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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi Regolament ġdid li jistabbilixxi strument ta’ 

finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp (DCI). Ir-regolament attwali jiskadi fil-

31 ta’ Diċembru 2013. Permezz ta’ proċedura ta’ kodeċiżjoni, il-Parlament Ewropew issa qed 

jiffaċċja l-kompitu tad-definizzjoni tal-karattru, l-objettivi u l-oqsma ta’ applikazzjoni tal-

akbar strument finanzjarju għall-azzjoni esterna tal-Unjoni għall-perjodu 2014-2020. 

L-għan ġenerali tal-politika tal-iżvilupp tal-Unjoni għadu l-kontribut attiv għat-tnaqqis tal-

faqar u, fit-tul, il-qerda tiegħu, kif definit fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Għal dan il-għan, 

ir-rapporteur irid lid-DCI jikkontribwixxi wkoll għall-iżvilupp ekonomiku, soċjali u 

ambjentali sostenibbli u inklussiv, inkluż ix-xogħol diċenti, kif ukoll li jippromwovi d-

demokrazija, l-istandards internazzjonali tax-xogħol, id-dritt tal-istat, il-governanza tajba u r-

rispett għad-drittijiet tal-bniedem. Sabiex tikkontribwixxi b’mod aktar effettiv għal dawn l-

objettivi, il-Kummissjoni tipproponi xi emendi fid-DCI. 

Il-Kummissjoni bi ħsiebha ġġib id-DCI konformi max-xejriet internazzjonali riċenti fil-

politiki tal-iżvilupp. Ir-rapporteur jilqa’ dan l-approċċ, iżda jixtieq jirrestrinġi l-eżekuttiv 

sabiex jibbaża lilu nnifsu fuq id-dokumenti abbozzati jew approvati mil-leġiżlattiv, 

partikolarment il-Kunsens għall-Iżvilupp, aktar milli fuq id-dokumenti abbozzati 

unilateralment mill-eżekuttiv innifsu. Sabiex ikompli jiġi kjarifikat l-użu intiz ta’ dan l-

istrument, ir-rapporteur jipproponi lill-koleġiżlaturi biex jidħlu f’aktar dettall fl-Annessi IV u 

V ta’ dan ir-Regolament, u biex jissottomettu l-emendi fl-annessi tal-att leġiżlattiv. 

Il-Kummissjoni tipproponi li timplementa differenzjazzjoni lejn il-pajjiżi imsieħba, filwaqt li 

jitqiesu l-ħtiġijiet, il-kapaċitajiet, l-impenji u l-prestazzjoni u l-impatt potenzjali fuq il-pajjiżi 

imsieħba mingħajr ma jkun permess perjodu tranżitorju. Ir-rapporteur, bi prinċipju, jilqa’ l-

approċċ differenzjat u fokus fuq il-pajjiżi u r-reġjuni li huma l-aktar fil-bżonn, filwaqt li 

għandhom jiġu identifikati l-ħtiġijiet f’koperazzjoni mill-qrib mal-pajjiżi imsieħba fi proċess, 

li għandu jinvolvi l-parlamenti u s-soċjetà ċivili. Ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-

Kummissjoni eskludiet wisq pajjiżi mill-koperazzjoni bilaterali għall-iżvilupp, u jipproponi li 

jerġgħu jiġu introdotti diversi pajjiżi tal-Amerika Latina mal-lista tal-pajjiżi eliġibbli fl-

Anness III.  

Il-Kummissjoni tipproponi li tiżdied il-flessibbiltà u titnaqqas il-kumplessità fl-

implementazzjoni tal-istrument. Ir-rapporteur jilqa’ l-isforzi biex tiżdied l-effettività tal-

istrument. Iżda l-ħtiġijiet tal-flessibiltà ma jistgħux jgħaddu mingħajr l-obbligi parlamentari 

għall-kontroll tal-baġit. It-talba tal-Kummissjoni li tirċievi carte blanche għal sa 60 % tal-

baġit ta’ dan l-istrument mhijiex aċċettabbli. Minflok, il-lista tal-oqsma ta’ koperazzjoni 

għall-iżvilupp indirizzati min dan l-istrument għandha tkun eżawrjenti. Minbarra dan, ir-

rapporteur jixtieq iżomm l-għażlali l-koleġiżlaturi joġġezzjonaw għall-proposti tal-

Kummissjoni biex jirriallokaw il-fondi li jaqbżu ċertu limitu, kif ukoll il-bidliet li mhumiex 

ta’ natura teknika, billi jitolbu bidliet biex jiġu introdotti bħala atti delegati.  

Minbarra dan, ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-kummerċ jista’ jkun mutur importanti għall-

iżvilupp. Madankollu, ma jistax jiġi injorat il-fatt li fir-rapporti tar-reviżjoni bejn il-pari, il-

kwistjonijiet tal-politika kummerċjali tal-OECD tal-2012 jammontaw għal 25 fil-mija tal-

każijiet kollha ta’ tħassib fir-rigward tal-għan tal-koerenza politika għall-iżvilupp. L-UE 
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stabbiliet il-koerenza tal-politika għall-iżvilupp bħala pilastru ċentrali fil-ġlieda tagħha kontra 

l-faqar. B’hekk, il-mod kif jiġu indirizzati l-kwistjonijiet kummerċjali f’dan l-istrument 

għandu jinġab koerenti b’attenzjoni mal-objettivi tal-iżvilupp. Inkella, l-attivitajiet fil-qasam 

kummerċjali ma jkunux jistgħu jikkwalifikaw għal finanzjament mid-DCI. Ir-rapporteur qed 

iressaq diversi proposti biex iġib l-objettivi relatati man-negozju u l-ekonomija konformi mal-

qafas tal-iżvilupp. 

L-appoġġ għall-Istrateġija Konġunta bejn l-Afrika u l-UE permezz tad-DCI hija innovazzjoni 

tajba fil-proposta tal-Kummissjoni. Sabiex jinqered il-faqar, l-Afrika teħtieġ li tegħleb il-

frammentazzjoni ekonomika u kummerċjali tagħha, kif ġie konkluż riċentement fi studju tal-

Bank Dinji. Kwalunkwe sforz li tista’ tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tappoġġa l-

integrazzjoni reġjonali u kontinentali, għandu jsir.  

Ir-rapporteur, finalment, jilqa’ wkoll iż-żieda sostanzjali fil-finanzjament tad-DCI. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp, bħala l-

kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Il-Kunsens Ewropew dwar l-Iżvilupp u 

l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

"Inżidu l-impatt tal-Politika tal-UE għall-

Iżvilupp - Aġenda għall-Bidla", u "L-

approċċ futur tal-appoġġ baġitarju tal-UE 

għal pajjiżi terzi", kif ukoll kwalunkwe 

komunikazzjoni futura li tistabbilixxi 

orjentazzjonijiet u prinċipji bażiċi għall-

politika tal-Unjoni għall-iżviluppp , u l-

konklużjonijiet sussegwenti tagħhom, 

jipprovdu l-qafas politiku ġenerali, l-

orjentazzjonijiet u l-iffukar biex jiggwidaw 

l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.  

