"[...] ippermettuli nkun ċara dwar ħaġa waħda: il-mekkaniżmu
ta' solidarjetà mhuwiex volontarju fl-Unjoni Ewropea u
m'għandux ikun volontarju."
Tnedija mill-ġdid tar-riforma tar-regoli dwar l-ażil
"[...] kull Stat Membru għandu l-obbligu li jirċievi lapplikazzjonijiet għall-ażil tiegħu, li jipproċessa dawn lapplikazzjonijiet u li jistabbilixxi jekk il-persuni humiex se
jirritornaw jew jekk mhuwiex possibbli li jseħħ ir-ritorn
b'kunsiderazzjoni tal-prinċipju ta' non-refoulement. [...] IlKummissjoni tista' tgħin u tiffaċilita lill-Istati Membri biex
jindirizzaw dan, iżda [...] Din hija xi ħaġa li tikkonċerna kull Stat
Membru. Din ma tistax issir mill-Kummissjoni."

L-eliminazzjoni tad-diskrepanzi bejn ir-regoli dwar l-ażil u
r-ritorn
"Filwaqt li rridu nirrispettaw il-valuri u r-responsabbiltajiet
legali tagħna lejn dawk li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali,
għandna niżguraw ukoll li dawk li mhumiex eliġibbli għal
residenza jintbagħtu lura. Is-sena l-oħra, terz biss minn dawk li
ġew ordnati biex jitilqu ntbagħtu tassew lura.
"Iva, se nżid l-isforzi fir-rigward tar-ritorni. Nemmen, [...] li
għandna nkunu aktar ċari, għandu jkollna proċessi aħjar u
għandna neliminaw id-diskrepanzi bejn dawk li huma eliġibbli
għal residenza u dawk li għandhom imorru lura."
"Nemmen li għandna niżviluppaw aktar ftehimiet ta'
riammissjoni ma' pajjiżi terzi. Dan huwa aspett importanti
ħafna, u l-Kummissjoni tista' tgħin biex dan jinbena. Naf li f'xi
każijiet, l-Istati Membri għandhom il-ftehimiet tagħhom stess
u nemmen li neħtieġu wkoll kooperazzjoni bejn ilKummissjoni u l-Istati Membri sabiex ikunu nistgħu nsibu laktar mod effiċjenti għar-riammissjoni, għaliex neħtieġu dak."
Tfittxija u salvataġġ
"Element essenzjali tal-patt il-ġdid dwar il-migrazzjoni u l-ażil
se jkun approċċ aktar sostenibbli, affidabbli u permanenti firrigward tat-tfittxija u salvataġġ. Għandi missjoni ċari biex
nissostitwixxi soluzzjonijiet ad hoc."
"Naf li l-Parlament qed jitlob xi linji gwida dwar kjarifika, fejn
dawn għandhom jikkjarifikaw li assistenza umanitarja
ġenwina qatt m'għandha tiġi kriminalizzata. Din hija kwistjoni
li ħerqana biex neżamina aktar mill-qrib u li jaf tkun it-triq 'il
quddiem."
Perkorsi legali għall-Unjoni Ewropea
"Se naħdem mal-Istati Membri biex insaħħaħ irrisistemazzjoni u nsib modi biex niżviluppa l-kurituri
umanitarji għal ħtiġijiet urġenti."
"Nistgħu ngħinu lill-migranti anke permezz tal-kooperazzjoni,
pereżempju mal-awtoritajiet tan-NU. Nemmen li għandna
nkomplu nistabbilixxu ftehimiet ma' pajjiżi terzi, u nemmen li
parti importanti minn dak it-tip ta' ftehim irid ikun li jiġu
żviluppati perkorsi legali għall-Unjoni Ewropea. Din hija rraġuni għaliex neħtieġu wkoll dik it-tip ta' kooperazzjoni ma'
pajjiżi terzi fir-rigward tal-migrazzjoni."
"Naqbel li huwa importanti għall-migranti ekonomiċi li
għandna nsibu modi aħjar għall-perkorsi legali tagħna għallEwropa, kemm għar-risistemazzjoni kif ukoll għall-migranti
legali li jiġu jaħdmu fl-Ewropa.
"Jien konxja tal-proposti dwar il-viżi umanitarji. Dawn jistgħu
joħolqu diskussjoni li nistgħu niżviluppaw."
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Kooperazzjoni aktar b'saħħitha mal-pajjiżi ta' oriġini u ta'
tranżitu
"Il-kooperazzjoni tal-UE mat-Turkija u mal-Libja mhijiex [...]
qed tipperikola d-drittijiet tal-bniedem tal-migranti. Iddrittijiet tal-migranti qed jiġu pperikolati u d-drittijiet talbniedem qed jiġu miksura, iżda dan mhuwiex dovut għallkooperazzjoni. "Nistgħu ngħinu lill-migranti anke permezz talkooperazzjoni, pereżempju mal-awtoritajiet tan-NU. Nemmen
li għandna nkomplu nistabbilixxu ftehimiet ma' pajjiżi terzi
[...]. Din hija r-raġuni għaliex neħtieġu wkoll dik it-tip ta'
kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fir-rigward tal-migrazzjoni."
Il-ġlieda kontra t-traffikanti tal-bnedmin u l-faċilitaturi
ta' dħul klandestin
"Li nsalvaw l-ħajjiet fil-baħar huwa dmir morali tagħna. Dan
huwa marbut mat-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-faċilitaturi ta' dħul
klandestin u t-traffikanti. Jeħtieġ li nwettqu aktar biex
neliminaw il-mudell ta' negozju krudili tal-faċilitaturi ta' dħul
klandestin u n-netwerks kriminali warajhom"
"Nemmen li l-qerda tal-mudell ta' negozju tal-faċilitaturi ta'
dħul klandenstin hija tassew importanti. Nistgħu naraw li
dawk li qed jiffaċilitaw id-dħul klandestin tal-persuni qed
idaħħlu wkoll b'mod klandestin affarijiet oħra. Dawn huma
kriminali organizzati li fil-verità qed jagħmlu ammonti kbar ta'
flus minn dan, u għalhekk għandna niġġieldu kontra dan ilmudell ta' negozju."
"Nemmen li huwa estremament importanti li nsaħħu l-ġlieda
kontra t-traffikar u rrid ngħid li jien lest nqis proposti
leġiżlattivi ġodda f'dan il-qasam [...]."
It-Tisħiħ tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja talFruntiera u tal-Kosta
"[...] biex niżguraw il-fruntieri esterni tagħna, huwa ċar ħafna
li l-Kummissjoni għandha rwol x'taqdi biex tgħin lill-Istati
Membri jipproteġu l-fruntiera esterna. Din hija r-raġuni
għaliex, pereżempju, qed naħdmu biex insaħħu b'mod
sinifikanti l-Frontex. Naturalment, din hija kapaċi tipproteġi
aħjar il-fruntieri esterni tagħna u r-rwol tal-Kummissjoni u talaġenziji huwa li jwettqu dan flimkien mal-Istati Membri [...]."
Iż-Żona Schengen
"[...] Għalija, objettiv essenzjali se jkun li ż-żona Schengen
terġa' tibda tiffunzjona bis-sħiħ mingħajr kontrolli fil-fruntieri
interni."
"Nittama li dan se jwitti wkoll it-triq għal tkabbir ulterjuri ta'
Schengen."
"[...] l-aħħar ħaġa hija li dejjem għandha titnieda proċedura ta'
ksur. Dan huwa r-rwol tal-Kummissjoni, u għalhekk dan
dejjem jista' jkun il-każ. Iżda nemmen [...] li dan m'għandux
ikun l-ewwel ħaġa li għandi nwettaq. Nemmen li għandi nibda

djalogu mal-pajjiżi u nipprova nsib modi kif nistgħu nimxu 'l
quddiem f'aspetti oħra qabel ma titnieda proċedura ta' ksur."

Is-sigurtà interna
"[...] ma nistgħux niffaċċjaw liċ-ċittadini tagħna li huma vittmi
tal-kriminalità organizzata jew tat-terroriżmu billi ngħidulhom
li "ma nistgħux niddefendukom minħabba li dawn użaw
teknoloġija ġdida". Nifhem li dan mhuwiex dak li qed issostnu,
iżda huwa importanti li aħna nkunu nistgħu nindirizzaw dan."
"Ħafna drabi l-aktar membri vulnerabbli tas-soċjetà tagħna
huma l-vittmi ta' dawk ir-reati. Nemmen bis-sħiħ li s-soċjetà
għandha tipproteġihom u jien se niddefendihom bl-aktar
mod qawwi."
Il-prevenzjoni, il-prosekuzzjoni u l-indirizzar tatterroriżmu
"Se niffoka fuq li nelimina d-diskrepanza fl-approċċ tagħna
għas-sigurtà interna tal-UE u se niżgura li l-Unjoni tkun ugwali
għall-kompitu. L-għan tiegħi huwa li tinbena unjoni ta' sigurtà
effettiva [...] Dan ifisser li jiġi żgurat li l-liġijiet fis-seħħ jiġu
implimentati b'mod effettiv. Dan ifisser li tiġi eliminata ddiskrepanza li fadal fil-qafas tas-sigurtà tagħna. Għalija, ilkriminalità organizzata, id-drogi, it-traffikar tal-bnedmin, labbuż sesswali tat-tfal u l-isfruttament huma kollha
prijoritajiet ewlenin."
"Nistgħu naraw li l-kriminali organizzati qed isiru dejjem aktar
professjonali u qed jiżviluppaw il-mudell ta' negozju
tagħhom, u għandna nindirizzaw dan fuq livell Ewropew biex
inkunu nistgħu niġġilduhom bil-mod it-tajjeb."
"Fir-rigward tal-ġellieda terroristi li jaf jirritornaw lejn innazzjon ta' oriġini tagħhom, din hija deċiżjoni li għandha
tittieħed minn kull Stat Membru, iżda l-Kummissjoni tista'
tgħin tiffaċilita l-kooperazzjoni sabiex il-persuni jkunu jistgħu
tassew jinġiebu quddiem il-qrati u jiġu kkastigati għallazzjonijiet terroristiċi tagħhom."
"Irridu ntejbu l-kooperazzjoni bejn il-forzi tal-pulizija u anke
flimkien mal-Europol fl-Unjoni Ewropea. Kif weġibt għal
mistoqsija oħra aktar kmieni, nemmen li l-aktar ħaġa urġenti
hija l-fiduċja."
Il-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni
"Il-ġlieda kontra l-forom kollha ta' radikalizzazzjoni hija wkoll
fuq nett tal-aġenda tiegħi."
"[...] biex niġġieldu r-radikalizzazzjoni. Nemmen li dan huwa
wkoll importanti ħafna u huwa kompitu li għandu jiġi
indirizzat permezz ta' approċċ olistiku f'kull Stat Membru, iżda
l-UE tista' tgħin u toffri wkoll għarfien espert f'dan il-qasam u
nemmen li dan huwa importanti ħafna."
"Se naħdem bla heda biex nelimina l-ispazju għat-terroristi
biex jippjanaw, jiffinanzjaw u jwettqu l-attakki tagħhom.
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BRIEFING

Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
JANEZ LENARČIČ
Kummissarju nnominat
Il-ġestjoni tal-Kriżijiet

Fit-2 ta' Ottubru 2019, il-Kummissarju nnominat, Janez Lenarčič, deher quddiem il-Parlament Ewropew biex iwieġeb ilmistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat għall-Iżvilupp, u mill-Kumitat għall-Ambjent. Matul is-seduta ta' smigħ,
huwa għamel għadd ta' impenji li huma enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn l-impenji jirreferu għall-portafoll tiegħu,
kif deskritt fl-ittra ta' missjoni li ntbagħtet lilu mingħand Ursula von der Leyen, il-President elett tal-Kummissjoni
Ewropea, fosthom:
 Il-Protezzjoni Ċivili Ewropea u l-Għajnuna Umanitarja.
Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Kummissarju nnominat irċieva wkoll xi mistoqsijiet bil-miktub qabel is-seduta
ta' smigħ li għalihom huwa pprovda tweġibiet bil-miktub.

Dipartiment Tematiku għall-Politiki Esterni
Awtur: Gonzalo Urbina Treviño;
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Esterni
PE 639.310 - Ottubru 2019
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Il-Protezzjoni Ċivili Ewropea

L-għajnuna umanitarja

L-effiċjenza u l-effettività

"Se niddedika l-enerġiji kollha tiegħi u kważi tliet deċennji ta'
esperjenza fil-fora internazzjonali u Ewropej sabiex tittaffa ttbatija u jingħata serħan lill-persuni affettwati mill-kriżijiet, u
b'hekk tiġi kkonfermata s-solidarjetà Ewropea, valur li
nemmen fih bis-sħiħ."

"L-UE trid taġġorna l-kapaċitajiet tagħha biex tkun tista' tgħin
aktar persuni fil-bżonn, malajr u b'mod effiċjenti."
"Bħala Kummissarju għall-Ġestjoni tal-Kriżijiet, kif ukoll bħala
l-Koordinatur Ewropew għal Rispons ta' Emerġenza, l-ewwel
għan tiegħi se jkun li nappoġġja lill-persuni fil-bżonn, kemm
jista' jkun malajr u b'mod effiċjenti, b'rispett għall-prinċipji
umanitarji. F'dan ir-rigward, se nżid l-effiċjenza u l-effettività
tar-rispons tagħna għall-kriżijiet sabiex nilħaq l-akbar ammont
possibbli ta' persuni fil-bżonn."
"Beħsiebni nsaħħaħ iċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni għal Rispons
ta’ Emerġenza tal-UE, sabiex ikun jista' jirrispondi malajr u
b'mod effettiv għal firxa wiesgħa ta' kriżijiet."
"Beħsiebni naħdem fuq li nibni l-kapaċità tal-Unjoni Ewropea
biex tirrispondi għal tali kriżi bi probabbiltà baxxa u b'impatt
kbir bħal dik radjoloġika jew nukleari."
"Beħsiebni li l-ewwel naħdem biex niżgura li jkollna l-għadd
meħtieġ ta' ajruplani tat-tifi tan-nar."
RescUE
"Beħsiebi nwettaq bil-ħeġġa implimentazzjoni aktar
b'saħħitha ta' rescUE, il-Mekkaniżmu mtejjeb tal-Unjoni għallProtezzjoni Ċivili, f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri.
Neħtieġu kapaċitajiet imsaħħa biex nindirizzaw in-nirien filforesti, l-emerġenza mediċi akuti, u d-diżastri kimiċi, bijoloġiċi,
radjoloġiċi u nukleari."
It-tħejjija għad-diżastri
"Avvenimenti reċenti, fosthom in-nirien fil-foresti fil-Portugall
li kienu fatali, urew li rridu nagħmlu aktar biex nipprevjenu ddiżastri, u rridu nkunu mħejjija aħjar biex nirrispondu meta lprevenzjoni ma taħdimx."
"Diġà hemm affarijiet li ma nistgħux nibqgħu nipprevjenu,
iżda tal-anqas għandna nadattaw. Se naħdem fir-rigward ta'
dan. Se nitkellem mal-Viċi President Eżekuttiv Timmermans u
se nitkellem favur li tiġi inkluża l-istrateġija għal riskju ta'
diżastri fl-attività kollha relatata mal-klima tal-Unjoni."
Il-kooperazzjoni mal-Istati Membri
"Għandna nqisu l-fatt li l-protezzjoni ċivili hija primarjament ilkompetenza tal-Istati Membri, u l-UE taqdi biss rwol ta'
appoġġ. Iżda beħsiebni nassumi dan ir-rwol b'mod serju u se
naħdem b'mod intensiv. Beħsiebni naħdem mal-Istati Membri
biex nipperswadihom li din hija xi ħaġa li neħtieġu, li teħtieġ
l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi kif ukoll l-Istati Membri
tagħha għaliex meta jiġru l-affarijiet u ma nkunux ippreparati,
se jkun tard wisq."