(3) Il-Kunsens Ewropew dwar l-Iżvilupp, 

it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u 

t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea (TFUE), u l-objettivi approvati 

mill-Unjoni u l-Istati Membri fil-kuntest 

tan-Nazzjonijiet Uniti u partikolarment l-

UNCTAD u l-UNDP, kif ukoll 

organizzazzjonijiet internazzjonali 

kompetenti oħra jipprovdu l-qafas politiku 

ġenerali, l-orjentazzjonijiet u l-iffukar biex 

jiggwidaw l-implimentazzjoni ta' dan ir-

Regolament.  

Ġustifikazzjoni 

L-eżekuttiv tal-Unjoni għandu jsib gwida għall-implementazzjoni tal-istrumenti tal-politika 

tal-Unjoni f’dokumenti miktuba flimkien jew approvati mil-leġiżlattiv, u mhux 

f’komunikazzjonijiet maħruġa unilateralmet mill-eżekuttiv innifsu. Il-leġiżlazzjoni, għalhekk, 

m’għandhiex tinkludi referenza għal dokumenti mhux influwenzati mil-leġiżlaturi, 
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partikolarment mhux fil-forma ta’ carte blance (“kwalunkwe komunikazzjoni futura”). 

 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) L-Unjoni tfittex ukoll li tiżgura 

koerenza ma' oqsma oħra tal-azzjoni 

esterna tagħha. Dan għandu jiġi żgurat 

meta jiġu fformulati l-politika ta’ 

koperazzjoni għall-iżvilupp tal-Unjoni u l-

ipprogrammar tal-ippjanar strateġiku 

tagħha u l-implimentazzjoni tal-miżuri. 

(5) L-Unjoni hija impenjata bis-sħiħ biex 

tavvanza l-Koerenza tal-Politiki għall-

Iżvilupp u biex tiżgura konsistenza bejn l-

oqsma differenti tal-azzjoni esterna tagħha 

u bejn dawn u l-politiki oħrajn tagħha. Il-

politika ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp 

tal-Unjoni għandha l-objettiv ewlieni li 

tnaqqas u teqred il-faqar. Permezz tal-

politika barranija ssir promozzjoni ta’ 

żvilupp ekonomiku, soċjali u ambjentali 

sostenibbli tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw. 

Dan jinkludi l-avvanz tad-drittijiet tal-

bniedem, il-ġustizzja soċjali, l-istandards 

tax-xogħol, relazzjonijiet tal-kummerċ 

ġusti u l-prattiki rilevanti għall-ambjent u 

għall-klima. Il-programmi għall-iżvilupp 

bil-għan li jtejbu, jespandu, iħarrġu jew 

jiffaċilitaw relazzjonijiet kummerċjali se 

jsegwu l-istess prinċipji.  
Dan għandu jiġi żgurat meta jiġu 

fformulati l-ippogrammar tal-ippjanar 

strateġiku u l-implimentazzjoni tal-miżuri. 

L-Unjoni tfittex li tuża r-riżorsi 

disponibbli b’mod effiċjenti sabiex 

tottimizza l-impatt tagħhom. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Il-politika u l-azzjoni internazzjonali 

tal-Unjoni fir-rigward tal-koperazzjoni 

għall-iżvilupp huma ggwidati mill-MDGs, 

(9) Il-politika u l-azzjoni internazzjonali 

tal-Unjoni fir-rigward tal-koperazzjoni 

għall-iżvilupp huma ggwidati mill-MDGs, 
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bħall-qerda tal-faqar u l-ġuħ estrem, inkluż 

kwalunkwe modifika fihom, u mill-

objettivi u l-prinċipji dwar l-iżvilupp 

adottati mill-Unjoni u l-Istati Membri 

tagħha, fosthom fil-kuntest tal-

koperazzjoni tagħhom fi ħdan in-

Nazzjonijiet Uniti (NU) u 

organizzazzjonijiet internazzjonali 

kompetenti oħra fil-qasam tal-koperazzjoni 

għall-iżvilupp. 

bħall-qerda tal-faqar u l-ġuħ estrem, inkluż 

kwalunkwe modifika fihom, u mill-

objettivi u l-prinċipji dwar l-iżvilupp 

adottati mill-Unjoni u l-Istati Membri 

tagħha, fosthom fil-kuntest tal-

koperazzjoni tagħhom fi ħdan in-

Nazzjonijiet Uniti (NU) u 

organizzazzjonijiet internazzjonali 

kompetenti oħra fil-qasam tal-koperazzjoni 

għall-iżvilupp. 

 F’konformità mal-Organizzazzjoni tan-

Nazzjonijiet Uniti għall-Iżvilupp 

Industrijali (UNIDO), l-Unjoni għandha 

tgħin fl-iżvilupp tal-koperazzjoni 

industrijali bejn it-Tramuntana u n-

Nofsinhar u bejn in-Nofsinhar u n-

Nofsinhar, permezz tal-investiment, il-

ħolqien tal-kapaċità, it-trasferiment tat-

teknoloġija u l-iżvilupp industrijali 

sostenibbli li jgħin lill-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw biex igawdu l-vantaġġi tal-

proċess tal-globalizzazzjoni.   

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 9a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Il-membri tad-WTO impenjaw 

ruħhom fir-raba’ Konferenza Ministerjali 

f’Doha biex jissemplifikaw il-kummerċ fl-

istrateġiji għall-iżvilupp u biex jipprovdu 

appoġġ tekniku u għall-bini tal-kapaċità 

relatat mal-kummerċ, li ġie mtenni waqt 

is-seba’ Konferenza Ministerjali tad-

WTO. 

Ġustifikazzjoni 

Terġa’ tintroduċi premessa rilevanti mir-regolament attwali tad-DCI. 
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Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 9b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9b) It-titjib fil-kummerċ domestiku u 

intra-reġjonali huwa element prinċipali 

tal-istrateġiji għat-tkabbir u l-iżvilupp 

b’suċċess. L-Unjoni għandha żżid l-

appoġġ tagħha għall-ħtiġijiet tal-

kummerċ domestiku u għall-integrazzjoni 

reġjonali. Għandha tassisti l-integrazzjoni 

fl-ekonomija dinjija tal-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw skont it-talba tagħhom, 

filwaqt li tibqa’ l-aktar suq miftuħ għall-

pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex 

tikkontribwixxi għas-suċċess ta’ dawn l-

istrateġiji għall-iżvilupp. L-Unjoni 

għandha tinforza l-politika tagħha tal-

promozzjoni tal-multilateraliżmu fil-

politika kummerċjali u ttejjeb il-

kapaċitajiet ta’ negozjar tal-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw. 