PE 629.837

Il-prinċipji umanitarji
"L-UE hija rrispettata ħafna għall-aderenza stretta tagħha malprinċipji umanitarji bażiċi tal-umanità, in-newtralità, limparzjalità u l-indipendenza. Beħsiebni niddefendi bilqawwa dawn il-prinċipji anke fil-futur."
"Fosthom hemm il-prinċipju tal-imparzjalità, li beħsiebni
niddefendi b'mod vigoruż. Dan il-prinċipju jfisser li nipprovdu
l-għajnuna umanitarja fil-postijiet fejn hija l-aktar meħtieġa,
mingħajr ma titqies kwalunkwe karatteristika personali,
fosthom it-twemmin reliġjuż."
"Id-deċiżjonijiet dwar l-allokazzjoni tal-għajnuna umanitarja
għandhom jittieħdu b'mod indipendenti mill-objettivi l-oħra
tal-Unjoni Ewropea, irrispettivament minn jekk humiex
politiċi, militari, ekonomiċi jew strateġiċi. Din l-indipendenza
hija xi ħaġa li se niddefendi wkoll fid-diskussjoni dwar irraggruppament tal-azzjoni esterna."
"L-aderenza ma' dawn il-prinċipji (umanitarji), fosthom ilprinċipju tal-indipendenza u tan-newtralità hija neċessità
operazzjonali. Ma nistgħux naffordjaw li nitqiesu minn
kwalunkwe naħa jew kwalunkwe persuna inolvuta f'kunflitt
armat, bħala li qegħdin fuq in-naħa l-oħra, għaliex jekk
nitqiesu bħala tali, inkunu qed nipperikolaw l-aċċess għallgħajnuna umanitarja mill-popolazzjoni affettwata. Inkunu
qed nipperikolaw l-popolazzjoni affettwata stess u, fuq kollox,
inkunu qed nipperikolaw is-sigurtà tal-ħaddiema umanitarji.
[...] din hija sine qua non għall-għajnuna umanitarja tal-Unjoni
Ewropea."
L-għajnuna umanitarja u l-azzjoni esterna tal-UE
"Bla dubju, l-għajnuna umanitarja hija parti mill-azzjoni
esterna tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, din hija parti speċjali
ħafna. Hija parti regolata b'sett ċar ta' prinċipji li huma
differenti minn dak kollu li jiggwida l-attivitajiet l-oħra tagħna
ta' azzjoni esterna. Għalhekk, l-intenzjoni tiegħi hija li naħdem
mill-qrib mal-kollegi f'dan ir-raggruppament ta' kooperazzjoni
esterna, u fl-istess ħin li niddefendi l-ispazju umanitarju u lprinċipji umanitarji."
Id-Dritt Umanitarju Internazzjonali
"Se niffoka bil-qawwa fuq il-promozzjoni fuq livell globali
b'appoġġ għad-dritt umanitarju internazzjonali. Fil-kuntatti
tiegħi mal-atturi statali u mhux statali, se nħeġġeġ bil-qawwa
il-preservazzjoni tal-ispazju umanitarju. Huwa inaċċettabbli li
l-atturi umanitarji qed jiġu mmirati dejjem aktar, kif ukoll il-fatt
li l-aċċess tagħhom għall-persuni fil-bżonn jiġi mblukkat
b'mod regolari."
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"Beħsiebni naħdem ma' dawk l-organizzazzjonijiet li
għandhom aċċess privileġġat għal atturi armati, kemm jekk
huma armati statali jew atturi armati mhux statali, biex niġbed
l-attenzjoni tagħhom għall-importanza li tiġi rrispettata l-liġi
umanitarja internazzjonali."
"Beħsiebni [...] ninsisti fuq il-fatt li tali taħriġ (il-missjonijiet fissettur tas-sigurtà) jinkludi suġġetti bħal-liġi umanitarja
internazzjonali u kwistjonijiet marbuta mal-ugwaljanza bejn
il-ġeneri."
L-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċivili
"L-attivitajiet tal-għajnuna umanitarja tagħna jikkompletaw
bis-sħiħ l-attivitajiet tal-protezzjoni ċivili. M'hemm l-ebda
kontradizzjoni f'dak ir-rigward. Hemm lok għaż-żewġ għodod
u għaż-żewġ mekkaniżmi meta nindirizzaw ir-risponsi ta'
emerġenza, iżda anke meta nindirizzaw miżuri bħallprevenzjoni u t-tħejjija."
Ir-reżiljenza u t-tħejjija għad-diżastri
"Beħsiebni nintensifika l-isforzi tal-UE biex qabelxejn jiġu
evitati d-diżastri, filwaqt li nsaħħaħ ukoll il-kapaċità tagħna
biex nadattaw għal ambjent li qed jinbidel. Fid-dawl talprojezzjonijiet tat-tibdil fil-klima, il-kunflitti fit-tul u ż-żieda flinstabbiltà madwar id-dinja, aħna, jiġifieri l-Unjoni Ewropea u
l-Istati Membri tagħha, irridu naħdmu b'mod integrat."
Il-kooperazzjoni interistituzzjonali
"Nista' nassigurakom li għandi kull intenzjoni li naħdem
magħkom (mal-Parlament Ewropew) fi sħubija, biex
inżommkom informati, u nisma' l-fehimiet u t-tħassi b
tagħkom."
"Beħsiebni naħdem mill-qrib mar-Rappreżentant Għoli / il-Viċi
President u Membri oħra tal-kulleġġ responsabbli għalloqsma bħat-tibdil fil-klima, l-ambjent u l-iżvilupp. L-għan
huwa li jiġi żgurat li t-tnaqqis tar-riskju ta' diżastru jsir parti
integrali mill-isforzi tagħna biex tittejjeb ir-reżiljenza tassoċjetajiet u l-ekosistemi tagħna, filwaqt li għandna nibdew
bil-Patt Ekoloġiku Ewropew."
Ir-rabta bejn l-Aspett Umanitarju, l-Iżvilupp u l-Paċi
"Qed nara rwol għall-iżvilupp, l-hekk imsejħa Rabta bejn laspett umanitarju u l-iżvilupp. Se nappoġġja l-involviment
kemm tal-kollegi tiegħi għal sħubiji internazzjonali, kif ukoll
tal-Kummissarju nnominat Urpilainen, u s-servizzi talKummissjoni tagħha, biex jiġu involuti malajr kemm jista' jkun
mill-bidu nett, minħabba li jekk jiġu indirizzati l-ħtiġijiet fit-tul
u l-kawżi ewlenin tas-sitwazzjoni ta' assistenza, dan jista'
jiffaċilita wkoll it-tranżizzjoni mill-għajnuna umanitarja għallkooperazzjoni ta' żvilupp."

Kollaborazzjoni ma' atturi lokali
"Irridu nqisu l-ispeċifiċitajiet lokali, filwaqt li nipprovdu l-aħjar
għajnuna possibbli lil dawk fi bżonn, filwaqt li nagħtu
attenzjoni partikolari lill-aktar gruppi vulnerabbli, bħan-nisa u
t-tfal."
"Nixtieq nagħmel aktar biex nagħti s-setgħa lill-atturi lokali
jipprovdu għajnuna fil-prattika. Dawn jafu l-kuntest bl-aħjar
mod, jistgħu jaħdmu b'mod effiċjenti u jafu x'qed jaħdem."
"Se nippromwovi b'mod konsistenti l-inklużjoni u linvolviment tas-sħab lokali, kemm fl-attivitajiet umanitarji kif
ukoll fil-bini tal-kapaċitajiet tagħhom f'dan il-qasam u billi
dawn
jiġu inklużi, pereżempju, f'mekkaniżmi
ta'
koordinazzjoni nazzjonali, sabiex dawn ikunu jistgħu jieħdu
sehem b'mod attiv ħafna fiċ-ċiklu kollu tal-assistenz a
umanitarja."
Il-ġestjoni tal-finanzjament tal-UE
"Nixtieq niżviluppa l-appoġġ b'saħħtu li l-għajnuna
umanitarja tal-Unjoni Ewropea diġà tgawdi fost iċ-ċittadini
Ewropej, u nixtieq nassigurahom li kull euro li tintefaq f'dan ilqasam tkun euro ntefqet sew. L-aktar udjenza importanti
tagħna għandha tkun iċ-ċittadini u l-benefiċjarji tal-UE.
Għalhekk, se nagħti prijorità għolja li nikkomunikaw
magħhom."
"Se niggarantixxi li l-finanzjament jintefaq fuq dawk fil-bżonn
b'mod trasparenti u abbażi ta' ġestjoni finanzjarja soda."
Il-kollaborazzjoni mas-sħab internazzjonali
"Aħna niddependu fuq is-sħab tagħna, sħab li jiġu mis-sistema
tan-Nazzjonijiet Uniti bħall-UNICEF, bħall-UNHCR, bħallProgramm Dinji tal-Ikel."
"In-Nazzjonijiet Uniti, u b'mod partikolari l-Uffiċċju tagħhom
għall-Koordinazzjoni tal-Affarijiet Umanitarji, għandu
jkollhom ir-rwol ġenerali ta' koordinazzjoni (fl-univers
umanitarju internazzjonali). Jekk niġi kkonfermat, se jkun
wieħed mill-ewwel passi tiegħi li nidħol f'kuntatt manNazzjonijiet Uniti jew mal-Uffiċċji tagħhom għallKoordinazzjoni tal-Affarijiet Umanitarji."
Il-kollaborazzjoni mal-NGOs
"L-NGOs huma atturi importanti, speċjalment fil-qasam talassistenza umanitarja. Għandna l-aktar esperjenza pożittiva
fir-rigward tal-ħidma mal-NGOs; dawn huma sħab fdati,
affidabbli u effettivi."
"L-attività umanitarja qatt m'għandha tkun soġġetta għal
sanzjonijiet kriminali. [...] Il-persuni ma jistgħux jiġu kkastigati
għall-isforzi tagħhom fil-qasam umanitarju."

"Jeħtieġ li noħorġu lill-persuni mis-"sala ta' emerġenza" malajr
kemm jista' jkun fi rkupru, sabiex ikunu jistgħu jibbenefikaw
minn soluzzjonijiet aktar fit-tul u sostenibbli."
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L-għajnuna umanitarja u l-migrazzjoni

In-nisa u l-bniet

"L-għajnuna umanitarja mhijiex strument għall-ġestjoni talmigrazzjoni. L-Unjoni Ewropea għandha strumenti oħra għal
dak il-qasam, u l-għajnuna umanitarja mhijiex waħda
minnhom."

"Ma nistax nimmaġina għajnuna umanitarja mingħajr ma jiġu
indirizzati, filwaqt li tingħata attenzjoni speċjali biex jiġu
indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi tal-gruppi vulnerabbli,
speċjalment tan-nisa u l-bniet. [...] Għalhekk, l-għajnuna
umanitarja tagħna għandha tqis din is-sitwazzjoni speċifika
tan-nisa u l-bniet, u għandha tinkludi miżuri fl-istadji kollha
tal-ħidma umanitarja tagħna, jiġifieri l-prevenzjoni u lprotezzjoni. [...] Għandna nqisu dawn il-ħtiġijiet speċjali, u filfehma tiegħi dawn il-ħtiġijiet speċjali jinkludu wkoll is-servizzi
tas-saħħa sesswali u riproduttiva kull meta nittrattaw il-vittmi
tal-vjolenza sesswali u dik ibbażata fuq il-ġeneri.

"Meta nivvalutaw jekk hemmx ħtieġa għal assistenza
umanitarja, normalment niffokaw fuq persuni li jiġu spostati
b'mod sfurzat, l-aktar ir-rifuġjati. Dan ma jfissirx li se niċħdu lassistenza umanitarja lill-migranti, pereżempju l-migranti
ekonomiċi. [...] aħna nipprovdu assistenza umanitarja abbażi
tal-ħtieġa u mhux tal-istatus."
"Fir-rigward tar-ritorni, se nsegwi l-pożizzjoni bbażata fuq ilprinċipji. Dan ifisser li se nappoġġjaw ir-ritorni u se
nippromwovu ritorni li huma sikuri, li huma dinjitużi u li huma
sostenibbli, u forsi, saħansitra aktar importanti, li huma
volontarji."
Ir-rwol tas-settur privat
"Għandna neżaminaw il-possibbiltà li jiġi involut is-settur
privat. Meta nagħmlu dan, għandna niċċaraw ħaġa waħda:
dan m'għandux isir għad-detriment tal-aderenza tagħna malprinċipji li jirregolaw l-assistenza umanitarja. Dak huwa ċar."
"Ħadd m'għandu jkun f'pożizzjoni li jagħmel negozju, biex
ngħidu hekk, mill-assistenza umanitarja u dak lanqas
m'għandu jkun possibbli. Dan m'għandux ikun għażla. Lgħajnuna umanitarja hija missjoni nobbli. Mhijiex attività
kummerċjali u qatt m'għandha ssir hekk."
It-tibdil fil-klima
"Jeħtieġ li nagħmlu ferm aktar u aktar malajar fil-qasam talindirizzar tal-isfidi kkawżati mill-impatt tat-tibdil fil-klima li
diġà qed inħossu."
"Nimpenja ruħi li naħdem, speċjalment man-Nazzjonijiet Uniti
għaliex in-Nazzjonijiet Uniti huma l-kustodju tal-Konvenzjoni
tan-NU dwar l-istatus tar-rifuġjati. Se naħdem mas-sħab
tagħna dwar id-definizzjoni tal-fenomenu li intom qed
tiddeskrivu (il-persuni li ġew spostati minħabba t-tibdil filklima) għaliex ħaġa waħda hija ċara: dawn il-persuni jeħtieġu
protezzjoni."

L-edukazzjoni
"L-edukazzjoni se tkun waħda mill-prijoritajiet tiegħi firrigward tal-għajnuna umanitarja. Tradizzjonalment, lgħajnuna umanitarja kienet iffokata fuq l-ikel, il-kenn, l-ilma u
s-sanità, u l-kura tas-saħħa bażika. Iżda nafu li meta jasal
Settembru, it-tfal iridu jmorru l-iskola u ma jistgħux jistennew
biex tissolva s-sitwazzjoni umanitarja u biex ikun hemm
żvilupp eċċ."
"M'hemm l-ebda distinzjoni fir-rigward tal-edukazzjoni, u
assolutament l-ebda distinzjoni abbażi tal-ġeneri. Dan ma
jeżisti bl-ebda mod. Dan huwa wieħed mill-valuri ewlenin talEwropa u se ninsisti li nipprovdu edukazzjoni f'sitwazzjonijiet
ta' emerġenza, li niżguraw biżżejjed fondi għal dan, għaliex
ma nistgħux naffordjaw li nitilfu ġenerazzjonijiet ta' tfal li ma
jmorrux l-iskola minħabba li jkunu f'sitwazzjonijiet ta'
emerġenza. Għandna naħdmu biex nespandu dan il-kunċett
tal-edukazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza."
Il-finanzjament tal-għajnuna umanitarja
"Se ninsti fuq implimentazzjoni fidila tal-impenji kollha li
għamlet l-UE, u b'mod partikolari tal-Grand Bargain."
"Jeħtieġ li nimxu lejn il-ħtiġijiet tal-NGOs, iżda fl-istess ħin
nitolbu l-miżuri xierqa ta' kontroll u assigurazzjonijiet firrigward tal-ġestjoni finanzjarja tal-fondi li fil-fatt huma l-fondi
tal-kontribwenti tal-UE."
Il-kunflitti armati
"Jekk inkun Kummissarju għall-għajnuna umanitarja u għallġestjoni tal-kriżijiet, id-dmir tiegħi se jkun li nindika l-fatt li iva,
għandna naġixxu b'mod konsistenti u m'għandnie x
nesportaw armi b'tali mod li jaggrava kriżi umanitarja."
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Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
JUTTA URPILAINEN
Kummissarju nnominat
Sħubijiet Internazzjonali

Fl-1 ta' Ottubru 2019, il-Kummissarju nnominat, Jutta Urpilainen, dehret quddiem il-Parlament Ewropew biex twieġeb
il-mistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat għall-Iżvilupp. Matul is-seduta ta' smigħ, hija għamlet għadd ta' impenji
li huma enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn l-impenji jirreferu għall-portafoll tagħha, kif deskritt fl-ittra ta' missjoni li
ntbagħtet lilha mingħand Ursula von der Leyen, il-President elett tal-Kummissjoni Ewropea, fosthom:
 Il-bini ta' sħubijiet sostenibbli.
Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Kummissarju nnominat irċeviet ukoll xi mistoqsijiet bil-miktub qabel is-seduta
ta' smigħ li għalihom hija pprovdiet tweġibiet bil-miktub.

Dipartiment Tematiku għar-Relazzjonijiet Esterni
Awtur: Flavia Bernardini
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Esterni tal-Unjoni
PE 639.309 - Ottubru 2019
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Il-bini ta' sħubijiet sostenibbli
Strateġija komprensiva għall-Afrika
"Jekk niġi kkonfermata bħala Kummissarju, l-intenzjoni tiegħi
hija li niżviluppa l-Alleanza Afrika-Ewropa għall-Investiment u
għall-Impjiegi Sostenibbli,
lejn strateġija Ewropea
komprensiva għall-Afrika. F'dan l-isforz, se naħdem flimkien
mar-Rappreżentant Għoli u l-Viċi President u mal-Kummissarj i
sħabi l-oħra. Is-sħubija mal-kontinent viċin tagħna ssaħħet
ekonomikament kemm għall-benefiċċju taċ-ċittadini Afrikani
kif ukoll ta' dawk Ewropej, bl-involviment tas-settur privat biex
jinħolqu l-impjiegi u jiġu pprovduti ħiliet ġodda. Nixtieq
inkompli fuq dan il-perkors, billi nsaħħaħ l-interessi reċiproċi
tagħna u l-kapaċità tagħna li nisfruttaw l-opportunitajiet
b'mod konġunt. Irridu neliminaw in-narrattiva antika talAfrika bħala kontinent ta' instabbiltà u faqar. Minflok għandna
nilqgħu b'entużjażmu l-Afrika bħala kontinent żagħżugħ ta'
tama u prosperità."
"Nemmen li f'dik l-istrateġija komprensiva għall-Afrika, jeħtieġ
li jkollna l-agrikoltura involuta, jeħtieġ li jkollna n-negozju
involut u jeħtieġ li jkollna aspetti ambjentali involuti.
Nemmen li dik l-istrateġija tagħtina opportunità ġdida anke
biex nappoġġjaw l-agrikoltura fl-Afrika. Għalhekk, nemmen li
din hija għodda ġdida li nistgħu nużaw."
"Fir-rigward tar-rwol tal-Afrika, inqis li l-futur tal-Afrika huwa lfutur tal-Ewropa. Dawn iż-żewġ kontinenti huma marbuta ma'
xulxin. Għalhekk, naturalment, nixtieq inbiddel in-narrattiva,
[...]. Hemm 1.2 biljun persuna jgħixu fl-Afrika u aktar minn
nofshom għandhom anqas minn 25 sena. Għalhekk, dan
huwa kontinent ta' opportunitajiet u, naturalment, jeħtieġ li
nappoġġjaw dik in-narrattiva pożittiva."
"[...]il-fehma personali tiegħi hija li strateġija għall-Afrika,
jiġifieri strateġija komprensiva għall-Afrika, hija għodda għal
dak. Hija għodda biex tiġi stabbilita sħubija mal-Afrika iżda
anke biex jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli. Din
għandha tkun strateġija komprensiva sabiex setturi ta' politika
politiċi differenti jkunu parti minn dak l-approċċ. In-negozju
jeħtieġ li jkun preżenti, kif ukoll l-agrikoltura, l-ambjent u lbqija. Din hija xi ħaġa li bdejt inħejji, flimkien marRappreżentant Għoli/il-Viċi President Borrell, iżda nixtieq
nenfasizza l-importanza tal-impenn tal-Kulleġġ kollu. Dan ma
jistax ikun il-proċess tiegħi; ma jistax ikun il-proċess tagħna.
Dan jeħtieġ li jkun il-proċess tal-Kulleġġ kollu."
"Personalment inqis [...] li t-trasparenza hija valur importanti
ħafna għalija, u nifhem ukoll li naturalment, fil-futur, jekk qed
naħsbu dwar x'se jkun il-futur tal-Fond Fiduċjarju għall-Afrika,
jew b'mod ġenerali ta' tipi differenti ta' fondi fiduċjarji,
nemmen li l-Parlament għandu jaqdi rwol importanti."

PE 629.837

Il-Ftehim ta' wara Cotonou
Prijorità tiegħi se tkun ukoll li jiġu konklużi negozjati dwar ilFtehim ta' wara Cotonou. Jeħtieġ li nikkompletaw alleanza
moderna, strateġika u influwenti bejn l-UE u l-Istati Afrikani,
tal-Karibew u tal-Paċifiku f'livell internazzjonali, waħda li taqdi
l-interessi komuni tagħna u l-popli kollha tagħna. U llum se
nassigurakom li m'iniex se nirrinunzja l-impenn tiegħi firrigward tad-dimensjoni parlamentari xierqa ta' din is-sħubij a
futura. L-Unjoni Ewropea ġġib is-saħħa tagħha millistituzzjonijiet kollha tagħha. Għalhekk, nixtieq nenfasizza limpenn tiegħi li se naħdem mal-istituzzjonijiet l-oħra lejn listess objettiv. Se nistabbilixxu lill-UE bħala mexxejja globali
fil-kooperazzjoni internazzjonali u l-appoġġ għall-iżvilupp.
Bħala deputat parlamentari, tassew nemmen fid-demokrazija
rappreżentattiva, u se nagħmel ħilti kollha biex nagħmel irrelazzjoni speċjali li teżisti bejn il-Kummissjoni u l-Parlament
Ewropew aktar b'saħħitha u profonda minn qatt qabel.
"Nemmen ukoll li d-dimensjoni parlamentari għandha tkun
preżenti fil-kooperazzjoni futura tal-AKP. Din għandha tkun
parti minn dik il-kooperazzjoni. [...]. Nemmen li l-aktar ħaġa
importanti għalija hija li noqogħdu attenti li b'xi mod, iddimensjoni parlamentari se tkun preżenti. Din hija xi ħaġa li
definittivament se niddiskutu jekk nibda naħdem bħala
Kummissarju fil-bidu ta' Novembru. Din se tkun waħda millprijoritajiet tiegħi. Beħsiebni nieħu sehem fl-Assemble a
Parlamentari li se ssir f'Novembru fir-Rwanda"
Sħubija komprensiva mal-pajjiżi ta' orġini u ta' tranżitu
tal-migrazzjoni
"[...] madwar 85 % tal-migranti qed jgħixu fil-pajjiżi li qed
jiżviluppaw. Għalhekk, nemmen li permezz tal-kooperazzjoni
ta' żvilupp, nistgħu nappoġġjaw ukoll lil dawk il-pajjiżi, jiġifieri
l-pajjiżi ta' oriġini, iżda anke l-pajjiżi ta' tranżitu."
"Jeħtieġ li nirrispettaw l-istat tad-dritt u d-drittijiet talbniedem. Dak huwa ċar ħafna għalija, u naturalment, bħala
Kummissarju nnominat, jien impenjata ħafna fir-rigward ta'
dak l-approċċ"
"Fil-verità ma nemminx li l-kundizzjonalità biss tista' ssolvi lkriżi tal-migrazzjoni jew il-migrazzjoni b'mod ġenerali [..].
Għalhekk minn din il-perspettiva, kif sostnejt qabel, nemmen
li l-Kummissjoni għandu jkollha politika dwar il-migrazzjoni
waħda, u naturalment il-kulleġġ kollu qed jirrappreżenta dik
il-politika u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-għajnuna għalliżvilupp hija parti waħda minn dak il-pakkett, iżda ma tistax
tkun l-unika għodda. Għalhekk għalija, dak huwa ċar ħafna."
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L-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli
"Il-Kummissarju Ewropew għas-Sħubiji
Internazzjonali
jwettaq l-implimentazzjoni tal-SDGs fid-dinja. L-ambizzjoni
tiegħi hija li neqred il-faqar permezz tal-kooperazzjoni
internazzjonali u tal-appoġġ għall-iżvilupp. Ir-responsabbilt à
globali tagħna hija stabbilita fit-Trattati u fl-allenza tagħna talvaluri tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dinjità tal-bniedem. Lambizzjoni tiegħi hija li nwettquha b'mod strateġiku u effettiv,
filwaqt li niżguraw li din tevolvi ma' realtajiet globali ġodda."
"Lura fl-2015, meta l-komunità globali mxiet mill-Għanijiet ta'
Żvilupp tal-Millenju għall-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, din
abbandunat il-formula ta' "Tramuntana-Nofsinhar", ta'
"donatur-riċevitur" u ta' "żviluppat-qed jiżviluppa". Minflok, ilkomunità globali stabbiliet pjan ta' azzjoni universali,
ambizzjuż u estensiv li ġie maqbul minn kulħadd u għal
kulħadd. Bħala Kummissarju Ewropew, se niżgura li l-UE tkun
alleata affidabbli u soda għall-pajjiżi sħab fil-perkorsi tal-SDGs
tagħhom."
"Il-koerenza tal-politika hija importanti, u [...] jeħtieġ li ntejbu
l-koerenza tal-politika f'dak kollu li nagħmlu."[...] mingħajr ilkoerenza tal-politika ma nistgħux nilħqu l-għanijiet ta' żvilupp
sostenibbli. Għalhekk, [...] jien inqis l-Aġenda 2030 bħala tip ta'
kumpass. Din hija qafas li permezz tiegħu għandna nqisu u
nanalizzaw il-ħidma ta' politika kollha li qed inwettqu fi spettri
differenti. Naturalment, ma nistgħux nagħmlu dan permezz
tal-istituzzjonijiet Ewropej biss: l-Istati Membri jeħtieġ li jkunu
parti minn dak il-proċess. U, [...] l-ippjanar konġunt, ilprogrammazzjoni konġunta, u mbagħad anke s-segwitu
konġunt sabiex inkunu nistgħu naraw ir-riżultati u l-kisbiet,
huma wkoll għodda importanti li għandha tintuża. [...]
Mingħajr il-koerenza tal-politika, fosthom l-agrikoltura, innegozju u r-relazzjonijiet esterni, ma nistgħux nilħqu lgħanijiet ta' żvilupp sostenibbli. Din hija essenzjali. "[...]
"Se niffoka fuq l-SDGs, il-ġlieda kontra l-inugwaljanza u lqerda tal-faqar". "[...] l-impenn personali tiegħi se jkun li
niġġieled kontra l-inugwaljanzi, għaliex nemmen li din hija
sfida kbira, mhux biss għall-pajjiżi b'introjtu medju iżda anke
kważi f'kull Stat Membru tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk, dawn
se jkunu l-prinċipji ta' gwida għalija, li nkunu nistgħu
niġġieldu kontra l-inugwaljanzi b'tipi differenti ta' għodod."
"[...] jekk irridu nilħqu l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli sassena 2030, jeħtieġ li ninvolvu lis-settur privat, peress li dak
huwa neċessarju. Inkellma, m'aħniex se nilħqu l-għanijiet ta'
żvilupp sostenibbli. Diġà ttieħdet azzjoni permezz talinizjattiva tal-alleanza li saret mill-President Juncker. Nemmen
li r-riżultati kienu pjuttost tajbin. Iżda fis-snin li ġejjin, jeħtieġ li
niksbu aktar investimenti fl-Afrika u, naturalment, settur privat
għandu jkun parti minn dan l-approċċ. [...] Għalhekk, ilkoll
kemm aħna nifhmu li, anke jekk inkunu nistgħu nżidu l-fondi
pubbliċi fir-rigward tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, m'aħniex

se nkampaw. Għalhekk, jeħtieġ li ninvolu lis-settur privat, iżda
naturalment jeħtieġ ukoll li jkollna regolamenti u regoli"
L-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-għoti tas-setgħa lin-nisa u
l-bniet
"[...] illum se nassigurakom li jien impenjata bis-sħiħ biex
nagħti prijorità lill-ugwaljanza bejn il-ġeneri u biex nintegraha
fil-politiki u fil-programmi kollha tagħna"
"Għalija huwa ċar ħafna li s-saħħa sesswali u riproduttiva se
tkun fokus ewlieni tal-ħidma tagħna għall-ugwaljanza bejn ilġeneri. [...] Nemmen li l-Inizjattiva Spotlight hija inizjattiva
importanti, u jien impenjata ħafna li nkompli dik il-ħidma filfutur. Nemmen ukoll li fil-qasam tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri
u tal-parità bejn il-ġeneri, neħtieġu sħubiji b'saħħithom
madwar id-dinja. L-aċċess għas-servizzi tas-saħħa huwa [..]
naturalment xi ħaġa li nixtieq intejjeb u nsaħħaħ [...], għaliex
nemmen li l-fatt li wieħed ikun jista' jaċċessa s-servizzi tassaħħa huwa dritt bażiku għal kull wieħed u waħda minnha, u
għandu jkun ukoll dritt bażiku fil-pajjiżi sħab tagħna."
"Nista' nwegħedkom, hawnhekk quddiem il-Parlament, li se
nfasslu Pjan ta' Azzjoni dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri III.
Din hija xi ħaġa li se nipproponi u jien impenjata ħafna li nħejji
dan, u għalhekk nemmen li dik hija għodda biex nipprovdu u
nippromwovu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri."
"L-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija prijorità essenzjali għalija, u
għalhekk naturalment se nipprova nfittex aktar riżorsi għal
dak ukoll. Naqbel bis-sħiħ magħkom li jeħtieġ li nintegraw lugwaljanza bejn il-ġeneri. Għandna niftakru li l-ugwaljanz a
bejn il-ġeneri hija parti mill-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli.
Kollha kemm aħna impenjajna ruħna għal dawk l-għanijiet, u
għalhekk anke minn dik il-perspettiva, nemmen li jekk irridu
ntejbu l-kundizzjonijiet tal-għajxien u l-parteċipazzjoni
politika jew kwalunkwe tip ta' parteċipazzjoni tan-nisa, jeħtieġ
li jkollna dan it-tip ta' approċċ olistiku u jien lesta naħdem
f'dak ir-rigward."
L-appoġġ lis-soċjetà ċivili madwar id-dinja
"L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili huma forsi l-akbar
alleati tagħna u rridu nkunu fil-qalba tal-ħidma tal-Unjoni
Ewropea dwar il-kooperazzjoni u l-iżvilupp internazzjonali.
Huwa fl-interess ta' kulħadd li dawn jiġu involuti sa fejn ikun
possibbli fit-tfassil tal-politika u fit-tfassil u l-implimentazzjoni
tal-programm tagħna. Neħtieġu l-politika għall-pjaneta
tagħna u għall-umanità. Iċ-ċittadini Ewropej qed jistennew li
nieħdu azzjoni. Iż-żgħażagħ iridu aktar. It-tfal tagħna
jistħoqqilhom li nagħmlu l-almu tagħna kollu. Nixtieq nibni lfiduċja flimkien magħkom, fiduċja, li s-sħab tagħna jqisu UE
b'saħħitha tilħaq l-SDGs u tiġġieled il-faqar. Fiduċja, li ċċittadini tagħna jifhmu r-raġunament tagħha u riżultati talħidma tagħna relatata mal-iżvilupp u l-koordinazzjoni. Fiduċja
bejn il-persuni u l-istituzzjonijiet, għaliex dinja aktar ugwali
tinkiseb biss flimkien."
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"[...]
jeħtieġ li nikkooperaw mal-organizzazzjonijiet
internazzjonali, mas-soċjetà ċivili, mal-gvernijiet nazzjonali u lbqija. Għaliex huwa biss permezz tal-kooperazzjoni li nistgħu
niksbu riżultati."
"[...] is-soċjetà ċivili u l-NGOs qed jagħmlu xogħol eċċellenti
f'bosta pajjiżi u oqsma diffiċli u fraġli ħafna. Għalhekk,
naturalment, jien lesta nikkoopera magħhom u ma' partijiet
ikkonċernati oħra wkoll u lesta nitgħallem aktar millesperjenza tal-Isati Membri żgħar u kbar tagħna."
L-iffaċilitar ta' ftehim rapidu dwar l-Istrument ta' Viċinat,
ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni
Internazzjonali ta' wara l-2020
"Beħsiebi naħdem magħkom u ma' oħrajn biex niffaċilita
ftehim dwar l-istrument ta' viċinat, ta' kooperazzjoni għalliżvilupp u ta' kooperazzjoni internazzjonali."
"Jien impenjata ħafna li ntejjeb it-trasparenza tagħna"
"[...] Se nagħmel ħilti kollha biex jinkiseb fehim komuni malistituzzjonijiet kollha, iżda jeħtieġ li l-ewwel l-QFP ikun lest u
negozjat għaliex naturalment, l-NDICI se jkun parti mill-QFP."
"Definittivament nixtieq nagħmel dak kollu li nista' biex inżid
ir-riżorsi finanzjarji għall-pajjiżi l-anqas żviluppati fid-dinja.
Impenjajna ruħna lejn mira ta' 0.15 jew 0.2 %, iżda
sfortunatament għadna ma lħaqniex dak, u din hija xi ħaġa li
jeħtieġ li naħdmu flimkien fuqha fil-futur."

"Se nimpenja ruħi biex tintuża l-assistenza tagħna anke biex
jinħoloq aktar dħul domestiku u aktar kapital tas-settur privat"
"Se nkompli mmexxi x-xogħol tiegħi mal-Istati Membri firrigward tal-analiżijiet konġunti, il-programmazzjoni konġunt a
u l-implimentazzjoni konġunta, kif ukoll fir-rigward tal-ilħuq
tal-mira tal-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp ta' 0.7 % talIntrojtu Nazzjonali Gross."
"Personalment nemmen li għandna nintegraw il-ministri talfinanzi u l-kapijiet tal-Istati f'din id-diskussjoni relatata malmira ta' 0.7 u jien lesta nipprova nagħmel dak."
"Jien lesti nikkometti ruħi li nuża, permezz tal-NDICI, dawn l20 % tal-finanzjament tagħna għall-iżvilupp tal-bniedem. Dan
huwa importanti għalija. Dak li jinteressani huwa l-kwalità taledukazzjoni, għaliex din mhijiex biss kwistjoni ta' aċċess għalledukazzjoni, iżda anke tal-kwalità tal-edukazzjoni [...]. Għalija
huwa ċar ħafna li l-edukazzjoni hija essenzjali għall-qerda talfaqar u għalhekk din se tkun prijorità tiegħi."
"Naf li l-Unjoni Ewropea diġà qed tuża aktar minn 20 % talfinanzjament għall-iżvilupp tagħha għall-ambjent klimatiku,
iżda naqbel bis-sħiħ magħkom li jeħtieġ li nwettqu aktar." "Naf
li l-Unjoni Ewropea qed tappoġġja l-oċeani, u l-ammont taliżvilupp huwa xi ħaġa bħal EUR 720 miljun, u dan huwa
pjuttost ammont kbir, iżda definittivament se jkun għal qalbi
ħafna fil-futur."
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BRIEFING

Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
KADRI SIMSON
Kummissarju nnominat
L-enerġija

Fit-3 ta' Ottubru 2019, il-Kummissarju nnominat, Kadri Simson, dehret quddiem il-Parlament Ewropew biex twieġeb ilmistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (ITRE). Matul is-seduta ta' smigħ,
hija għamlet għadd ta' impenji li huma enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn l-impenji jirreferu għall-portafoll tagħha,
kif deskritt fl-ittra ta' missjoni li ntbagħtet lilha mingħand Ursula von der Leyen, il-President elett tal-Kummissjoni
Ewropea, fosthom:



Enerġija sikura, mingħajr periklu u sostenibbli; u
L-għoti tas-setgħa lin-nies u lir-reġjuni.

Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Kummissarju nnominat irċeviet ukoll xi mistoqsijiet bil-miktub qabel is-seduta
ta' smigħ li għalihom hija pprovdiet tweġibiet bil-miktub.

Dipartiment Tematiku għall-Politika Ekonomika, Xjentifika u tal-Kwalità tal-Ħajja
Awturi: Francesca BELTRAME, Frédéric GOUARDÈRES
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni
PE 638.435 - Novembru 2019
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Enerġija sigura, mingħajr periklu u sostenibbli
Il-leġiżlazzjoni dwar l-effiċjenza enerġetika u l-enerġija
rinnovabbli
"L-effiċjenza enerġetika tibqa' prijorità. Il-prinċipju "leffiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel" għandu jitqies bis-serjetà
kullimkien. It-titjib fil-prestazzjoni enerġetika tal-bini u ż-żieda
fir-rati ta' rinnovazzjoni jistgħu jġibu bidla radikali. L-ostakoli
huma magħrufa sew, iżda nistgħu nesploraw soluzzjonijiet
ġodda, speċjalment fil-finanzjament. Eżempji tajbin flakkomodazzjoni lokali u soċjali jistgħu jinstabu f'diversi pajjiżi
membri."
"Jien konvinta li Suq Intern ġenwin iġib benefiċċji sinifikanti u
huwa essenzjali biex jiġi promoss l-użu ta' sorsi tal-enerġija
rinnovabbli."
"[...] għandna nagħmlu aktar ukoll biex nakkomodaw is-sorsi
tal-enerġija rinnovabbli: għandna ninvestu fir-riċerka u linnovazzjoni biex nipprovdu ħażna għas-sorsi tal-enerġija
rinnovabbli."
L-aċċellerazzjoni tal-użu tal-enerġija nadifa
"L-eluf ta' persuni li jinżlu fit-toroq biex jipprotestaw fl-Ewropa
u madwar id-dinja jfakkruna b'mod kostanti li m'hemm xejn
aktar urġenti mill-azzjoni klimatika u tal-enerġija. Dan huwa lakbar tħassib taċ-ċittadini Ewropej. Din hija r-raġuni għaliex ilPresident elett identifikat il-Patt Ekoloġiku Ewropew bħala
prijorità ewlenija għall-Kummissjoni tagħha. Il-politika dwar lenerġija se tkun essenzjali biex titwettaq dan il-prijorità. Millesperjenza personali tiegħi, meta kont il-Ministru għallEkonomija u l-Infrastruttura, filwaqt li kont responsabbli wkoll
għall-enerġija, naf kemm huwa diffiċli biex wieħed jaħdem
f'dan il-qasam. Naf kemm huwa importanti l-kompitu fil-futur
u r-responsabbiltà kbira li dan jinvolvi."
"Jien inħaddan il-missjoni li nagħmel l-Ewropa kontinent
newtrali għall-klima sal-2050."
"Nista' nikkonfermalkom li din il-Kummissjoni se tkun
impenjata ħafna għall-miri klimatiċi tagħna, mhux biss fil-livell
tiegħi, responsabbli għall-enerġija, iżda dan huwa l-impenn
tal-President elett. Din hija l-prijorità ewlenija. Din se tkun irresponsabbiltà
ewlenija għall-Viċi
President Frans
Timmermans, li huwa responsabbli għall-Patt Ekoloġiku."
"Se jkun hemm liġi dwar il-klima u se jkun hemm pjan ta'
azzjoni ċar, iżda r-responsabbiltà tiegħi bħala l-Kummissarj u
responsabbli għall-enerġija hija wkoll li niżgura li, fl-issodisfar
ta' dawk il-miri, aħna se nibqgħu fil-pożizzjoni fejn is-sigurtà
tal-enerġija tagħna tkun tajba, il-klijenti tagħna se jkollhom
prezzijiet affordabbli u li l-industrija tagħna se tibqa'
kompetittiva meta mqabbla ma' reġjuni oħra fid-dinja."
Il-kooperazzjoni reġjonali
Jekk ninħatar bħala Kummissarju, beħsiebni nimmobilizza lpolitika dwar l-enerġija fis-servizz tal-objettiv relatat man-
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newtralità klimatika billi jiġi żviluppat aktar Suq Uniku
integrat, interkonness u li jiffunzjona kif xieraq."
"Fis-suq tal-elettriku jeħtieġ li jkollna sistema tal-elettriku li
tkun ibbażata l-aktar fuq sorsi tal-enerġija rinnovabbli b'titjib
fil-ħażna tal-enerġija u b'żieda fl-interkonnettività. Għad
hemm ħafna tfixkil fil-kummerċ transkonfinali u ostakoli li
jeħtieġ li jiġu eliminati. Irridu niżguraw li l-miri relatati malinterkonnettività jiġu ssodisfati u li 70 % mill-kapaċità talinterkonnettur tkun disponibbli għas-suq. Se nagħmel ħilti
biex insaħħaħ il-kooperazzjoni reġjonali, b'mod partikolari lerba' gruppi eżistenti ta' livell għoli u se nagħmilhom jaħdmu
f'sinerġija akbar."
Il-gass naturali likwifikat
"Fir-rigward tal-gass, għandna nżommu f'moħħna wkoll li
huwa importanti ħafna li niddiversifikaw is-sorsi differenti."
"Tabilħaqq, hemm paragrafu fl-ittra ta' missjoni tiegħi dwar ilpromozzjoni tal-gass naturali likwifikat (LNG) u dan inqisu
bħala mod li bih għandha tiġi żgurata s-sigurtà tal-enerġija
tagħna li l-provvisti tal-gass tagħna se jiġu minn sorsi
diversifikati u lejn partijiet differenti tal-Unjoni Ewropea."
Id-Direttiva dwar it-Tassazzjoni fuq l-Enerġija
"Fir-rigward tat-tassazzjoni fuq l-enerġija, din hija msemmija
wkoll fl-ittra ta' missjoni tiegħi, u jien se nikkoopera mill-qrib
mal-Kummissarju nnominat Gentiloni f'dak ir-rigward. Huwa
minnu li d-Direttiva dwar it-Tassazzjoni fuq l-Enerġija li diġà
ilha li tfasslet 15-il sena ilu, ma tgħinniex fil-mod ta' kif tista'
biex nilħqu l-miri tal-enerġija u dawk klimatiċi tagħna.
Nemmen b'mod partikolari li d-diffikultà hija li din għadha
tippermetti eżenzjonijiet mit-taxxa f'ċerti modi għall-fjuwils
fossili, u dan jagħmel il-kompetizzjoni bejn il-fjuwils fossili u ssorsi tal-enerġija rinnovabbli diffiċli. Għandna nindirizzaw din
il-kwistjoni."
It-tijib tas-sikurezza u s-salvagwardji nukleari
"L-enerġija nukleari se tkun parti mit-taħlita enerġetika u ttaħlita enerġetika tiġi deċiża minn kull Stat Membru.
Għalhekk, naf li bħalissa għandna pajjiżi li qed jeliminaw
b'mod gradwali l-enerġija nukleari tagħhom u hemm Stati
Membri li qed iħejju biex jibnu impjanti ġodda biex
jissostitwixxu l-impjanti tal-faħam li qed jiġu eliminati b'mod
gradwali, u l-Finlandja għadha kif fetħet l-impjant tal-enerġija
ġdid Olkiluoto.
"Għalhekk hija deċiżjoni għal kull Stat Membru individwali firrigward ta' kif se jużaw it-taħlita tal-enerġija tagħhom u x'se
jkunu s-sorsi. Fil-livell tal-UE, għandna niżguraw li l-impjanti
tal-enerġija nukleari jkunu sikuri, li l-ġestjoni tal-iskart tkun
sikura għall-ambjent tagħna, u mhux biss fi ħdan [l-]Unjoni
Ewropea, iżda anke fil-viċinat tal-qrib tagħna."

L-impenji li saru fis-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati

"Għalhekk, x'nistgħu nagħmlu dwar siti ġodda tal-impjanti talenerġija nukleari li huma mibnija fil-pajjiżi terzi? Nistgħu
nipprovdu assistenza sabiex il-bini u l-manutenzjoni jsiru
skont l-ogħla standards ta' sigurtà. Nistgħu nipprovdu wkoll
assistenza finanzjarja lis-siti fil-pajjiżi terzi sabiex dawn ilproċeduri jitwettqu, u naturalment nistgħu ninsistu li rriżultati kollha tat-testijiet tagħhom jitqiesu b'mod serju
ħafna."

emissjonijiet tal-karbonju, l-ebda reġjun u l-ebda pajjiż mhu se
jitħalla barra."

L-għoti tas-setgħa lin-nies u lir-reġjuni

"Nistgħu nibnu fuq ir-Reġjuni tal-Faħam li jeżistu fl-Inizjattiva
ta' Tranżizzjoni biex il-Fond ikollu suċċess. Għalija, il-ġustizzja
tfisser ukoll ġlieda mġedda kontra l-faqar enerġetiku."

Il-konsumaturi fil-qalba tas-sistema tal-enerġija tagħna
"Nistgħu nagħmlu aktar għas-suq miftuħ u kompetittiv: Jekk
ikun hemm diversi fornituri, allura l-prezzijiet għandhom
ikunu aktar affordabbli għall-konsumaturi u għall-intrapriżi. U
jekk is-swieq tagħna jkunu marbuta ma' xulxin, u dawn
għadhom mhumiex; hemm rabtiet neqsin u ostakoli, iżda jekk
ikunu marbuta ma' xulxin, allura dan jgħin biex tiġi pprovduta
enerġija rinnovabbli għal swieq akbar. Dan kien l-għan ewlieni
tal-pakkett tal-enerġija ekoloġika: li l-konsumaturi se jkunu filqalba tas-suq tal-enerġija u l-prezz se jibqa' affordabbli."
"Peress li se nkun responsabbli għall-enerġija, għandi niżgura
li flimkien ma' dawk il-miri klimatiċi ambizzjużi, niżguraw ilkonsumaturi tagħna u n-negozji tagħna b'enerġija affordabbl i
u kompetittiva. Għal dak għandna ninvestu fin-netwerks talenerġija tagħna, iżda fl-istess ħin għandna nużaw il-qafas
eżistenti."

"Il-President elett impenjat ruħha li tistabbilixxi Fond ta'
Tranżizzjoni Ġusta biex jiġu appoġġjati r-reġjuni u l-gżejjer li
jużaw ħafna faħam u karbonju li jiġu affettwati mittranżizzjoni. [...] Inqis dan il-Fond bħala mod li permezz tiegħu
r-reġjuni jitħallew jiżviluppaw u jiffinanzjaw proġetti konkreti,
li jistgħu jittrasformaw lill-ekonomiji u joħolqu impjiegi."

"[...] Nemmen li l-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta se jibni fuq ilproġett għar-reġjuni tal-faħam fi tranżizzjoni, u se jgħin ukoll
lil gżejjer żgħar li m'għandhomx konnessjonijiet mal-art
kontinentali. Dan għandu jgħin lil kull reġjun biex ikun imħejji
aħjar għat-tranżizzjoni mill-fjuwils fossili lejn is-sorsi talenerġija rinnovabbli. L-ammont preċiż ta' dan il-fond qed jiġi
nnegozjat, iżda minħabba li se jkun parti mill-QFP li jmiss, dan
huwa inizjattiva li se jiġi diskuss fl-ewwel ġimgħat tal-mandat
tal-Kummissjoni li jmiss. Għalhekk inbassar li, sal-aħħar ta'
Novembru, diġà se jkun hemm tweġibiet konkreti. Iżda se
nagħmel ħilti kollha biex niżgura li dan se jkun kbir biżżejjed
biex jiġu appoġġjati dawk ir-reġjuni sabiex jitħejjew għattranżizzjoni."
L-Osservatorju tal-Faqar Enerġetiku

"[...] Se noqgħod attenta għall-prezzijiet u l-ispejjeż talenerġija fuq il-konsumaturi u n-negozji u, b'mod partikolari,
għall-impatt li t-tranżizzjoni klimatika għandha fuq industriji li
jużaw ħafna enerġija."

"Mhuwiex aċċettabbli li 8 % tal-popolazzjoni Ewropea, jiġifieri
50 miljun persuna, ma jistgħux isaħħnu darhom kif suppost, u
ħafna aktar Ewropej minn dawn ibatu biex iħallsu l-kontijiet
tal-enerġija.

"Huwa importanti wkoll li jintwera li l-konsumaturi jistgħu
jibbenefikaw minn din it-tranżizzjoni u għandna wkoll nieħdu
vantaġġ mill-innovazzjonijiet kollha l-aktar reċenti. Għalhekk,
dan jista' jkun ukoll parti mill-Inizjattiva Ewropea għallInnovazzjoni, bħall-madum solari li jipprovdi kemm
insulazzjoni kif ukoll enerġija rinnovabbli."

Nixtieq nuża l-Osservatorju tal-Faqar Enerġetiku u
nimplimenta malajr id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi dwar ilfaqar enerġetiku. Beħsiebni ninvolvi ruħi aktar mal-Istati
Membri u mal-Patt tas-Sindki. Ir-rapport minn Theresa Griffin
li ġie ppreżentat is-sena l-oħra stabbilixxa l-bażi għal dan."

"Il-konsumaturi tal-enerġija se jkunu fil-qalba tal-politika
tagħna dwar l-enerġija. Il-kompitu tiegħi huwa li nipprovdi
enerġija affordabbli billi niddiversifika s-sorsi tagħna, billi
nfassal politiki li l-grilji tal-enerġiji, id-DSOs u l-fornituri kollha
se jkunu trasparenti ħafna, billi nagħmel investimenti li se
jgħinu jtejbu l-grilji tagħna, u billi nibni r-rabtiet u linterkonnessjonijiet neqsin."
Il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta
"Il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta se jkun tassew għal qalbi ħafna,
għaliex dan huwa għodda li nistgħu nużaw biex niżguraw li
matul it-tranżizzjoni tagħna lejn in-newtralità f'termini ta'

"Iva, naqbel li l-enerġija tipprovdi inklużività soċjali u din hija
r-raġuni għaliex dan huwa servizz meħtieġ ħafna. Fl-istess ħin,
meta qed nitkellmu dwar il-faqar enerġetiku, m'aħniex qed
nitkellmu dwar l-enerġija bħala prodott bażiku, bħala tali, iżda
qed nitkellmu wkoll dwar taxxi, imposti, tariffi tal-grilji u
għandna nagħtu l-attenzjoni tagħna lil dan kollu flimkien.
Barra minn hekk, intom staqsejtu x'nistgħu nwettqu b'mod
konkret għal dawk il-persuni li qed ibatu biex iħallsu l-kontijiet
tat-tisħin tagħhom. Nistgħu nipprovdu aktar modi effiċjenti
għat-tisħin. Din mhijiex xi ħaġa li nistgħu nagħmlu kullimkien
fil-futur qarib, iżda hemm teknoloġiji differenti li se jnaqqsu lispejjeż tat-tisħin u naturalment għal darb'oħra rrinnovazzjoni ta' stokk tal-bini taqdi wkoll rwol importanti."
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Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Settembru - Novembru 2019

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
VIRGINIJUS SINKEVIČIUS
Kummissarju nnominat
L-Ambjent, l-Oċeani u s-Sajd