 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) L-għajnuna mill-Unjoni għandha 

tiffoka fuq fejn ikollha l-akbar impatt, billi 

titqies il-kapaċità tagħha li taġixxi fuq 

skala globali u li tirrispondi għal sfidi 

globali bħall-qerda tal-faqar, l-iżvilupp 

sostenibbli u inklussiv u l-promozzjoni tad-

demokrazija mad-dinja kollha, il-

governanza tajba, id-drittijiet tal-bniedem u 

l-istat tad-dritt, l-involviment fit-tul u 

prevedibbli tagħha fl-għajnuna għall-

iżvilupp u r-rwol tagħha fil-koordinament 

mal-Istati Membri tagħha. Biex ikun żgurat 

tali impatt, il-prinċipju tad-differenzazzjoni 

(11) L-għajnuna mill-Unjoni għandha 

tiffoka fuq fejn ikollha l-akbar impatt, billi 

titqies il-kapaċità tagħha li taġixxi fuq 

skala globali u li tirrispondi għal sfidi 

globali bħall-qerda tal-faqar, l-iżvilupp 

sostenibbli u inklussiv permezz ta’ 

kummerċ miftuħ u ġust, u l-promozzjoni 

tad-demokrazija mad-dinja kollha, il-

governanza tajba, id-drittijiet tal-bniedem, 

l-istandards internazzjonali tax-xogħol, u 

l-istat tad-dritt, l-involviment fit-tul u 

prevedibbli tagħha fl-għajnuna għall-

iżvilupp u r-rwol tagħha fil-koordinament 



 

PE492.566v02-00 8/42 AD\912733MT.doc 

MT 

għandu jkun applikat mhux biss fil-livell 

tal-allokazzjoni tal-fondi, iżda wkoll fil-

livell tal-ipprogrammar, biex ikun żgurat li 

l-koperazzjoni bilaterali għall-iżvilupp 

tkun immirata lejn il-pajjiżi msieħba li 

għandhom l-iktar bżonnha, inkluż stati 

fraġli u stati li għandhom vulnerabbiltà 

għolja, u b'kapaċità limitata li jkollhom 

aċċess għal sorsi oħra ta' finanzjament biex 

jappoġġjaw l-iżvilupp proprju, waqt li jkun 

ikkunsidrat l-impatt potenzjali tal-

assistenza tal-Unjoni fil-pajjiżi msieħba. 

B'konsegwenza ta' dan, l-ipprogrammar 

bilaterali se jiffoka fuq tali pajjiżi, wara l-

applikazzjoni tal-kriterji tal-objettiv 

ibbażati fuq il-bżonnijiet u l-kapaċitajiet ta' 

dawn il-pajjiżi, kif ukoll l-impatt tal-

assistenza tal-UE. 

mal-Istati Membri tagħha. Biex ikun żgurat 

tali impatt, il-prinċipju tad-differenzazzjoni 

għandu jkun applikat mhux biss fil-livell 

tal-allokazzjoni tal-fondi, iżda wkoll fil-

livell tal-ipprogrammar, biex ikun żgurat li 

l-koperazzjoni bilaterali għall-iżvilupp 

tibbenefika l-aktar lill-pajjiżi msieħba li 

għandhom l-iktar bżonnha, inkluż stati 

fraġli u stati li għandhom vulnerabbiltà 

għolja, u b'kapaċità limitata li jkollhom 

aċċess għal sorsi oħra ta' finanzjament biex 

jappoġġjaw l-iżvilupp proprju, waqt li jkun 

ikkunsidrat l-impatt potenzjali tal-

assistenza tal-Unjoni fil-pajjiżi msieħba. 

B'konsegwenza ta' dan, l-ipprogrammar 

bilaterali għandu jiffoka fuq tali pajjiżi, 

wara l-applikazzjoni tal-kriterji tal-objettiv 

ibbażati fuq il-bżonnijiet u l-kapaċitajiet ta' 

dawn il-pajjiżi, kif ukoll l-impatt tal-

assistenza tal-UE. Fil-każ tal-pajjiżi li ma 

jkunux eliġibbli għall-programmi 

ġeografiċi nazzjonali, għandha tinżamm 

il-possibbiltà li gradwalment titnaqqas l-

għajnuna, filwaqt li tingħata attenzjoni 

partikolari lill-gruppi tal-popolazzjoni l-

iktar vulnerabbli u għandu jitqies li xi 

wħud minn dawn il-pajjiżi wkoll mhux se 

jibqgħu jibbenefikaw b’mod kummerċjali 

mis-Sistema ta’ Preferenzi Ġeneralizzati 

(SPĠ) jiġifieri li se jkunu affettwati b’mod 

negattiv darbtejn. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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(14) F'dinja globalizzata, politiki interni 

differenti tal-UE bħall-ambjent, it-tibdil fil-

klima, l-impjiegi (inkluż xogħol diċenti 

għal kulħadd), ugwaljanza bejn is-sessi, l-

enerġija, l-ilma, it-trasport, is-saħħa, l-

edukazzjoni, il-ġustizzja u s-sigurtà, ir-

riċerka u l-innovazzjoni, is-soċjetà 

informatika, il-migrazzjoni, l-agrikoltura u 

s-sajd, qed isiru dejjem iktar parti mill-

azzjoni esterna. Il-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni 'Ewropa 2020: Strateġija 
għal Tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 

inklussiv' tissottolinea l-impenn tal-

Unjoni li tippromwovi tkabbir intelliġenti, 

inklussiv u sostenibbli fil-politiki interni u 

esterni tagħha sabiex tgħaqqad tliet 

pilastri: ekonomiċi, soċjali u ambjentali. 

(14) F'dinja globalizzata, politiki interni 

differenti tal-UE bħall-ambjent, it-tibdil fil-

klima, il-promozzjoni tal-enerġiji 

rinovabbli, l-impjiegi (inkluż xogħol 

diċenti għal kulħadd), ugwaljanza bejn is-

sessi, l-enerġija, l-ilma, it-trasport, is-

saħħa, l-edukazzjoni, il-ġustizzja u s-

sigurtà, il-kultura, ir-riċerka u l-

innovazzjoni, is-soċjetà informatika, il-

migrazzjoni, l-agrikoltura u s-sajd, qed 

isiru dejjem iktar parti mill-azzjoni esterna. 

Is-suċċess tal-istrateġija domestika tal-

Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 

u inklussiv jiddependi fuq l-avvanz 

ekonomiku u soċjetali tas-sħab 

internazzjonali tal-kummerċ tal-Unjoni, li 

għandu jiġi promoss fil-politiki interni u 

esterni tagħha.  

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-

protezzjoni tal-ambjent huma fost l-isfidi l-

kbar li jiffaċċaw l-Unjoni u fejn il-bżonn ta' 

azzjoni internazzjonali huwa wieħed 

urġenti. Skont il-ħsieb iddikjarat fil-

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Baġit 

għall-Ewropa 2020" tad-

29 ta' Ġunju 2011, dan ir-regolament 

għandu jikkontribwixxi għall-objettiv li 

mill-inqas 20% tal-baġit tal-UE jkun 

indirizzat lejn soċjetà b'livell baxx ta' 

emissjonijiet ta' karbonju u reżiljenti għall-

klima, u li l-programm globali tal-beni u l-

isfidi pubbliċi għandu juża 25% tal-fondi 

tiegħu biex ikopri t-tibdil fil-klima u l-

ambjent. Azzjonijeit f'dawn iż-żewġ oqsma 

għandhom, kull fejn hu possibbli, 

jappoġġaw lil xulxin b'mod reċiproku biex 

isaħħu l-impatti tagħhom. 

(15) Il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-

protezzjoni tal-ambjent huma fost l-isfidi l-

kbar li jiffaċċaw l-Unjoni u l-pajjiżi u r-

reġjuni msieħba internazzjonali tan-

negozju u kummerċjali kollha tagħha u 

fejn il-bżonn ta' azzjoni internazzjonali 

huwa wieħed urġenti. Ir-regolament attwali 

għandu jżid mal-objettiv li mill-inqas 20% 

tal-baġit tal-UE jkun indirizzat lejn soċjetà 

b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u 

reżiljenti għall-klima, u li l-programm 

globali tal-beni u l-isfidi pubbliċi għandu 

juża 25% tal-fondi tiegħu biex ikopri t-

tibdil fil-klima u l-ambjent, filwaqt li jqis 

il-kontribut għall-emissjonijiet tal-klima 

tan-negozju u t-trasport tal-oġġetti 

globali, partikolarment ta’ materja prima 

mhux ipproċessata. Azzjonijiet f'dawn iż-

żewġ oqsma għandhom, kull fejn hu 

possibbli, jappoġġaw lil xulxin b'mod 
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reċiproku biex isaħħu l-impatti tagħhom. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

"Inżidu l-impatt tal-politika tal-UE għall-

Iżvilupp: Aġenda għall-Bidla", appoġġ 

kontiwu għall-inklużjoni soċjali u l-

iżvilupp tal-bniedem huwa previst permezz 

ta' mill-inqas 20% tal-għajnuna tal-Unjoni 

għall-iżvilupp. Biex jikkontribwixxi għal 

dak il-għan, mill-inqas 20% tal-programm 

globali għall-beni u l-isfidi publiċi għandu 

jappoġġja dak il-qasam ta' żvilupp. 

(16) L-appoġġ għall-inklużjoni soċjali u l-

iżvilupp tal-bniedem għandu jkun l-

objettiv ta’ mill-inqas 20% tal-għajnuna 

tal-Unjoni għall-iżvilupp. Dan għandu 

jinkludi l-appoġġ għall-provvista ta’ 

servizzi soċjali bażiċi, partikolarment fil-

kura tas-saħħa u l-edukazzjoni. Mill-inqas 

20% tal-programm globali għall-beni u l-

isfidi publiċi għandu jappoġġja dak il-

qasam ta' żvilupp. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) L-elenki tal-pajjiżi msieħba skont dan 

ir-Regolament għandhom ikunu adattati 

abbażi tal-bidliet possibbli fl-istatus 

tagħhom kif stabbilit mill-Kumitat għall-

Assistenza għall-Iżvilupp tal-

Organizzazzjoni għall-Koperazzjoni 

Ekonomika u l-Iżvilup (OECD/DAC), kif 

ukoll bidliet importanti fl-iżvilupp tal-

bniedem, dipendenza fuq l-għajnuna, 

sitwazzjonijiet ta' kriżi, vulnerabbiltà u 

aspetti oħra inkluż id-dinamiċi tal-proċess 

ta' żvilupp. Tali aġġornamenti, reviżjonijiet 

tal-pajjiżi msieħba eliġibbli għall-

koperazzjoni bilaterali għall-iżvilupp u 

modifiki fid-definizzjoni ta' oqsma 

dettaljati ta' koperazzjoni u attivitajiet, u 

aġġustamenti tal-allokazzjoni finanzjarja 

indikattiva għal kull programm 

jikkostitwixxu elementi non-essenzjali ta' 

(17) L-elenki tal-pajjiżi msieħba skont dan 

ir-Regolament għandhom ikunu adattati 

abbażi tal-bidliet possibbli fl-istatus 

tagħhom kif stabbilit mill-Kumitat għall-

Assistenza għall-Iżvilupp tal-

Organizzazzjoni għall-Koperazzjoni 

Ekonomika u l-Iżvilup (OECD/DAC), kif 

ukoll bidliet importanti fl-iżvilupp tal-

bniedem, dipendenza fuq l-għajnuna, 

sitwazzjonijiet ta' kriżi, vulnerabbiltà u 

aspetti oħra inkluż id-dinamiċi tal-proċess 

ta' żvilupp. Aġġornamenti u reviżjonijiet 

tal-pajjiżi msieħba eliġibbli għall-

kooperazzjoni bilaterali għall-iżvilupp u 

modifiki fid-definizzjoni ta’ oqsma ta’ 

koperazzjoni u attivitajiet, u aġġustamenti 

tal-allokazzjoni finanzjarja indikattiva għal 

kull programm għandhom jiġu sottomessi 

mill-Kummissjoni bħala proposti 
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dan ir-Regolament. Konsegwentament, 

sabiex ikun adattat il-kamp ta' 

applikazzjoni tiegħu għar-realtà li qed 

tevolvi rapidament fil-pajjiżi terzi, is-

setgħa li jkunu adottati atti skont l-

Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

għandha tkun delegata lill-Kummissjoni 

sabiex taġġorna l-Annessi ta' dan ir-

Regolament li jinkludu l-lista tal-pajjiżi u 

r-reġjuni msieħba eliġibbli għall-

finanzjament tal-Unjoni, id-definizzjoni 

tal-oqsma dettaljati ta' koperazzjoni skont 

il-programmi ġeografiċi u tematiċi u l-

allokazzjonijiet indikattivi għal kull 

programm. Hija ta' importanza 

partikolari li l-Kummissjoni għandha 

twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-

xogħol preparatorju tagħha, inkluż fuq 

livell espert. Meta tkun qiegħda 

tipprepara u tfassal atti delegati, il-

Kummissjoni għandha tiżgura wkoll 

trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 

tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill. 

leġiżlattivi li jintroduċu l-modifiki 

meħtieġa għall-Annessi I, III, IV, V, VI u 

VII ta’ dan ir-Regolament. 

Ġustifikazzjoni 

Il-koleġiżlaturi għandhom iżommu livell għoli ta’ kontroll fuq il-finanzjament li jitqiegħed 

għad-dispożizzjoni mill-akbar strument finanzjarju estern tal-Unjoni. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Sabiex tiżgura kundizzjonijiet 

uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan 

ir-Regolament, setgħat ta' 

implimentazzjoni għandhom ikunu 

konferiti lill-Kummissjoni. 

imħassar 
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Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Is-setgħat ta' implimentazzjoni 

relatati mad-dokumenti ta' strateġija u 

mal-programmi indikattivi multiannwali 

stabbiliti fl-Artikoli 11 u 14 ta' dan ir-

Regolament għandhom ikunu eżerċitati 

skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u 

l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 

kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 

mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 

implimentazzjoni. Meta wieħed 

jikkunsidra n-natura ta' dawk l-atti ta' 

implimentazzjoni, b'mod partikolari n-

natura tagħhom ta' orjentazzjoni politika 

jew l-implikazzjoni baġitarja tagħhom, il-

proċedura ta' eżaminazzjoni ġeneralment 

għandha tintuża għall-adozzjoni 

tagħhom, għajr għal dawk il-miżuri ta' 

skala finanzjarja żgħira. Il-Kummissjoni 

għandha taddotta immedjatament l-atti ta' 

implimentazzjoni applikabbli fejn, 

f'każijiet debitament ġustifikati relatati 

mal-bżonn għal rispons rapidu mill-

Unjoni, raġunijiet imperattivi ta' urġenza 

jirrikjedu dan. 

imħassar 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt ii 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(ii) il-promozzjoni tad-demokrazija, l-istat 

tad-dritt, il-governanza tajba u rispett 

għad-drittijiet tal-bniedem. 