Fit-3 ta' Ottubru 2019, il-Kummissarju nnominat, Virginijus Sinkevičius, deher quddiem il-Parlament Ewropew biex
iwieġeb il-mistoqsijiet imressqa mill-MEPs mill-Kumitat ENVI u mill-Kumitat PECH. Matul is-seduta ta' smigħ, huwa
għamel għadd ta' impenji li huma enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn l-impenji jirreferu għall-portafoll tiegħu, kif
deskritt fl-ittra ta' missjoni li ntbagħtet lilu mingħand Ursula von der Leyen, il-President elett tal-Kummissjoni Ewropea,
fosthom:
 Il-konservazzjoni tal-ambjent naturali tal-Ewropa; u
 Sajd prosperuż u sostenibbli u ekonomija blu li timxi 'l quddiem.
Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubblika huwa disponibbli fuq is-sit web tas-seduti
ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati. Il-Kummissarju nnominat irċieva wkoll xi mistoqsijiet bil-miktub qabel is-seduta
ta' smigħ li għalihom huwa pprovda tweġibiet bil-miktub.
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Il-konservazzjoni tal-ambjent naturali tal-Ewropa
L-implimentazzjoni tal-Istrateġija l-ġdida dwar ilBijodiversità għall-2030
"Fl-ittra ta' missjoni tiegħi huwa ddikjarat b'mod ċar li:
għandha tiġi implimentata l-istrateġija tal-UE dwar ilbijodiversità. Billi naħdmu flimkien ma' Frans Timmermans,
huwa importanti li niżguraw li din tiġi inkluża tassew
f'leġiżlazzjonijiet oħra: l-agrikoltura, l-enerġija, it-trasport u lbqija, bażikament dak kollu li llum il-ġurnata qed jikkawża lproblemi u qed iwassal għas-sitt estinzjoni tal-massa."
"[...] definittivament se jkollna miri u dawn se jkunu
ambizzjużi, għaliex m'hemm l-ebda triq oħra għall-2030. [...]
Dawn għandhom jiġu mkejla u mmonitorjati. Huwa
importanti li jkun hemm mekkaniżmu ta' valutazzjoni."
"[...] il-miri għaż-żoni protetti jistgħu jiżdiedu. Għall-oċeani u lbaċiri tal-baħar, dawn jistgħu jiżdiedu pereżempju għal 30 %.
Iżda nemmen li f'dan il-qasam definittivament se nkun
flessibbli fir-rigward tal-miri tal-bijodiversità għall-2030, u se
nkun miftuħ li niddiskuti dawn anke mal-kumitat."
"[...] huwa importanti ħafna li niddiskutu dwar il-kawżi
ewlenin, għaliex dan jirrigwardja t-tibdil fl-użu tal-art u talbaħar. [...]. Għalhekk, għandna niġġieldu l-kawżi u [...] dak se
jeħtieġ finanzjament, speċjalment rikreazzjoni ta' speċijiet, iżżoni ta' Natura 2000 u protezzjoni xierqa u dak se jeħtieġ
finanzjament."
"Definittivament se nitkellem dwar il-ħtieġa għal żieda filbaġit [...] l-għanijiet strateġiċi għandhom jiġu ffinanzjati
b'mod suffiċjenti."
"Għandna nivverifikaw u naraw jekk l-Istati Membri humiex
qegħdin jużaw il-mezzi kollha mogħtija lilhom [għallimplimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Ħabitats]."
"[...] għandna nivvalutaw mill-ġdid l-impronta tagħna [firrigward tad-deforestazzjoni], u jien definittivament se nkun
qed naħdem mill-qrib mal-Kummissarji l-oħra. Huwa
importanti li r-riżorsi u l-finanzjament li qed nallokaw lil pajjiżi
oħra ma jwasslux fil-fatt għad-deforestazzjoni. [...] Huwa
importanti li jittejjeb it-tikkettar u [...] li jkollna ktajjen talprovvista mingħajr deforestazzjoni. Iżda, sabiex niksbu dak,
għandna ntejbu l-mekkaniżmi ta' monitoraġġ, u jien
definittivament se nkun qed naħdem fuq dak."
"L-ambizzjonijiet tal-UE għas-CoP 2020 għallKonvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika

nemmen li għandu jkollna artikolu separat dwar il-politika
dwar l-Artiku."
It-twettiq tal-ambizzjoni ta' tniġġis żero
"Fil-fatt qed nistenna bil-ħerqa biex REACH jiġi inkluż bħala
wieħed mill-pilastri ewlenin tal-istrateġija għall-ambjent
mhux tossiku. Abbażi ta' dak li għandna f'REACH f'termini ta'
data, nistgħu nibnu strateġija b'saħħitha ħafna għall-ambjent
mhux tossiku, speċjalment fir-rigward tas-sustanzi kimiċi, u
mbagħad anke mmorru oltre minn hekk, pereżempju firrigward tal-interferenti endokrinali. Attwalment, dawn qed
jiġu analizzati, iżda malli nlestu minn dan, definittivament se
nkunu qed naħdmu fuqhom."
"[...] il-mediċini diġà huma inklużi fil-leġiżlazzjoni dwar l-ilma
iżda anke d-direttiva għall-ilma qed tiġi analizzata u se naraw
jekk hemmx bżonn ta' dan. Wara li titlesta l-analiżi, nistgħu
nistaqsu jekk hemmx bżonn li jiġu inklużi mediċini
addizzjonali jew le. Kif sostnejt, jien miftuħ għal diskussjonijiet
addizzjonali mal-Kumitat għall-Ambjent dwar din il-kwistjoni
wara li titlesta l-analiżi u mbagħad nippreżentaha lilkom."
"Speċifikament fir-rigward tal-interferenti endokrinali,
naturalment, huwa importanti li tiġi implimentata bis-sħiħ listrateġija l-ġdida, li se tkun pass 'il quddiem serju. [...] U
nemmen li l-interferenti endokrinali għandhom jiġu
standardizzati u meqjusa bħala CMR fl-istess livell. [...] Huwa
importanti li l-interferenti endokrinali jiġu pprojbiti millġugarelli, il-kożmetiċi li napplikaw direttament fuq il-ġilda
tagħna, u l-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel."
"Nemmen li għandna ngħinu lill-industrija tagħna biex inkunu
kompetittivi. Ejja nħarsu lejn id-direzzjoni li fiha sejra lindustrija, fir-rigward tal-idroġenu, l-elettriku. [...] diġà qed
naraw li dawn [il-manifatturi tagħna tal-karozzi] qed jinbidlu.
Għandna ngħinuhom permezz tar-riċerka. Għandna
ngħinuhom permezz tat-trasport pubbliku, li għandu jkun
ekoloġiku u, naturalment, juża fjuwils alternattivi nodfa."
"Fir-rigward tal-istandard Euro7, nemmen, u hemm mandat
għal dan, li fil-ħames snin li ġejjin se jkun possibbli li jkollna
Euro7, b'ħidma konġunta mal-Kummissarju nnominat għasSuq Intern."
"Fir-rigward tal-liġijiet ambjentali, il-President elett kien ċar
ħafna u fl-ittra ta' missjoni huwa ddikjarat ukoll: żero
tolleranza għan-nuqqas ta' konformità. [...] Definittivament se
nkun qed neżamina l-għodod kollha possibbli fis-sett ta'
għodod."

"[...] huwa importanti li jkollna għanijiet li jistgħu jitkejlu u li
jistgħu jiġu mmonitorjati. [...] Jekk niġi kkonfermat fil-kariga,
nixtieq ħafna nivvjaġġa lejn iċ-Ċina u ma nixtieqx nagħamel
dan waħdi iżda ma' delegazzjoni mill-Kumitat ENVI sabiex
nirrappreżentaw pożizzjoni b'saħħitha u, naturalment,
nagħmlu diskussjoni u djalogu dwar għanijiet possibbli."

[...] Se nippreżenta għall-approvazzjoni tal-Kulleġġ pjan ta'
azzjoni għal arja nadifa, li qabelxejn jistabbilixxi politika ta'
żero tolleranza fir-rigward tan-nuqqas ta' konformità malistandards attwali dwar il-kwalità tal-arja. Għandna
nindirizzaw il-qafas leġiżlattiv tal-UE, filwaqt li għandna
nfassluh u nadattawh għall-aktar rakkomandazzjonijiet
reċenti tad-WHO."

"Meta kont qed naħseb dwar x'jistgħu jkunu dawk l-għanijiet,
u din hija purament l-opinjoni tiegħi, nemmen li l-għan ta'
30 % ikun għan tajjeb għall-perċentwal ta' żoni protetti fiddinja, u 70 % jinżamm b'mod sostenibbli. Minbarra dak,

"Il-perkors tagħna lejn dinja ekoloġika newtrali għall-klima
beda, u dan se jkun diffiċli. Bħala Kummissarju, se nagħmel
dak kollu li nista' fis-setgħa tiegħi biex nimxu f'dik iddirezzjoni."
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L-impenji li saru fis-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Il-Pjan il-ġdid dwar l-Ekonomija Ċirkolari
"Huwa importanti wkoll li jissemma s-settur tal-bini, li huwa
responsabbli għal terz tal-iskart, u se jkun ukoll fost ilprijoritajiet fil-pjan ta' azzjoni."
"[...] l-ekonomija ċirkolari se tirnexxi biss meta effettivament
insibu mod li jkollna ċiklu mhux tossiku. Għalhekk bażikament,
fir-rigward tal-plastiks li huma magħmula minn sustanzi kimiċi
li jagħmlux ħsara lill-ambjent, ejja nsejħulhom hekk, nafu li
nistgħu nerġgħu nużawhom f'diversi modi oħra, u dawn
jistgħu jiġu applikati f'setturi differenti. Dan huwa l-uniku mod
għal ekonomija ċirkolari ta' suċċess, u tul il-mandat tiegħi se
nipprova nikseb dak."
"Definittivament se niżgura li, fit-tnaqqis
tal-piż
amministrattiv, ma ndgħajfux il-leġiżlazzjoni ambjentali
tagħna, li hija importanti u li għandna nsaħħu."
L-indirizzar tal-kwistjoni tal-mikroplastiks u l-mira lejn
oċeani mingħajr plastik
"Naturalment, se nipprova nwettaq l-implimentazzjoni sħiħa
tal-istrateġija dwar il-plastik, iżda l-pass li jmiss għandu jkun ilmikroplastiks, speċjalment fit-tessuti, it-tajers u l-pellets,
għaliex is-sors ewlieni jinsab hemmhekk; Fir-rigward talplastiks bijodegradabbli, [...], għandna nistabbilixxu qafas
regolatorju ċar u nidentifikaw xi applikazzjonijiet li għalihom
il-plastiks bijodegradabbli huma magħmula l-aktar minn
sustanzi kimiċi, u mbagħad naturalment l-imballaġġ talplastik."
"[...] fin-NU u fil-G7 iżda anke fir-relazzjonijiet bilaterali massħab tagħna, għandna eżempju tajjeb x'nuru, eżempju tajjeb
li għandna nsegwu u jien definittivament se nagħmel dan."
"[...] skont il-Patt Ekoloġiku tal-UE, taħt il-mandat tiegħi, se
niżviluppa inizjattiva għal ibħra u oċeani nodfa, sani u
naturalment ġestiti b'mod sostenibbli. Din hija importanti
biex nilħqu l-għan ta' 30 % ta' żoni marittimi protetti skont
Natura 2000, u mhux biss dawk it-30 % iżda, naturalment, din
għandha tinżamm u tiġi implimentata b'mod tajjeb ħafna."

Sajd prosperuż u sostenibbli u ekonomija blu li
timxi 'l quddiem
Enfasi fuq l-implimentazzjoni sħiħa tal-Politika Komuni
tas-Sajd riformata
"[...] għandna nivvalutaw l-akbar ammont possibbli ta'
stokkijiet, għaliex l-istokkijiet mhumiex ivvalutati kif xieraq, u
jekk niġbru l-aktar ammont ta' data possibbli, imbagħad
nistgħu nipprovdu approċċ xieraq tas-sostenibbiltà għassajjieda
u
-l-komunitajiet tan-nisa."
"Nixtieq naħdem magħkom biex niżgura li s-sistema tagħna
għall-kontroll tas-sajd tkun xierqa għall-iskop tagħha u tiżgura
kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni. Se nindirizza nnuqqasijiet kull fejn nidentifikahom."

"Qed ngħixu f'perjodu sensittiv: Jista' jkun hemm il-Brexit, u
dan se jseħħ f'dak il-perjodu fejn il-finanzjament tal-FEMS ikun
intemm, u dan se jibda biss fl-2021, u għalhekk dewmien
ulterjuri tal-finanzjamet tal-FEMS se jkun ukoll inaċettabbli."
"Naturalment, aħna se nkunu ppreparati li niddiskutu malGran Brittanja u se jsiru negozjati fir-rigward ta' ftehim dwar ilBrexit. Dan jista' jkun Brexit bi ftehim li, naturalment, se jkun
aktar faċli u se jkollna perjodu ta' tranżizzjoni. Bi Brexit ta' ebda
ftehim, hemm xi ftit xenarji li se jiġu diskussi wara dan. Iżda se
nassigurakom li aħna ppreparati."
"Fir-rigward tal-FEMS u tal-bini possibbli ta' dgħajjes ġodda,
jeħtieġ li jkollna diskussjoni ulterjuri dwar dak għaliex [...]
m'iniex ċert li l-bini ta' dgħajjes ġodda se jkun definittivament
allinjat mal-għanijiet tagħna li ġew miftiehma skont limplimentazzjoni tal-PKS."
"Fir-rigward ta' rkaptu aktar selettiv, nemmen li
definittivament għandna nfittxu dan permezz tar-riċerka,
permezz tax-xjenza, iżda għandna ntejbuh, u dan huwa fejn
definittivament nistgħu ninvestu l-fondi pubbliċi, jiġifieri firriċerka, f'deċiżjonijiet ġodda, li se jgħinu lis-sajjieda rġiel u lissajjieda nisa tagħna jistadu b'mod aktar sostenibbli u b'mod
aktar selettiv u jipprovdu l-aħjar soluzzjonijiet possibbli."
"Tabilħaqq, din il-problema [il-finanzjament għall-iskrappjar
ta' bastimenti qodma] se tkun waħda mill-ewwel affarijiet li
għandhom jiġu indirizzati jekk niġi kkonfermat."
L-evalwazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd sal-2022 biex
jiġi identifikat kif għandhom jiġu indirizzati lkwistjonijiet li mhumiex koperti biżżejjed fil-politika
attwali
"Sal-2022, se nevalwa l-Politika Komuni tas-Sajd biex
nidentifika kif għandhom jiġu indirizzati l-kwistjonijiet li
mhumiex koperti biżżejjed fil-politika attwali, għaliex jeħtieġ
li jkollna politika li tiffunzjona għas-sajjieda rġiel u għassajjieda nisa tagħna, għall-komunitajiet kostali tagħna u għallambjent tagħna."
"Ir-reviżjoni ta' dan sal-2022 se tkun inkluża fil-mandat tiegħi.
Definittivament se nindirizzaw in-nuqqasijiet [...]."
"Billi nsibu bilanċ bejn it-tħassib soċjali, ekonomiku u dak
relatat mas-sostenibbiltà, nistgħu niżguraw li dawn ikollhom
futur fis-settur u mbagħad, naturalment, permezz talfinanzjament tal-FEMS u permezz ta' fondi oħra, nistgħu
ntejbu l-kundizzjonijiet u ngħinu lis-sajjieda rġiel u lis-sajjieda
nisa tagħna li jinsabu hemm barra."
"Fir-rigward tan-nisa, dawn għandhom jitħallsu, għandhom
jiġu rrispettati b'mod ugwali u se nipprova nagħmel dan billi
qabelxejn nistabbilixxi li fil-kunsilli konsultattivi għandu
jkollna rappreżentanza ugwali. Billi mmexxu b'eżempju
naturalment, fl-avvenimenti tagħna u l-bqija, għandna
mmorru saħansitra aktar fil-fond u niddiskutu dan mas-settur
u mal-partijiet ikkonċernati żgħar sa dawk kbar."
"L-ewwel nett, l-Istrateġija dwar il-Bijodiversità għall-2030
hija importanti u din se tinkludi l-oċeani."
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"Jekk niġi kkonfermat, l-akbar ambizzjoni tiegħi se tkun li
nagħmel il-Patt Ekoloġiku realtà fil-prattika. Patt li għandu
jiffunzjona għall-oċeani, għall-ambjent u għaċ-ċittadini
tagħna li għandhom ikunu fuq quddiem nett u fiċ-ċentru l-ħin
kollu."
"Tabilħaqq, it-tibdil fil-klima huwa r-raġuni għal dan, ittemperatura tal-ilma fil-Baħar Baltiku żdiedet u dan kellu effett
kbir fuq il-bakkaljaw tal-Lvant."
Il-kontribuzzjoni għall-istrateġija "Mill-Għalqa sal-Platt"
dwar l-ikel sostenibbli
"Inqis il-mandat tiegħi "Mill-Għalqa sal-Platt" bħala li
jikkonċerna s-settur tas-sajd, sabiex inkunu nafu u nkunu
nistgħu nintraċċaw il-ħut mix-xibka sal-landa, u sabiex inkunu
nafu x'qed jiġi servut hawnhekk fl-UE."
"[…] Nixtieq ninvesti fil-potenzjal tal-frott tal-baħar
sostenibbli biex tiġi implimentata l-istrateġija mill-għalqa salplatt dwar l-ikel sostenibbli."
"Nemmen li fir-rigward tat-traċċabbiltà, ilkoll kemm aħna
naqblu li jogħġobna ikel ta' kwalità tajba u dan huwa
importanti għall-istandards tal-UE li għandhom jiġu
rrispettati. Naturalment, waħda mill-affarijiet ewlenin hija ttikkettar, sabiex il-konsumaturi jkunu jafu x'qed jixtru u li ttikketta ekoloġika verament tfisser xi ħaġa."
"Kif sostnejna qabel, l-oriġini hija importanti ħafna, iżda
qabelxejn għandna niżguraw li dak li jkun fuq it-tikketta jkun
informazzjoni korretta. Dan huwa l-pass importanti li għandu
jiġi indirizzat u nemmen li huwa possibbli li dan jitwettaq
permezz tal-proċessi tad-diġitalizzazzjoni għas-suq tagħna."
Quddiem nett fir-rigward tal-governanza internazzjonali
tal-oċeani
"L-isforzi tagħna għas-sajd sostenibbli u oċeani produttivi
b'saħħithom ma jridux jiefqu fil-fruntieri tagħna. L-UE hija
mexxejja globali fil-governanza tal-oċeani. Se nuża dik ittmexxija biex insaħħaħ il-prinċipji tas-sostenibbiltà tagħna
madwar id-dinja, biex niżgura li nkunu nistgħu nilħqu lgħanijiet ta' żvilupp sostenibbli tagħna għall-ħajja taħt l-ilma."
"Aħna nafu l-kwistjonijiet ewlenin li għandhom jiġu indirizzati:
is-sajd eċċessiv [...]. Għandna ntejbu wkoll il-qafas legali
internazzjonali sabiex ma jiġux inklużi biss l-Istati Membri tal-