(ii) il-promozzjoni, il-konsolidazzjoni u l-

avvanz tad-demokrazija, inkluż permezz 

ta’ elezzjonijiet ġusti u trasparenti, it-

tisħiħ tar-rispett għad-drittijiet tal-

bniedem, il-ġustizzja soċjali, u l-

istandards internazzjonali tax-xogħol, li 
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jrawmu l-istat tad-dritt, il-governanza tajba 

kemm fis-settur pubbliku u wkoll f’dak 

privat, ir-relazzjonijiet kummerċjali ġusti 

u l-promozzjoni tar-rispett tal-

konvenzjonijiet internazzjonali u l-

prinċipji tal-liġi internazzjonali rigward l-

istandards soċjali u ambjentali. 

 

 

 

 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-bżonnijiet tagħhom; (a) il-bżonnijiet tagħhom għall-iżvilupp 

sostenibbli, kif identifikati f’koperazzjoni 

mill-qrib mal-pajjiżi u r-reġjuni msieħba 

kkonċernati u l-parlamenti rispettivi 

tagħhom, filwaqt li jitqiesu b’mod sħiħ il-

fehmiet tal-partijiet soċjo-ekonomiċi 

interessati tas-soċjetà ċivili; 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) il-kapaċitajiet tagħhom li jiġġeneraw u 

jaċċessaw riżorsi finanzjarji u l-kapaċitajiet 

li jużaw tali finanzi; kif ukoll 

(b) il-kapaċitajiet tagħhom li jiġġeneraw u 

jaċċessaw riżorsi finanzjarji u l-kapaċitajiet 

ta' awditjar u li jużaw tali finanzi; kif ukoll 
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Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Titolu II – Artikolu 3 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-kwistjonijiet trażversali li ġejjin 

għandhom ikunu integrati fil-programmi 

kollha: il-promozzjoni tad-drittijiet tal-

bniedem, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-

għoti tas-setgħa lin-nisa, in-non-

diskriminazzjoni, id-demokrazija, il-

governanza tajba, id-drittijiet tat-tfal u d-

drittijiet tal-popli indiġeni, l-inklużjoni 

soċjali u d-drittijiet tal-persuni b’diżabilità, 

is-sostenibbiltà ambjentali inkluż l-

indirizzar tat-tibdil fil-klima, il-ġlieda 

kontra l-HIV/AIDS. 

3. Il-kwistjonijiet trażversali li ġejjin 

għandhom ikunu integrati fil-programmi 

kollha: il-promozzjoni tad-drittijiet tal-

bniedem, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-

għoti tas-setgħa lin-nisa, in-non-

diskriminazzjoni, id-demokrazija, il-

governanza tajba, id-drittijiet tat-tfal u d-

drittijiet tal-popli indiġeni, l-inklużjoni 

soċjali, ix-xogħol diċenti u d-drittijiet tal-

persuni b’diżabilità, is-sostenibbiltà 

ambjentali inkluż l-indirizzar tat-tibdil fil-

klima, il-ġlieda kontra l-HIV/AIDS. 

 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Għandha tingħata attenzjoni partikolari 

lit-tisħiħ tal-istat tad-dritt, it-titjib fl-aċċess 

għall-ġustizzja u l-appoġġ għas-soċjetà 

ċivili, il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli, 

l-aċċess għall-ICTs, is-sigurtà tas-saħħa u 

tal-provvista tal-ikel, kif ukoll il-

promozzjoni tad-djalogu, il-parteċipazzjoni 

u r-rikonċiljazzjoni, u l-bini tal-

istituzzjonijiet. 

4. Fil-livell reġjonali, nazzjonali u lokali, 

għandha tingħata attenzjoni partikolari lit-

tisħiħ tal-istat tad-dritt, l-implimentazzjoni 

u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni, 

partikolarment fir-rigward tal-liġi tax-

xogħol u ambjentali, it-titjib fl-aċċess 

għall-ġustizzja u l-appoġġ għas-soċjetà 

ċivili, inklużi l-attivitajiet ta’ sorveljanza, 

tal-avvanz tal-kummerċ ġust u l-iżvilupp 

sostenibbli, l-aċċess għall-ICTs, is-servizzi 

pubbliċi, tas-sigurtà tas-saħħa u tal-

provvista tal-ikel, kif ukoll il-promozzjoni 

tad-djalogu, il-parteċipazzjoni u r-

rikonċiljazzjoni, u l-bini tal-istituzzjonijiet. 

 

 

Emenda  18 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-

Regolament, għandha tiġi żgurata l-

konsistenza ma’ oqsma oħra tal-azzjoni 

esterna tagħha kif ukoll ma’ politiki 

rilevanti oħra tal-Unjoni. Għal dan il-għan, 

il-miżuri ffinanzjati taħt dan ir-

Regolament, inklużi dawk ġestiti mill-BEI, 

għandhom ikunu bbażati fuq il-politiki ta’ 

koperazzjoni stabbiliti fi strumenti bħal 

ftehimiet, dikjarazzjonijiet u pjanijiet ta’ 

azzjoni bejn l-Unjoni u l-pajjiżi terzi u r-

reġjuni kkonċernati, kif ukoll fuq id-

deċiżjonijiet, l-interessi speċifiċi, il-

prijoritajiet tal-politika u l-istrateġiji tal-

Unjoni. 

5. Fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-

Regolament, u filwaqt li jiġi osservat il-

prinċipju tal-koerenza politika għall-

iżvilupp, għandha tiġi assigurata l-

konsistenza ma’ oqsma oħra tal-azzjoni 

esterna tagħha, inkluż il-kummerċ 

internazzjonali u l-politika kummerċjali 

kif ukoll ma’ politiki rilevanti oħra tal-

Unjoni. Għal dan il-għan, il-miżuri 

ffinanzjati taħt dan ir-Regolament, inklużi 

dawk ġestiti mill-BEI, għandhom 

jappoġġaw, fejn dan japplika, il-politiki 

ta’ koperazzjoni stabbiliti fi strumenti bħal 

ftehimiet, ftehimiet kummerċjali, 

dikjarazzjonijiet u pjanijiet ta’ azzjoni bejn 

l-Unjoni u l-pajjiżi terzi u r-reġjuni 

kkonċernati. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 8 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) approċċi inklussivi u parteċipatorji 

għall-iżvilupp u l-involviment wiesa’ tas-

segmenti kollha tas-soċjetà fil-proċess tal-

iżvilupp u fid-djalogu nazzjonali u 

reġjonali, inkluż id-djalogu politiku; 

(b) approċċi inklussivi u parteċipatorji 

għall-iżvilupp u l-involviment wiesa’ tas-

segmenti kollha tas-soċjetà fil-proċess tal-

iżvilupp u fid-djalogu nazzjonali u 

reġjonali, inkluż id-djalogu politiku u l-

parlamenti nazzjonali u reġjonali fil-

pajjiżi u r-reġjuni imsieħba; 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 8 – punt ca (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) l-iżvilupp tal-koperazzjoni industrijali 

bejn it-Tramuntana u n-Nofsinhar u bejn 

in-Nofsinhar u n-Nofsinhar, permezz tal-

investiment, il-ħolqien tal-kapaċità, it-

trasferiment tat-teknoloġija u l-iżvilupp 

industrijali sostenibbli li jgħin lill-pajjiżi li 

qed jiżviluppaw biex igawdu l-vantaġġi 

tal-proċess tal-globalizzazzjoni.   

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 9a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 9a. L-Unjoni se tinvolvi ruħha fi djalogu 

mal-pajjiżi imsieħba biex tippromwovi l-

konsultazzjoni tal-politika kummerċjali u 

l-bini tal-kapaċità fl-istrateġiji tal-iżvilupp 

tagħhom. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

10. Il-Kummissjoni għandha tfittex 

skambji ta’ informazzjoni regolari mas-

soċjetà ċivili. 

10. Il-Kummissjoni għandha tfittex 

konsultazzjonijiet u skambji ta’ 

informazzjoni regolari mal-atturi kollha 

kkonċernati (gvernijiet u aġenziji tal-

pajjiżi benefiċjarji, soċjetà ċivili, 

delegazzjonijiet tal-UE, 

organizzazzjonijiet internazzjonali, 

nazzjonali jew entitajiet privati (sabiex tiġi 

definita u implimentata b'mod konġunt il-

parti kummerċjali tal-istrateġiji ta' żvilupp 

tagħhom. Għandha tirrapporta lill-

Parlament Ewropew dwar ir-riżultat ta' 

dawn il-konsultazzjonijiet. 
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Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 10a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 10a. Il-finanzjament mill-Unjoni fl-

ambitu ta’ dan ir-Regolament m'għandux 

jintuża biex jiġu ffinanzjati l-akkwist ta' 

armi jew ta’ munizzjon, u lanqas 

operazzjonijiet li jkollhom 

implikazzjonijiet militari jew ta' difiża. 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) fuq bażi bilaterali mal-pajjiżi msieħba 

elenkati fl-Anness III. 

(b) għal kull pajjiż, mal-pajjiżi msieħba 

elenkati fl-Anness III u, fejn xieraq, 

f’perjodu tranżitorju ma’ pajjiżi msieħba 

oħrajn elenkati fl-Anness I. 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Programmi Ġeografiċi jistgħu joħorġu 

mill-oqsma ta' koperazzjoni fil-"Kunsens 

Ewropew", fost affarijiet oħra, sabiex 

jiksbu l-objettivi provduti fl-Artikolu 2(1). 

3. Programmi Ġeografiċi għandhom 

joħorġu mill-oqsma ta' koperazzjoni fil-

"Kunsens Ewropew" u l-oqsma ta’ 

koperazzjoni komuni u speċifiċi elenkati 

fl-Anness IV, sabiex jiksbu l-objettivi 

provduti fl-Artikolu 2(1). 

Oqsma komuni ta' koperazzjoni u oqsma 

speċifiċi ta' koperazzjoni għal kull reġjun 

huma spjegati fl-Anness IV. 

 

 



 

PE492.566v02-00 18/42 AD\912733MT.doc 

MT 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-objettiv tal-għajnuna mill-Unjoni taħt 

il-programm ‘Beni u sfidi pubbliċi globali’ 

għandu jkun li tappoġġja azzjonijiet 

f’oqsma bħall-ambjent u t-tibdil fil-klima, 

l-enerġija sostenibbli, l-iżvilupp tal-

bniedem, is-sigurtà tal-ikel u l-migrazzjoni 

u l-asil. 

1. L-objettiv tal-għajnuna mill-Unjoni taħt 

il-programm ‘Beni u sfidi pubbliċi globali’ 

għandu jkun li tappoġġja azzjonijiet 

f’oqsma bħall-ambjent u t-tibdil fil-klima, 

l-enerġija sostenibbli, l-iżvilupp tal-

bniedem, is-sigurtà tal-ikel, il-kummerċ 

ġust, ix-xogħol diċenti, il-ġustizzja soċjali, 

il-kultura, u l-migrazzjoni u l-asil. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-programm indikattiv Multiannwali 

għall-programm Pan-Afrikan għandu 

jitfassal fuq il-bażi tal-Istrateġija Konġunta 

UE-Afrika u l-pjanijiet ta’ azzjoni tagħha. 

3. Il-programm indikattiv Multiannwali 

għall-programm Pan-Afrikan għandu 

jitfassal fuq il-bażi tal-Istrateġija Konġunta 

UE-Afrika u l-pjanijiet ta’ azzjoni tagħha. 

L-involviment attiv tal-Parlament 

Ewropew, tas-soċjetà ċivili kif ukoll tal-

parlamenti nazzjonali u reġjonali 

Afrikani rispettivi fit-tfassil ta' dan il-

programm u l-monitoraġġ tal-

implimentazzjoni tiegħu għandu jiġi 

żgurat. 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għal dak il-għan, id-dokumenti ta’ 

strateġija għandhom, fil-prinċipju, ikunu 

bbażati fuq djalogu bejn l-Unjoni u l-pajjiż 

jew ir-reġjun imsieħeb, u fejn xieraq 

Għal dak il-għan, id-dokumenti ta’ 

strateġija għandhom, fil-prinċipju, ikunu 

bbażati fuq djalogu bejn l-Unjoni u l-pajjiż 

jew ir-reġjun imsieħeb, u fejn xieraq 
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jinvolvu l-Istati Membri relevanti, u l-

pajjiż jew reġjun imsieħeb, is-soċjetà ċivili 

u l-awtoritajiet reġjonali u lokali, sabiex 

ikun żgurat li l-pajjiż jew ir-reġjun 

ikkonċernat jieħu sjieda suffiċjenti tal-

proċess u sabiex ikun inkoraġġit l-appoġġ 

għall-istrateġiji nazzjonali tal-iżvilupp, 

b’mod partikolari dawk għat-tnaqqis tal-

faqar. 

jinvolvu l-Istati Membri relevanti, u l-

pajjiż jew reġjun imsieħeb, il-parlament 

nazzjonali u reġjonali, is-soċjetà ċivili u l-

awtoritajiet reġjonali u lokali, sabiex ikun 

żgurat li l-pajjiż jew ir-reġjun ikkonċernat 

jieħu sjieda suffiċjenti tal-proċess u sabiex 

ikun inkoraġġit l-appoġġ għall-istrateġiji 

nazzjonali tal-iżvilupp, b’mod partikolari 

dawk għat-tnaqqis tal-faqar.  

 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-dokumenti ta’ strateġija jistgħu jiġu 

riveduti f’nofs il-perjodu tagħhom, jew ad 

hoc jekk ikun neċessarju, kif xieraq, skont 

il-prinċipji u l-proċeduri stabbiliti fil-

ftehimiet ta’ sħubija u koperazzjoni 

konklużi mal-pajjiżi u r-reġjuni msieħba. 

2. Id-dokumenti ta’ strateġija għandhom 

jiġu riveduti f’nofs il-perjodu tagħhom, jew 

ad hoc jekk ikun neċessarju, kif xieraq, 

skont il-prinċipji u l-proċeduri stabbiliti fil-

ftehimiet ta’ sħubija u koperazzjoni 

konklużi mal-pajjiżi u r-reġjuni msieħba. 