UE, filwaqt li ma jkunux huma biss li jiġu sottomessi għarregoli u li jkollhom josservawhom, iżda l-oħrajn ukoll."
"Fir-rigward tal-ibħra internazzjonali u taż-żoni naturali, bħallAntartiku, jeħtieġ li jkollna regoli ġodda għall-konservazzjoni
u l-użu sostenibbli tal-bijodiversità fl-ibħra internazzjonali."
"Se nħeġġeġ aktar żoni protetti tal-baħar, u aktar ġestjoni
effettiva fl-ibħra tagħna."
It-teħid ta' approċċ ta' żero tolleranza għal sajd illegali,
mhux irrappurtat u mhux irregolat
"U se nkompli l-ġlieda tagħna kontra s-sajd illegali, mhux
irregolat u mhux irrappurtat."
"Huwa importanti li jiġi indirizzat is-sajd illegali, mhux
irrapportat u mhux irregolat. Għalhekk, nemmen li dan huwa
l-aħjar mod ta' kif għandhom jintefqu r-riżorsi: l-uniku mod
huwa billi ngħinu lis-sħab tagħna jiġġieldu wkoll kontra lkawżi, u ngħinuhom billi nagħtuhom l-aħjar pariri, billi
nuruhom l-aħjar prattiki tagħna u billi ninkluduhom.
Naturalment, l-UE għandha pożizzjoni unika biex tmexxi f'din
id-direzzjoni."
"Naturalment, qabelxejn, se jkun importanti li naħdmu millqrib mal-Kummissarju nnominat għall-Kummerċ, Phil Holgan,
u huwa importanti li niġbdu l-attenzjoni tal-Organizzazzjoni
Dinjija tal-Kummerċ (WTO) għal dawn il-mistoqsijiet."
"U naturalment, huwa importanti wkoll li nipproteġu s-suq
tagħna, kif sostnejna qabel, minn ktajjen tal-provvista mhux
sostenibbli."
L-ilħuq ta' ftehim globali biex jiġu pprojbiti s-sussidji
għas-sajd li jikkontribwixxu għal sajd eċċessiv, sajd
illegali u kapaċità żejda
"Se naħdem mal-Kummissarju nnominat għall-Kummerċ Phil
Hogan biex jintlaħaq ftehim globali dwar il-projbizzjoni ta'
sussidji għas-sajd li jagħmlu ħsara."
Approċċ ġdid għal ekonomija blu sostenibbli
"Se mmexxi wkoll biex jiġi żviluppat approċċ ġdid għal
ekonomija blu sostenibbli. Dan għandu jgħaqqad flimkien kull
ħaġa mill-għarfien u r-riċerka dwar il-baħar sal-ippjanar
spazjali marittimu. L-enerġija rinnovabbli marittima, linvestiment blu u l-kooperazzjoni marittima reġjonali."

Ċaħda ta' responsabbiltà u drittijiet tal-awtur. Il-fehmiet espressi f'dan id-dokument huma r-responsabbiltà esklużiva tal-awturi u mhux bilfors
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Addendum
Bidliet fil-Kummissjoni Ewropea - 2020

Wara r-riżenja tal-Kummissarju għall-Kummerċ Phil Hogan, Mairead McGuinness ġiet proposta bħala lKummissarju l-ġdid inkarigata mis-Servizzi Finanzjarji, l-Istabbiltà Finanzjarja u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali,
filwaqt li l-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Valdis Dombrovskis ġie assenjat il-portafoll talkummerċ.
Il-Membri tal-PE kellhom seduti ta' smigħ fit-2 ta' Ottubru biex jevalwaw il-kandidati. Il-paġni li ġejjin fihom
lista ta' impenji li saru f'dawn is-seduti ta' smigħ.
Għal lista eżawrjenti tal-impenji kollha li saru u tal-pożizzjonijiet li ttieħdu mill-kandidati, ir-rapport
verbatim kollu ta' kull seduta ta' smigħ pubbliku huwa disponibbli fuq is-sit web iddedikat għas-seduti ta'
smigħ 2020 tal-Parlament Ewropew, bħalma huma disponibbli wkoll il-mistoqsijiet u t-tweġibiet bilmiktub.

BRIEFING

Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Ottubru 2020

L-impenji li saru fis-seduta ta' smigħ ta'
MAIREAD MCGUINNESS

Kummissarju nnominat
Is-servizzi finanzjarji, l-istabbiltà finanzjarja
u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali

Fit-2 ta' Ottubru 2020, il-Kummissarju nnominat, Mairead McGuinness, dehret quddiem il-Parlament Ewropew biex
twieġeb il-mistoqsijiet imressqa mill-Membri tal-PE mill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Matul is-seduta
ta' smigħ, hija għamlet għadd ta' impenji li huma enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn l-impenji jirreferu għall-portafoll
tagħha, kif deskritt fl-ittra ta' missjoni li ntbagħtet lilha mingħand Ursula von der Leyen, il-President eletta talKummissjoni Ewropea, fosthom:







Unjoni Bankarja;
Unjoni tas-Swieq Kapitali u aċċess tal-SMEs għall-finanzi;
Finanzi sostenibbli;
Strateġija tal-FinTech u kriptovaluti;
Approċċ komprensiv għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus; kif ukoll
Aktar reżiljenza għas-sanzjonijiet extraterritorjali.

Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubbliku huwa disponibbli fuq il-paġni talParlament Ewropew dwar il-Bidliet fil-Kummissjoni Ewropea 2020. Il-Kummissarju nnominat irċeviet ukoll xi
mistoqsijiet bil-miktub qabel is-seduta ta' smigħ li għalihom ipprovdiet tweġibiet bil-miktub.

Id-Dipartiment Tematiku għall-Politika Ekonomika, Xjentifika u tal-Kwalità
tal-Ħajja
l-Unità tas-Sostenn għall-Governanza Ekonomika
Awturi: Radostina Parenti, Cristina Dias,
Kristina Grigaite, Rebecca Segall
Id-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni
PE 658.180 - Ottubru 2020
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It-tlestija tal-Unjoni Bankarja
"Waħda mill-prijoritajiet ewlenin tiegħi hija li ninjetta enerġija
friska fit-tlestija tal-Unjoni Bankarja. [...] mhux se naħrab millbini ta' kunsens dwar l-Unjoni Bankarja [...]."
"[...] jekk ikollkom fiduċja fija [...] jien nista' – magħkom, [...]
inwettaq l-unjoni bankarja u tabilħaqq nagħmel progress flunjoni tas-swieq kapitali wkoll."
"[...] il-prijorità tiegħi hija dik li l-unjoni bankarja u l-unjoni tasswieq kapitali jimxu id f'id [...], u jien ser [...] nagħmel l-almu
tiegħi biex navvanza dawn l-oqsma b'mod strutturat, billi
naħdem ma' dan il-kumitat."
L-Iskema Ewropea ta' Assigurazzjoni tad-Depożiti (EDIS)
"Ftehim dwar [...] skema Ewropea ta' assigurazzjoni taddepożiti (EDIS) huwa essenzjali. Se naħdem ma' dan il-Kumitat
u mal-Istati Membri biex insib triq 'il quddiem."
"[...] jeħtieġ li niffukaw fuq oqsma fejn għandna appoġġ
wiesa'. F'dak ir-rigward, [...] bħala prijorità matul il-mandat
tiegħi, [...] il-ħidma tal-Kummissjoni ser tiffoka fuq it-tmexxija
'l quddiem ta' rieżami tal-qafas tal-ġestjoni tal-kriżijiet u talassigurazzjoni tad-depożiti [...]."
Riforma tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES)
"[...] fuq perijodu qasir, ser niffoka fuq il-finalizzazzjoni talpakkett ta' riforma tal-MES [...]. Jinsab f'fażi avvanzata sew u
huwa lest biex jingħalaq u dan jinkludi l-garanzija ta'
kontinġenza komuni [...] għall-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni
(SRF)."
"Il-Ftehim dwar il-garanzija ta' kontinġenza komuni għallFond Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRF) [...] huwa essenzjali. Se
naħdem ma' dan il-Kumitat u mal-Istati Membri biex insib triq
'il quddiem."
Self improduttiv (NPLs)
"[...] is-self improduttiv [...] se jkollu l-akbar attenzjoni tiegħi."
"[...] verament jeħtieġ li nsibu mekkaniżmu [...] li jillibera lillbanek mis-self improduttiv, bi protezzjoni suffiċjenti talkonsumaturi meta nagħmlu hekk [...]."
"[...] jekk nagħlqu għajnejna għall-problemi tas-self
improduttiv, imbagħad ikollna l-problemi fil-banek [...] imma
[...] in-nies u d-djar tagħhom għandhom ikunu protetti. [...]
tistgħu toqogħdu fuqi li se niġġieled sal-aħħar dwar dik ilkwistjoni."
"[...] ma nistgħux nippermettu li r-raggruppamenti tad-djar
tan-nies jinbiegħu b'mod xejn xieraq. Li r-rabta bejn min
jissellef u min isellef m'għandhiex tinqata' meta, u jekk, is-self
jinbiegħ mill-ġdid."
"[...] jiena assolutament kontra [...] r-raggruppament ta' ipoteki
li ffaċċjaw diffikultà, [...] minħabba [...] l-pandemija [...]."
"[...] qed naħdmu fuq pjan ta' azzjoni dwar is-self improduttiv,
li se jitlesta aktar tard fis-sena. Qed issir ħidma fuqu biex
jipprovdi rispons kollettiv għal dak li qed jiġri fl-Istati Membri
differenti kollha tagħna."
"Dak li jiffunzjona, jekk isir b'mod korrett u li għandu jgħin lillħaddiema u l-familji [...] huwa li s-swieq sekondarji [tas-self
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improduttiv] joperaw u jkunu rregolati, sabiex inkunu nafu
x'inhu jiġri. Għalhekk l-impenn tiegħi [...] huwa li se nkun qed
nagħti kas ħafna ta' kif joperaw dawn is-swieq sekondarji."
Esponiment sovran tal-banek
"Irridu nimxu 'l quddiem mal-flussi l-oħra kollha, u [...] ttrattament tal-esponimenti sovrani, fost affarijiet oħra."
"[...] jeħtieġ li nħarsu lejn l-impatt li dan għandu fuq is-swieq
finanzjarji, u rridu naħdmu mas-superviżuri [...] biex naraw jekk
hemmx xi mertu fit-tibdil mir-reġim eżistenti [...]."

Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU)
"Jiena napprova bis-sħiħ il-pjan ta' azzjoni tal-unjoni tas-swie q
kapitali li ġie varat dan l-aħħar, li jiddeskrivi fil-qosor triq 'il
quddiem li hija ċara ħafna. Nittama li nkunu nistgħu nagħml u
progress rapidu fuq il-fond tal-IPO għall-SMEs, iżda jeħtieġ
ukoll li nindirizzaw b'mod determinat xi kwistjonijiet diffiċli."
L-indirizzar determinat tal-ostakli tal-fluss tal-kapital
"[...] għandna bżonn nagħtu ħarsa mill-qrib lejn fejn jinsab limblukkar fir-rigward tan-nies li jissellfu min-naħa għall-oħra
tal-fruntieri. [...] jiena nista' nagħtikom l-impenn tiegħi li
nanalizza bir-reqqa din il-kwistjoni [...]."
"[...] waħda mir-raġunijiet [...] għaliex m'għandniex suq kapitali
b'saħħtu [...] huwa [...] l-biża' li [n-nies] ma jakkwistawx linformazzjoni t-tajba u jagħmlu investimenti ħżiena. [...]
jeħtieġ li nħarsu lejn l-impatt tal-inċentivi [...]. Jekk ma jkollniex
il-fiduċja taċ-ċittadini li meta jinvestu jkunu qed jagħmlu dan
b'informazzjoni sħiħa, allura ma nistgħu nagħmlu l-ebda
progress. Naħseb li hija prijorità għolja għall-Kummissjoni, u
ċertament tkun prijorità għolja għalija."
"Biex negħlbu l-ostakli, ser ikollna nħarsu wkoll lejn ilproċedimenti ta' insolvenza, il-proċeduri tat-taxxa minn ras ilgħajn u s-superviżjoni."
Proċedimenti ta' insolvenza
"Jiena naħseb li nistgħu nagħmlu progress importanti ħafna
favur konverġenza akbar u nagħmlu l-proċessi tal-insolvenza
aktar effiċjenti. [...] Imma għandna bżonn noqogħdu attenti u
nqisu jekk għandniex bżonn liġi ġdida, jew tabilħaqq xi
inizjattivi mhux leġiżlattivi f'dan il-qasam, [...] M'għandi x
opinjoni preċiża dwar x'inhi l-aħjar triq - jeħtieġ li nħarsu lejn
id-dettalji." Però jeħtiġilna nevitaw proċessi legali li
sempliċement jimpedixxu l-progress."
Proċeduri tat-taxxa minn ras il-għajn
"Naħseb li huwa importanti li jiġu indirizzati l-iżvantaġġi talinvestituri transfruntiera u li jinstabu l-proposti fil-pjan ta'
azzjoni tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali biex jiġu indirizzati dawn
il-proċeduri ta' rifużjoni tat-taxxa li huma ta' piż, triq tajba
ħafna 'il quddiem. Mhux se jkun faċli ħafna li jsir, iżda naħse b
li huwa assolutament essenzjali."
L-aċċess tal-SMEs għall-finanzi
"[...] għandna nużaw kollox, kull sforz, biex nagħtu appoġġ lillSMEs, kemm jekk dan ikun finanzjament, iżda wkoll pariri,
gwida u miżuri oħra li jgħinuhom jaċċessaw il-kapital u sswieq."

L-impenji li saru fis-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
"Waħda mill-inizjattivi [...] hija li jiġi żviluppat il-fond tal-IPO
għall-SMEs, u naħseb li jeħtieġ li dan nagħmluh."
"[...] dak li rridu nagħmlu huwa li nimxu minn dipendenza
akbar fuq il-finanzi bankarji lejn sitwazzjoni aktar ibbilanċjata,
għalhekk [...] se nagħmel dak kollu li nista' biex niżgura li dan
isir realtà."
"[...] dak li rridu nagħmlu huwa li nimxu minn dipendenza
akbar fuq il-finanzi bankarji lejn sitwazzjoni aktar ibbilanċjata,
għalhekk [...] se nagħmel dak kollu li nista' biex niżgura li dan
isir realtà."

Finanzi sostenibbli
"Se nipprijoritizza pjan ta' azzjoni ġdid dwar il-finanzi
sostenibbli, inħaffef ix-xogħol fuq standard tal-UE għall-bonds
ekoloġiċi, ekotikketti, investimenti sostenibbli ekoloġiċi, u
divulgazzjoni mtejba tad-data dwar il-klima u l-ambjent millkumpaniji, u b'hekk ngħin lill-investituri u lill-industrija
jidentifikaw proġetti sostenibbli."
"[...] Għandna ħafna xogħol x'nagħmlu bħala segwitu għallistandard għall-bonds ekoloġiċi u [għall-]bijodiversità, [...]
tistgħu torbtu fuqi [...] li se naħdem ħafna f'dik id-direzzjoni."
"Fir-rigward tal-Istandard għall-Bonds Ekoloġiċi, [...] hemm
tliet prijoritajiet [...] għandna bżonn li b'mod qawwi jsegwi ttassonomija u jkollu rabta magħha, [...] nixtiequ nkunu
mexxejja tas-suq f'dan, [...] u nixtiequ wkoll niżguraw li jekk inti
tiddikjara li huwa Bond Ekoloġiku, li jkun hemm verifika."
"[...] ma għadux jista' jkollna sitwazzjoni fejn kumpanija jew
pajjiż jagħmel dikjarazzjoni [...], iżda li warajha ma jkun hemm
l-ebda verifika [...]. [...] għandna [...] bżonn naħdmu malajr iżda
b'kawtela [...]. Jiena impenjata bis-sħiħ li nagħmel dan."
"[...] is-sostenibbiltà mhijiex biss ambjentali jew ekoloġika, [...]
irridu naraw soċjetà inklużiva, li tirrigwarda s-sostenibbilt à
soċjali. [...] Jiena nappoġġja l-kunċett wara Ewropa soċjalment
aktar inklużiva u dik teħtieġ sistema finanzjarja soċjalment
aktar inklużiva."