Il-proċess ta' rieżami għandu jsir 

b'konsultazzjoni mill-qrib mal-kumitati 

responsabbli tal-Parlament Ewropew u d-

delegazzjonijiet rispettivi tiegħu, il-

parlamenti tal-pajjiżi u r-reġjuni msieħba 

u l-istrutturi parlamentari konġunti; 

għandu jinkludi wkoll konsultazzjonijiet 

mar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u l-

partijiet interessati tal-pajjiżi benefiċjarji. 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. M’għandhomx ikunu meħtieġa 

dokumenti ta’ strateġija għall-pajjiżi jew 

reġjuni li jirċievu allokazzjoni ta’ fondi 

mill-Unjoni taħt dan ir-Regolament li ma 

taqbiżx EUR 50 miljun għall-perjodu 

imħassar 
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2014-2020. 

Ġustifikazzjoni 

EUR 50 miljun xorta huma ħafna flus. 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 5 - subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Programmi indikattivi multiannwali 

għandhom jitfasslu għal kull wieħed mill-

pajjiżi jew reġjuni li jirċievu allokazzjoni 

indikattiva ta’ fondi tal-Unjoni skont dan 

ir-Regolament għajr pajjiżi jew reġjuni 

msemmija fil-paragrafu 4, dawn id-

dokumenti għandhom ikunu mfassla abbażi 

tad-dokumenti ta’ strateġija jew dokumenti 

simili li ssir referenza għalihom f'dan l-

Artikolu. 

5. Programmi indikattivi multiannwali 

għandhom jitfasslu għal kull wieħed mill-

pajjiżi jew reġjuni li jirċievu allokazzjoni 

indikattiva ta’ fondi tal-Unjoni skont dan 

ir-Regolament. Dawn id-dokumenti 

għandhom ikunu mfassla abbażi tad-

dokumenti ta’ strateġija jew dokumenti 

simili li ssir referenza għalihom f’dan l-

Artikolu. 

Ġustifikazzjoni 

EUR 50 miljun xorta huma ħafna flus. 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Id-dokumenti ta’ strateġija għandhom 

jiġu approvati u l-programmi indikattivi 

multiannwali għandhom jiġu adottati mill-

Kummissjoni skont il-proċedura ta’ 

eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 15(3) 

tar-Regolament Komuni ta’ 

Implimentazzjoni. Din il-proċedura 

għandha tapplika wkoll għal reviżjonijiet 

sostanzjali li jkollhom l-effett li 

jimmodifikaw b’mod sinifikanti l-

istrateġija jew l-ipprogrammar tagħha. 

1. Id-dokumenti ta’ strateġija għandhom 

jiġu approvati u l-programmi indikattivi 

multiannwali għandhom jiġu adottati mill-

Kummissjoni permezz ta’ att delegat. Din 

il-proċedura għandha tapplika wkoll għal 

reviżjonijiet f’nofs il-perjodu u 

reviżjonijiet ad hoc li jkollhom l-effett li 

jimmodifikaw b’mod sinifikanti l-

istrateġija jew l-ipprogrammar tagħha. 
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Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-proċedura msemmija fil-paragrafu 1 

ma għandhiex tapplika għal modifiki mhux 

sostanzjali fid-dokumenti ta’ strateġija jew 

fil-programmi indikattivi multiannwali, 

bħal dawk li jagħmlu aġġustamenti tekniċi, 

jassenjaw mill-ġdid fondi fi ħdan l-

allokazzjonijiet għal kull qasam ta’ 

prijorità, jew li jżidu jew inaqqsu id-daqs 

tal-allokazzjoni indikattiva inizjali, b’inqas 

minn 20%, sakemm dawn il-modifiki ma 

jaffettwawx l-oqsma ta’ prijorità u l-

objettivi stabbiliti f’dawn id-dokumenti. 

F’dan il-każ, l-aġġustamenti għandhom 

jiġu kkomunikati lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill fi żmien xahar. 

2. Il-proċedura msemmija fil-paragrafu 1 

ma għandhiex tapplika għal modifiki mhux 

sostanzjali fid-dokumenti ta’ strateġija jew 

fil-programmi indikattivi multiannwali, 

bħal dawk li jagħmlu aġġustamenti tekniċi, 

jassenjaw mill-ġdid fondi fi ħdan l-

allokazzjonijiet għal kull qasam ta’ 

prijorità, jew li jżidu jew inaqqsu id-daqs 

tal-allokazzjoni indikattiva inizjali, b’inqas 

minn 10 %, sakemm dawn il-modifiki ma 

jaffettwawx l-oqsma ta’ prijorità u l-

objettivi stabbiliti f’dawn id-dokumenti. 

F’dan il-każ, l-aġġustamenti għandhom 

jiġu kkomunikati lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill fi żmien xahar. 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 

li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 18 

biex temenda jew tissuplimenta l-Annessi I 

sa VII ta’ dan ir-Regolament. 

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 

li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 18 

biex tadotta, temenda jew tissuplimenta d-

dokumenti ta' strateġija u l-programmi 

indikattivi multiannwali. 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-perjodu ta’ non-oġġezzjoni għall- imħassar 
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allinjament tal-Annessi I, II u III mad-

deċiżjonijiet tal-OECD/DAC li jirrevedi l-

lista ta’ riċevituri mniżżla fl-Artikolu 1(a) 

għandu jkun ġimgħa. 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-allokazzjonijiet finanzjarji kollha li 

għandhom jinħarġu skont dan ir-

Regolament għandhom jiġu awditjati 

mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (minn 

hawn 'il quddiem imsemmija QEA). Il-

QEA tista' tikkonsulta mal-istituzzjonijiet 

rilevanti tal-pajjiżi benefiċjarji biex 

tipproteġi l-interessi finanzjarji taċ-

ċittadini tal-Unjoni mill-frodi u l-abbuż u 

biex tiżgura l-ekonomija, l-effiċjenza u l-

effikaċja tal-finanzjament tal-Unjoni 

skont dan ir-Regolament. 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-ammonti minimi indikattivi allokati 

għal kull programm imsemmi fl-Artikoli 5 

sa 9 għall-perjodu 2014-2020 huma 

stabbiliti fl-Anness VII. L-ammonti jistgħu 

ikunu riallokati bejn il-programmi permezz 

ta’ att delegat skont l-Artikolu 18. L-

ammonti fil-programm globali ta' beni u 

sfidi pubbliċi jistgħu ikunu riallokati bejn 

is-sotto-intestaturi permezz ta' deċiżjoni 

tal-Kummissjoni li għandha tkun 

ikkomunikata lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill fi żmien xahar mill-adozzjoni 

tagħha. 