Strateġija tal-FinTech u kriptovaluti
"Jeħtieġ li nindirizzaw il-frammentazzjoni fis-suq uniku għasservizzi finanzjarji diġitali u nistinkaw għal spazju Ewropew
tad-data finanzjarja biex nippromwovu l-innovazzjoni."
"[Dwar]
kriptovaluti, verament
jeħtiġilna naħdmu
kollettivament – il-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill – biex
nagħmlu l-aħjar ħaġa għal futur li [...] se jġib [...]
opportunitajiet iżda [...] riskji wkoll."
"Il-kriptovaluti [...] jistgħu jaħbu frodi finanzjarja. [...] dawn lentitajiet iridu jkunu soġġetti għal superviżjoni finanzjarja."
"Se nħarsu bir-reqqa lejn dak li joħroġ [...]
investigazzjonijiet dwar Wirecard u naġixxu kif xieraq."

mill-

Approċċ komprensiv għall-ġlieda kontra l-ħasil talflus
"Il-ħasil tal-flus huwa parti minn katina kriminali ta' attività li
tfarrak is-soċjetà tagħna [...]. Jien [...] se nkompli naħdem għal
pakkett leġiżlattiv is-sena d-dieħla, filwaqt li nqis din irriżoluzzjoni tal-Parlament f'Lulju. Neħtieġu ġabra unika ta'
regoli tal-UE, waħda li mhijiex issorveljata biss mis-superviżuri

nazzjonali iżda minn superviżur tal-UE b'saħħtu ħafna u
indipendenti kontra l-ħasil tal-flus. U neħtieġu kooperazzjoni
msaħħa bejn l-unitajiet tal-intelligence finanzjarja."
"Jien se nagħtikom l-impenn tiegħi li nistabbilixxi arkitettura
b'saħħitha b'superviżjoni ġenerali fil-livell Ewropew. Se jkollna
n-nazzjonali, iżda se jkollna wkoll l-Ewropew."
"Ir-regolatur ċentrali, li jkollu rwol ta' superviżur, se jieħu wkoll,
fil-fehma tiegħi, il-kontroll ta' oqsma riskjużi ħafna tal-attività
bankarja li jeħtieġu superviżjoni ċentrali. [...] kontroll ċentrali
huwa vitali b'unitajiet finanzjarji marbuta bejniethom fl-Istati
Membri tagħna kollha."
"F'termini tal-istrumenti li għandhom jintużaw, ninsab
miftuħa ħafna rigward dan il-qasam. Xi drabi jekk irridu
ċarezza assoluta mmorru għal regolament, iżda għadna ma
wasalniex għal deċiżjoni finali [...]."
"Il-fatt li [...] l-ħasil tal-flus jippersisti [...] jfisser li jeħtieġ li jkollna
sanzjonijiet. Jien se nħares lejn dan f'aktar dettall. [...] imma lkastig irid jikkorrispondi għar-reat."
"Allura x'nagħmlu dwar l-implimentazzjoni batuta [talleġiżlazzjoni kontra l-ħasil tal-flus]? [...] Jiena naħseb li huwa
verament importanti li l-Kummissjoni tagħmel ferm aktar
xogħol dwar dan. [...] Għalhekk jiena se nagħti ħarsa lejn fejn
hemm proċedimenti ta' ksur, se nagħti ħarsa lejn fejn naħse b
li għandu jkun hemm u nista' nagħtikom dak l-impenn għax
huwa tassew qasam ta' tħassib enormi [...]."

Sanzjonijiet extraterritorjali
"[...] Se nħares lejn modi kif niddefendu lilna nfusna mill-effetti
extraterritorjali mhux ġustifikati fuq l-interessi tagħna tassanzjonijiet adottati minn oħrajn u se naħdem fuq il-kapaċità
tagħna li nimponu sanzjonijiet."

Riskji għall-istabbiltà finanzjarja
Irkupru mill-pandemija tal-COVID-19
"[...] għandna bżonn unjoni bankarja b'saħħitha u unjoni tasswieq kapitali b'saħħitha. [...] u naħseb li l-COVID-19, issa, se
jagħtina l-ispinta biex nieħdu passi kuraġġużi [...]. Għallistabbiltà finanzjarja naħseb li huwa importanti li nimxu 'l
quddiem."
"[Dwar] [l-implimentazzjoni] ta' Basel III, hemm dewmien ta'
sena – bir-raġun, minħabba li l-pajjiżi qed jindirizzaw il-COVID19 [...]. Nista' nassigurakom li se ssir ukoll valutazzjoni talimpatt, u se tqis l-impatt tal-COVID-19 fuq is-sitwazzjoni
finanzjarja tal-banek. [...] jiena naħseb li jekk limplimentazzjoni ta' Basel III ssir bil-mod li semmejt, din tkun
tirrispetta l-impenji tagħna għall-proċess. Se nkunu wkoll
konxji ħafna li nirrispettaw il-fatt li s-sistema bankarja Ewropea
għandha struttura differenti ħafna. Għalhekk din se ssir b'mod
xieraq ħafna."
"[...] fir-rigward tas-sistema bankarja parallela, irridu
sempliċiment inkunu verament konxji ta' dawn ir-riskji, peress
li [...] dik tista' taqleb mill-banek għas-settur mhux bankarju u
[...] irridu neżaminaw mill-ġdid ir-regolamenti tagħna, ilmekkaniżmi ta' kontroll tagħna biex niżguraw li jkunu adatti
għall-iskop tagħhom [...]."
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Il-Brexit
"[...] Irrid niżgura li jkollna sistema finanzjarja Ewropea
b'saħħitha, u li s-servizzi li jirfdu l-istabbiltà finanzjarja tagħna
huma taħt ir-regoli tagħna u s-superviżjoni tagħna."
"[...] ċertament mhux ser nieħdu riskji bl-istabbiltà finanzjarja.
Naħseb li huwa wkoll ġust li ngħid li rridu relazzjoni ta'
kooperazzjoni mar-Renju Unit, [...] iżda fl-aħħar mill-aħħar, dak
li jeħtieġ li nagħmel, u l-Kummissjoni kollettivament, huwa li
niżguraw li nieħdu ħsieb l-interessi tal-Unjoni Ewropea."
"Fil-fehma tiegħi jeħtieġ li nieħdu approċċ prekawzjonarju,
naħseb li jeħtieġ li nibnu l-infrastruttura tagħna stess għaliex,
[...] ma nafux x'inhi l-intenzjoni tar-Renju Unit, b'mod
partikolari dwar is-servizzi finanzjarji, iżda nafu li qed
jippjanaw li jvarjaw."
"[...] sakemm u sa meta ma nġibux tweġibiet ċari mir-Renju
Unit dwar l-intenzjonijiet tagħhom, kemm jekk ikunu
biħsiebhom jidderegolaw jew [...] li jvarjaw bi ftit jew b'mod
sinifikanti, allura rridu nkunu miftuħa dwar kif nirreaġixxu."

Kwistjonijiet rilevanti oħra
Bilanċ bejn il-ġeneri
"Naħseb ukoll li jeħtieġ li naħdmu mal-kulleġġi u malistituzzjonijiet u n-networks finanzjarji b'mod effettiv biex
niżguraw li n-nisa u l-irġiel – iżda f'termini tal-bilanċ fis-settur
finanzjarju jeħtieġ li nimmiraw li jkun hemm aktar nisa –
jitqiegħdu fid-direzzjoni li permezz tagħha jkollhom is-sett ta'
ħiliet."
Impenn Ewropew u indipendenza personali
"Se nkun verament ċara ħafna dwar dan. Jekk niġi approvat a
minn dan il-kumitat, jiena se nkun Kummissarju Ewropew, li

tiddefendi l-interessi Ewropej, u dan huwa assolutament
essenzjali li nenfasizzah. Il-Kummissarji jieħdu ġurament li
jħallu l-kappell nazzjonali tagħhom fil-bieb ta' barra. Jiena ma
nilbisx wieħed, iżda ċertament li se nħalli l-kappell nazzjonali
tiegħi fil-bieb ta' barra meta nieħu l-kariga."
Tassazzjoni
"Bħala Kummissarju Ewropew, nista' nikkonferma b'mod
assolut li se nieħu approċċ Komunitarju għat-tassazzjoni."
"[Rigward] ir-rappurtar ta' kull pajjiż għalih [...] nemmen b'mod
qawwi fih [...]. Għandna bżonn nimxu f'dik id-direzzjoni. [...]
Aħna rridu li dan jipproċedi. [...] irridu nistinkaw ferm. [...] jiena
naqbel mal-Parlament dwar dan. Din hija inizjattiva tajba.
Jeħtieġ li ssir. Nittama li nkunu nistgħu niżblukkawha."
"[...] Nappoġġja l-ħidma fuq it-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet
finanzjarji [TTF]. [...] aħna naħdmu u se nkomplu naħdmu fuq
it-TTF, naraw jekk nistgħux nagħmluha b'mod li jġib id-dħul u
wkoll li ma jaħdimx kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni
Ewropea f'termini tas-sitwazzjoni finanzjarja globali."
"Dwar it-taxxa b'mod ġenerali [...] għaddejja ħidma fil-livell talOECD. Nixtieq [...] li nagħmlu dan globalment, sabiex ikun
hemm ċaqliqa rigward [...] it-tassazzjoni tal-kumpaniji b'mod li
jħallsu s-sehem ġust tagħhom ta' taxxa – u b'mod li jkun
trasparenti. Jekk ma tagħtix riżultati tajba, jekk il-proċess talOECD jiġi pparalizzat fil-politika, il-Kummissjoni Ewropea
mbagħad tressaq proposti dwar it-tassazzjoni, u jiena
nappoġġjahom."
"[...] l-impenn li nagħtikom huwa li nappoġġja bil-qawwa lisforzi tal-Kulleġġ biex jippromwovi tassazzjoni ekwa, sempliċi
u sostenibbli f'konformità mal-pakkett tal-Kummissjoni ta'
Lulju."
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Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Ottubru 2020

L-impenji li saru fis-seduta ta'
smigħ ta'
VALDIS DOMBROVSKIS

Viċi President Eżekuttiv talKummissjoni/Kummissarju nnominat
Kummerċ

Il-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni/Kummissarju nnominat, Valdis Dombrovskis, deher quddiem il-Parlament
Ewropew fit-2 ta' Ottubru 2020 biex iwieġeb mistoqsijiet magħmula mill-Membri tal-PE mill-Kumitat għall-Kummerċ
Internazzjonali, flimkien mal-Kumitati għall-Affarijiet Barranin, għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, għall-Iżvilupp u
għall-Baġits. Matul is-seduta ta' smigħ, huwa għamel għadd ta' impenji li huma enfasizzati f'dan id-dokument. Dawn limpenji jirreferu għall-portafoll tiegħu bħala Kummissarju tal-Kummerċ, kif deskritt fl-ittra ta' missjoni li ntbagħtet lilu
mingħand Ursula von der Leyen, il-President elett tal-Kummissjoni Ewropea, fosthom:




Kundizzjonijiet ekwi għal kulħadd;
It-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-Ewropa bħala mexxejja globali;
Il-kummerċ għall-iżvilupp sostenibbli u l-azzjoni klimatika;

Jekk jogħġbok innota li l-kwotazzjonijiet inklużi f'dan id-dokument jagħmlu biss referenza għall-impenji orali li saru
matul is-seduta ta' smigħ. Ir-rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubbliku huwa disponibbli fuq il-paġni talParlament Ewropew dwar il-Bidliet fil-Kummissjoni Ewropea 2020. Il-Kummissarju nnominat irċieva wkoll xi
mistoqsijiet bil-miktub qabel is-seduta ta' smigħ li għalihom ipprovda tweġibiet bil-miktub.

Id-Dipartiment Tematiku għar-Relazzjonijiet Esterni
Awturi: Mario Damen, Wolfgang Igler
Id-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Esterni tal-Unjoni
PE 639.316 - Ottubru 2020
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Pjan direzzjonali ġdid għall-politika kummerċjali
tal-UE
"[...] jien se nressaq pjan direzzjonali ġdid għall-politika
kummerċjali. Dan il-pjan direzzjonali jrid jidħol fil-pjan usa'
tagħna għall-irkupru sostenibbli u diġitali. Dan irid ikun
modern u aġġornat, b'appoġġ għall-valuri tagħna u lgħanijiet ġeopolitiċi usa' tagħna"[...] "L-Ewropa teħtieġ li ssir
aktar assertiva billi tipproteġi l-kumpaniji tagħna, tiżgura linteressi strateġiċi tagħna, issaħħaħ ir-reċiproċità u toħloq
kundizzjonijiet ekwi."
"Il-konsultazzjoni pubblika dwar ir-reviżjoni tal-politika
kummerċjali tintemm fil-15 ta' Novembru. Meta nkun
irrevedejt is-sejbiet se nerġa' lura f'dan il-kumitat biex
niddiskutihom magħkom u l-fehmiet tagħkom se jiġu
inkorporati fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni, li biħsiebna
nippubblikaw fil-bidu tal-2021. Il-komunikazzjoni se
tistabbilixxi direzzjonijiet tal-politika kummerċjali li verament
jirreaġixxu għall-isfidi u l-opportunitajiet tad-deċennju li ġej –
id-deċennju ekoloġiku u diġitali tal-Ewropa."
"[...] se nippreżentaw il-komunikazzjoni tagħna dwar issovranità jew l-awtonomija ekonomika tal-UE, fejn jiġi ttrattat
ukoll it-tisħiħ tar-rwol internazzjonali tal-euro," [...] "qed
niddiskutu awtonomija strateġika miftuħa, meta niddiskutu rreżiljenza tal-ekonomija tal-UE; waħda mit-tagħlimiet
meħuda minn din il-kriżi hija l-kwistjoni tar-reżiljenza talktajjen tal-provvista u x'għandna nagħmlu biex nevitaw
sitwazzjoni fejn aħna niddependu fuq fornitur wieħed jew
pajjiż fornitur wieħed ta' oġġetti kritiċi, bħall-provvisti mediċi
matul il-COVID-19, li kixfu b'mod ċar dan in-nuqqas." [...] "aħna
qed inħarsu lejn għażliet differenti. Ir-rilokalizzazzjoni, iddelokalizzazzjoni ta' prossimità, il-kumulazzjoni ta' riżerva, iddiversifikazzjoni, it-tqassir tal-ktajjen tal-provvista huma
kollha sett sħiħ ta' għodod li nistgħu nesploraw."
"[...] aktar tard dan ix-xahar se nvara l-portal Access2Markets.
Dan se jkun punt uniku ta' servizz bil-lingwi kollha tal-UE biex
jgħin
lill-SMEs
jinnavigaw
id-dinja
tal-kummerċ
internazzjonali."
Prattiki kummerċjali inġusti
"Jeħtiġilna nsaħħu d-difiża u l-infurzar tagħna; dan huwa lmod kif il-politika kummerċjali tal-Ewropa se tgħin biex
tinbena Ewropa li tipproteġi." [...] "Għandna nsaħħu wkoll lgħodod tagħna għad-difiża tal-kummerċ. Jien se nappoġġja lisforzi biex jiġi varat strument legali ġdid li jittratta ddistorsjonijiet minn sussidji barranin fis-suq intern tagħna. Se
naħdem mal-Istati Membri biex niżgura li l-mekkaniżmi ta'
skrinjar għall-investiment dirett barrani jkunu qed jaħdmu
sew fil-prattika. Se nfittex ukoll l-għajnuna tagħkom biex
nikkonkludi l-ħidma fuq l-esportazzjonijiet ta' oġġetti b'użu
doppju u l-Istrument ta' Akkwist Internazzjonali. U, biex
insaħħu l-id tagħna fid-difiża tal-UE kontra l-prattiki inġusti ta'
oħrajn," [...] "is-sena d-dieħla, il-Kummissjoni se tipproponi
għodda ddedikata kontra l-koerċizzjoni bħala propost a
leġiżlattiva biex tippermetti li l-UE tkun tista' tirreaġixxi b'mod
effettiv għal dak it-tip ta' azzjoni [...]."
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"salvagwardji tal-azzar: [...] Naħseb li għandna nżommu malqafas tad-WTO, u għalhekk bħalissa qed inħarsu lejn kif
nistgħu niksbu l-istess riżultat għall-industrija Ewropea talazzar permezz ta' miżuri tal-antidumping u dawk kontra ssussidji fi ħdan ir-regoli tad-WTO, minflok ma neskludu ruħna
mir-regoli tad-WTO u nirriskjaw ir-ritaljazzjoni. "
L-infurzar
"L-Uffiċjal Kap tal-Infurzar għall-Kummerċ (CTEO) se jaħdem
biex jimplimenta l-ftehimiet tagħna. [...] Bl-appoġġ tagħkom,
jien nispera li nkunu nistgħu naqblu dwar regolament talinfurzar aġġornat." [...] "għandna nwessgħu l-kamp ta'
applikazzjoni tar-regolament dwar l-infurzar biex ikopri
oqsma ta' servizzi u proprjetà intellettwali, u dan jikkonċerna
wkoll l-investiment tagħna, l-istrument ta' akkwist
internazzjonali, u se nippreżentaw għodda ġdida kontra lkoerċizzjoni f'każ li pajjiżi terzi, [...] jeskludu ruħhom mir-regoli
tad-WTO u jaġixxu bi ksur tar-regoli internazzjonali, b'mod li
aħna nkunu kapaċi nirreaġixxu b'mod effettiv" [...] "filwaqt li rrwol ta' CTEO fil-preratifika huwa xi ħaġa li trid tiġi esplorata,"
[...] "l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-kapitoli dwar ilkummerċ u l-iżvilupp sostenibbli (TSD) għandhom jiżdiedu."
[...] "U se nistabbilixxu approċċ aktar sistematiku li jinvolvi
wkoll lis-soċjetà ċivili fl-infurzar u l-impenji ambjentali u taxxogħol, [...]."
Ir-reżiljenza tal-UE kontra s-sanzjonijiet extraterritorjali
"[...] effetti extraterritorjali tas-sanzjonijiet imposti mill-pajjiżi
terzi. Dan huwa definittivament kawża ta' tħassib, [...]
għandna statut ta' mblukkar bħala strument ewlieni biex
nipproteġu lill-operaturi ekonomiċi tagħna [...] "Aħna
nkomplu nsaħħu l-pożizzjoni tal-UE, ir-reżiljenza tal-UE, vis-àvis sanzjonijiet extraterritorjali. Dan se jkun parti millkomunikazzjoni tagħna, insomma skont l-ippjanar attwali li
se nippubblikaw f'Diċembru, li jikkonċerna t-tisħiħ tassovranità jew l-awtonomija ekonomika tal-UE [...]."
It-trasparenza
"Inwiegħed li nżomm livell għoli ta' trasparenza firrelazzjonijiet tiegħi mal-Parlament Ewropew. Se niżgura li
jkollkom l-informazzjoni kollha li teħtieġu fi żmien xieraq.
Nixtieq nassigura lill-koordinaturi tal-gruppi li jien ħadt nota
tajba tal-aspettattivi li esprimejtu fil-kuntest tas-smigħ talpredeċessur tiegħi is-sena l-oħra."

It-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-Ewropa bħala mexxejja
globali
"Hija biss Ewropa li tkun miftuħa għad-dinja li tista' ssawwar ilpolitika kummerċjali tas-seklu 21. Għalhekk nipproponi li
mmexxu 'l quddiem il-politika kummerċjali tagħna sabiex
nirriformaw l-ordni multilaterali bbażat fuq ir-regoli; naħsbu
mill-ġdid dwar il-politika kummerċjali biex inwettqu lgħanijiet ta' sostenibbiltà tagħna; insaħħu l-kummerċ ħieles u
ġust, billi naħdmu mas-sħab tagħna filwaqt li fl-istess ħin
insaħħu d-difiża u l-infurzar tal-kummerċ tagħna; u fl-aħħar
nett, insaħħu
t-tmexxija tagħna fil-kummerċ billi
nimmaniġġjaw ir-relazzjonijiet ewlenin tagħna."

L-impenji li saru fis-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati
Il-multilateraliżmu u d-WTO
"[...] waħda mill-ewwel prijoritajiet tiegħi se tkun li nirriforma
s-sistema tal-governanza ekonomika globali bbażata fuq irregoli. [...] nagħmilha adattata għad-dinja tal-lum. Dan ifisser
WTO li ssolvi t-tilwim malajr u b'mod effiċjenti, b'regoli
b'saħħithom biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi. WTO blGħanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u bit-tibdil fil-klima fil-qalba
tal-ħidma tagħha." [...] "dwar il-mekkaniżmu għas-soluzzjoni
tat-tilwim tad-WTO: [...] Aħna lesti naħdmu mal-Istati Uniti
biex niddiskutu kif eżattament dan il-korp ta' appell għandu
jfittex u jindirizza n-nuqqasijiet li aħna naqblu li jeżistu fil-mod
kif din is-sistema għas-soluzzjoni kienet qed tiffunzjona qabel
[...]."
"Ninsab kuntent li nħabbar illum li se nvara inizjattiva tadWTO dwar il-kummerċ u l-klima li tiffoka fuq prodotti u servizzi
ekoloġiċi." [...] "billi nibnu fuq l-inizjattiva ta' prodotti
ambjentali, [...] aħna rridu nespanduha mhux biss għallprodotti iżda wkoll għas-servizzi, u [...] biex diġà jkollna xi ħaġa
fuq il-mejda għall-Kunsill Ministerjali li jmiss. Għalhekk se
nkunu qed naħdmu ma' pajjiżi tal-istess fehma, mal-hekk
imsejjaħ Grupp FAST, mal-Grupp Ottawa, u se nkunu qed
infittxu li nerġgħu nagħtu l-ħajja lil dan il-fluss ta' ħidma u
jkollna proposti konkreti."
Il-kummerċ elettroniku
"[...] Jien se nipprijoritizza n-negozjati dwar il-kummerċ
elettroniku. Naturalment, se jkun importanti ħafna li nħarsu rregoli tal-GDPR tagħna dwar il-protezzjoni tad-dat a
personali." [...] "aħna qed niddiskutu fid-WTO li l-fluss liberu
tad-data għandu jkun assigurat; [...] ir-restrizzjonijiet iridu
jkunu konformi mal-obbligi internazzjonali, u l-Kummissjoni
se tkompli fir-rwol tagħha ta' monitoraġġ u indirizzar ta' tali
restrizzjonijiet fil-pajjiżi terzi [...]."
"Imbagħad bilateralment, iva, għandna kapitoli dwar ilkummerċ diġitali u punti ta' kummerċ diġitali fin-negozjati
tagħna. Jien nista' nsemmi, per eżempju, New Zealand u lAwstralja, fejn dawn l-aspetti jokkupaw post prominenti
ħafna. [...]"
L-Istati Uniti
"Jien se nagħmel kull sforz possibbli biex nerġgħu nagħtu lħajja lis-sħubija strateġika tagħna mal-Istati Uniti. Se nagħti
spinta ġdida lill-ħidma transatlantika dwar il-kummerċ, itteknoloġija, it-tassazzjoni, ir-riforma tas-sistema kummerċjali
multilaterali, inklużi d-dixxiplini dwar is-sussidji industrijali. Ilpatt reċenti dwar it-tnaqqis tat-tariffi jirrappreżenta l-ewwel
pass ta' din il-kooperazzjoni mġedda. Madankollu, jekk l-Istati
Uniti jkomplu ma jinvolvux ruħhom fil-multilateraliżmu u
jsegwu azzjonijiet unilaterali, l-UE mhix se taħsibha darbtejn
biex tiddefendi l-interessi tagħha u tirrispondi b'mod
proporzjonat."
"[...] il-każ Airbus-Boeing. L-approċċ tagħna kien ċar ħafna.
Aħna nippreferu soluzzjoni nnegozjata f'dan ir-rigward." [...]
"fin-nuqqas ta' soluzzjoni nnegozjata, naturalment mhux se

jkollna għażla oħra ħlief li wkoll nimponu t-tariffi tagħna
f'konformità mad-deċiżjoni tad-WTO fil-każ Boeing. [...]"
"[...] qed naħdmu fil-kuntest tal-OECD dwar it-tassazzjoni
diġitali. Iżda fin-nuqqas ta' ftehim internazzjonali, aħna lesti li
nressqu l-proposta tagħna tal-UE [...] u qed nikkollaboraw malIstati Uniti wkoll dwar dan [...] biex niżguraw li jkunu qed
jinvolvu ruħhom b'mod sinifikattiv fil-kuntest tal-OECD biex
ikollna ftehim internazzjonali dwar taxxa diġitali."
Il-Ftehim Bilaterali ta' Investiment maċ-Ċina
"[...], aħna nagħtu prijorità lis-sustanza fuq l-iskadenzi. Dan
ifisser li jeħtieġ li naraw riekwilibriju sinifikanti tarrelazzjonijiet ekonomiċi tagħna u għalhekk ċaqliq sinifikanti
miċ-Ċina dwar l-aċċess għas-suq sabiex ikun jista' jiġi konkluż
dan il-ftehim." [...] "is-sħubija tagħna trid tiġi ristrutturata biex
tkun reċiproka, ibbilanċjata u ġusta. Il-kumpaniji Ewropej fiċĊina jeħtieġu trattament ġust u aċċess reali għas-suq." [...]
"aħna se nkomplu ninsistu u niżguraw li nkunu qed nagħml u
wkoll progress fil-kapitolu dwar l-investiment u l-iżvilupp
sostenibbli fil-ftehim tagħna maċ-Ċina." [...] "F'termini ta'
negozjati, il-prijorità immedjata hija li jiġi ffinalizzat il-ftehim
ta' investiment maċ-Ċina. [...] minn hemm, nistgħu naraw kif
se nipproċedu bil-ftehimiet ta' investiment fir-reġjun."
IL-MERCOSUR
"[...] huwa importanti li jkollna impenn sinifikanti mill-pajjiżi
tal-Mercosur dwar id-deforestazzjoni u dwar il-Ftehim ta'
Pariġi sabiex inkunu nistgħu mmexxu 'l quddiem b'suċċess
din ir-ratifika" [...] "sabiex nimxu 'l quddiem bir-ratifika, se
neħtieġu xi ħaġa reali, xi ħaġa li qed tiġi implimentata.
Għalhekk, kif inhi bħalissa, mhux se nippreżentaw din irratifika" [...] "dwar il-ftuħ mill-ġdid tal-Mercosur. Dan ma jkunx
l-aktar mod sempliċi ta' azzjoni."
Pajjiżi u kwistjonijiet oħra
"[...] il-ftehimiet mal-Awstralja u New Zealand jinsabu fi stadju
avvanzat" [...] "qed insegwu, ikolli nistqarr, impenn qawwi firrelazzjonijiet mal-Amerika Latina u se nkomplu nagħmlu dan"
[...] "ninsab impenjat li nsaħħu il-ftehimiet ta' sħubija
ekonomika tagħna mal-Afrika, li nibnu ktajjen tal-valur
reżiljenti u li nagħtu spinta lill-investiment pubbliku u privat
sostenibbli f'setturi ta' interess reċiproku. L-objettiv fit-tul
tagħna huwa li nilħqu ftehim bejn kontinent u kontinent." [...]
"aħna għandna bżonn insaħħu l-kooperazzjoni tagħna marreġjun tal-viċinat tagħna. [...] Bl-istess mod, jeħtieġ li nkomplu
nagħtu appoġġ lill-kandidati tal-UE u lill-kandidati potenzjali,
inkluż permezz tal-estensjoni tal-miżuri kummerċjali
awtonomi tagħna. Norbot fuq il-koleġiżlaturi li r-regolament
il-ġdid jiġi adottat fil-ħin, u nilqa' bi pjaċir kbir il-vot reċenti li
ttieħed fil-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (INTA) f'dan
ir-rigward." [...] "in-negozjati tagħna mar-Renju Unit. Huwa flinteress qawwi taż-żewġ naħat li nibnu l-eqreb relazzjoni
kummerċjali possibbli, iżda għandi nissottolinja li l-progress
se jiddependi milli ż-żewġ naħat jirrispettaw l-impenji
tagħhom fl-ambitu tal-Ftehim dwar il-Ħruġ."
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"[...] aħna rridu riforma tat-Trattat tal-Karta tal-Enerġija, sabiex
il-membri jkunu jistgħu jeliminaw gradwalment il-protezzjoni
tal-investiment fil-fjuwils fossili, dak hu l-għan ewlieni tarriforma." [...] "Dwar is-SĠP, ċertament li se nsaħħu r-rabta massostenibbiltà, inkluż il-Ftehim ta' Pariġi, fir-rieżami tal-SĠP issena d-dieħla."

Il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli
"[...] Jien ninsab dispost li nesplora jew nistgħux
minn issa jkollna aktar [...] kapitoli eżekutorji jew
gradwalment eżekutorji dwar il-kummerċ u liżvilupp sostenibbli, pereżempju fin-negozjati
tagħna ma' New Zealand." [...] "Imbagħad, sintendi,

jeħtieġ li naraw kif nipproċedu. Aħna għandna pjan ta' azzjoni
ta' 15-il punt għall-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli, stabbilit
fl-2018 b'rieżami fl-2023. [...] jiena se nressaq ir-rieżami tiegħu
'l quddiem għall-2021, u nieħu kont ukoll tal-effetti tal-COVID19 u tal-prijoritajiet attwali. Imbagħad, jekk inħarsu lejn ilftehimiet futuri kif ukoll dak li intom staqsejtu dwar ilpossibbiltajiet ta' eżekuzzjoni aktar granulari – għalhekk, xi
ħaġa bejn djalogu sempliċi u s-sospensjoni tal-ftehim, li hija lgħażla nukleari – eżaminajt mill-qrib dokument FrankoNetherlandiż dwar l-ikkundizzjonar tat-tariffi fuq ċerti eżiti tassostenibbiltà, u din hija idea li jien lest nesplora" [...] "dak li filfatt fih, speċjalment, huwa ideat dwar kif għandhom jitfasslu
u jiġu implimentati kundizzjonalitajiet espliċiti u kif dawn
għandhom jiġu espressi f'dawk li huma t-tnaqqis jew innuqqas għalkollox ta' tnaqqis fit-tariffi, f'każ ta' nuqqas ta'
implimentazzjoni ta' ċerti konvenzjonijiet tal-ILO jew ta' ċerti
ftehimiet ambjentali. Allura dak hu eżattament l-approċċ li
nistgħu nsegwu."
[L-Uffiċjal Kap tal-Infurzar għall-Kummerċ (CTEO)] se
jipprevedi punt ta' aċċess uniku kemm għall-kumpanij i
affettwati iżda wkoll għas-soċjetà ċivili rigward il-kapitoli dwar
il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli, fejn ser ikun possibbli li
jitressqu l-ilmenti u jkunu jistgħu jiġu ttrattati l-problemi
speċifiċi li jkunu ġew identifikati.

"[...] jien kieku nipproponi li jiġi varat studju komparattiv biex
naraw x'qed jagħmlu l-pajjiżi madwar id-dinja dwar leżekuzzjoni tal-kapitoli dwar il-kummerċ u l-iżvilupp
sostenibbli."
Mekkaniżmu ta' aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera
"Aħna għandna l-għan li nressqu proposta leġiżlattiva flewwel nofs tal-2021 – insomma, huma d-DĠ TAXUD u lKummissarju Gentiloni li qed imexxuh dan, iżda sintendi lkummerċ huwa assoċjat mill-qrib proprju minħabba din ilkwistjoni ta' kompatibbiltà mad-WTO [...]."
Diliġenza dovuta
"[...] ftehim komprensiv dwar l-investiment, dan l-investiment
se jkollu jirrispetta l-konvenzjonijiet tal-ILO dwar ix-xogħol
furzat." [...]."inkluża azzjoni qawwija biex jiġi eliminat ittħaddim tat-tfal. [...]." Jiena se naħdem mill-qrib malKummissarju Reynders biex immexxi 'l quddiem il-proposta
tal-Kummissjoni dwar id-diliġenza dovuta mandatarja diġa'
mis-sena d-dieħla."
"[...] DĠ Kummerċ qed iwettaq studju dwar il-parteċipazzjoni
tan-nisa fil-kummerċ, iffukat tajjeb fuq il-kummerċ ta'
merkanzija [...]. Imbagħad se jkollna segwitu wkoll dwar ilparteċipazzjoni tan-nisa fil-kummerċ iffukat ukoll fuq isservizzi." [...] "Dan il-qasam li aħna ser insaħħu u [...], aħna ser
inħejju pjan ta' azzjoni tal-UE dwar il-ġeneri għall-2021-2025
għar-relazzjonijiet esterni, u l-kummerċ ser ikun komponent
importanti hemmhekk ukoll."
"[...] min-naħa tal-Kummissjoni, aħna ninsabu lesti li nkomplu
naħdmu fuq it-trattat vinkolanti tan-NU dwar in-negozju u ddrittijiet tal-bniedem:" [...] "l-inizjattiva dwar il-kakaw
sostenibbli, hija mudell tajjeb ta' inizjattivi b'diversi partijiet
interessati u xi ħaġa li nistgħu nippruvaw nirreplikaw ukoll
f'oqsma oħra – kif semmejtu intom, fit-tessuti, u
potenzjalment f'oqsam oħra.
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