2. L-ammonti minimi indikattivi allokati 

għal kull programm imsemmi fl-Artikoli 5 

sa 9 għall-perjodu 2014-2020 huma 

stabbiliti fl-Anness VII. L-ammonti jistgħu 

jkunu riallokati bejn il-programmi permezz 

ta’ att delegat skont l-Artikolu 18.  
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Emenda  38 

Proposta għal regolament 

 Anness III  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

PAJJIŻI U REĠJUNI MSIEĦBA 

B'KOPERAZZJONI BILATERALI 

SKONT L-ARTIKOLU 5(2) 

PAJJIŻI U REĠJUNI MSIEĦBA 

B'KOPERAZZJONI BILATERALI 

SKONT L-ARTIKOLU 5(2) 

Il-pajjiżi msieħba segwenti jibbenefikaw 

mill-assistenza bilaterali għall-iżvilupp 

skont dan ir-Regolament f'konformità mal-

Artikolu 5(2): 

Il-pajjiżi msieħba segwenti jibbenefikaw 

mill-assistenza bilaterali għall-iżvilupp 

skont dan ir-Regolament f'konformità mal-

Artikolu 5(2): 

1. Il-Bolivja 1. Il-Bolivja 

 1a. Il-Kolumbja 

 1b. Il-Kosta Rika 

2. Kuba 2. Kuba 

 2a. L-Ekwador 

3. El Salvador 3. El Salvador 

4. Il-Gwatemala 4. Il-Gwatemala 

5. Il-Ħonduras 5. Il-Ħonduras 

6. In-Nikaragwa 6. In-Nikaragwa 

 6a. Il-Panama 

7. Il-Paragway 7. Il-Paragway 

 7a. Il-Peru 

8. L-Afganistan 8. L-Afganistan 

9. Il-Bangladexx 9. Il-Bangladexx 

10. Il-Butan 10. Il-Butan 

11. Il-Kambodja 11. Il-Kambodja 

12. Ir-Repubblika Demokratika Popolari 

tal-Korea 

12. Ir-Repubblika Demokratika Popolari 

tal-Korea 

13. Laos 13. Laos 

14. Il-Mongolja 14. Il-Mongolja 

15. Burma/il-Mjanmar 15. Burma/il-Mjanmar 

16. In-Nepal 16. In-Nepal 
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17. Il-Pakistan 17. Il-Pakistan 

18. Il-Filippini 18. Il-Filippini 

19. Is-Sri Lanka 19. Is-Sri Lanka 

20. Il-Vjetnam 20. Il-Vjetnam 

21. Ir-Repubblika Kirgiża 21. Ir-Repubblika Kirgiża 

22. It-Taġikistan 22. It-Taġikistan 

23. It-Turkmenistan 23. It-Turkmenistan 

24. L-Uzbekistan 24. L-Uzbekistan 

25. L-Iraq 25. L-Iraq 

26. Il-Jemen 26. Il-Jemen 

27. L-Afrika t’Isfel 27. L-Afrika t’Isfel 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Anness IV- punt A - parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-programmi ġeografiċi jistgħu jinsiltu, 

fost l-oħrajn, mill-oqsma ta’ koperazzjoni 

identifikati aktar ’il quddiem, li 

m’għandhomx jitqiesu l-istess bħas-setturi. 

Se jkunu stabbiliti prijoritajiet skont il-

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-

Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

l-Kumitat tar-Reġjuni "Inżidu l-impatt 

tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp: Aġenda 

għall-Bidla" u bil-konklużjonijiet 

sussegwenti mill-istituzzjonijiet tal-

Kunsill.  

Il-programmi ġeografiċi għandhom jinsiltu 

mill-Kunsens Ewropew u mill-oqsma ta’ 

koperazzjoni identifikati aktar ’il quddiem, 

li m’għandhomx jitqiesu l-istess bħas-

setturi. Se jkunu stabbiliti prijoritajiet 

f’koperazzjoni mal-pajjiż jew ir-reġjun 

imsieħeb rispettiv, inkluż l-involviment 

tas-soċjetà ċivili u tal-parlamenti, u se 

jkunu ggwidati mill-Għanijiet ta’ Żvilupp 

tal-Millenju.  

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Anness IV- punt A - intestatura 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

I. Drittijiet tal-bniedem, demokrazija u I. Drittijiet tal-bniedem, demokrazija u 



 

AD\912733MT.doc 25/42 PE492.566v02-00 

 MT 

elementi ewlenin oħrajn ta' governanza 

tajba 

elementi ewlenin oħrajn ta' governanza 

tajba fis-setturi pubbliċi u privati 

 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti A – punt I – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) Id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem 

u l-istat tad-dritt; 

(a) Id-demokrazija, inklużi elezzjonijiet 

ġusti u trasparenti, ir-rispett għad-

drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet 

politiċi, ekonomiċi, soċjali u kulturali, kif 

minqux fid-Dikjarazzjoni Universali tad-

Drittijiet tal-bniedem tan-Nazzjonijiet 

Uniti, għad-drittijiet tax-xogħol u l-istat 

tad-dritt; 

 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

 Anness IV – parti A – punt I – inċiżi (ġodda)  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - appoġġ għas-sorveljanza tal-ksur tad-

drittijiet demokratiċi, id-drittijiet tal-

bniedem, u d-drittijiet tax-xogħol, inkluż 

l-appoġġ għall-organizzazzjonijiet tas-

soċjetà ċivili, il-ġurnalisti, u għall-ILO u 

organizzazzjonijiet internazzjonali 

speċjalizzati oħra; 

 - appoġġ għall-implimentazzjoni u l-

infurzar ta’ leġiżlazzjoni relatata mad-

drittijiet demokratiċi, id-drittijiet tal-

bniedem, u d-drittijiet tax-xogħol, anki 

bħala kontribut għall-ġlieda kontra d-

dumping soċjali; 

 - appoġġ għall-ħolqien ta’ kuxjenza fost 

il-popolazzjoni fir-rigward tad-drittijiet 

demokratiċi, id-drittijiet tal-bniedem, u d-

drittijiet tax-xogħol eżistenti u l-ftehimiet 
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u l-istandards internazzjonali rispettivi; 

 - appoġġ għall-bini tal-kapaċità għat-

trejdjunjins u l-kooperattivi. 

 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti A – punt I – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) L-aċċess għall-ġustizzja; 

 - b'mod partikolari għall-vittmi ta' 

kumpaniji transnazzjonali Ewropej, jekk 

jiksru d-drittijiet tal-ħaddiema u/jew 

jikkawżaw ħsara lill-ambjent, bil-

faċilitazzjoni tal-azzjoni fil-qrati 

nazzjonali, reġjonali jew Ewropej, 

 - it-tisħiħ tal-proċeduri ta' appell għal 

individwi u kollettivitajiet affettwati mill-

attività tal-kumpaniji, 

 - l-appoġġ ta' miżuri ta' abilitazzjoni 

għad-drittijiet soċjali, ekonomiċi u 

ambjentali; 

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti A – punt I – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) Il-ġestjoni tas-settur pubbliku; (c) Il-ġestjoni tas-settur pubbliku, inklużi l-

ġestjoni finanzjarja, it-trasparenza u r-

responsabbiltà; 

 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti A – punt I – punt d 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) Il-politika u l-amministrazzjoni fiskali; (d) Il-politika u l-amministrazzjoni fiskali, 

b'mod partikolari: 

 - l-appoġġ ta' sistemi fiskali nazzjonali 

trasparenti għaċ-ċittadini u l-kumpaniji, u 

l-iżvilupp ta' kapaċitajiet ta' monitoraġġ 

lokali, 

 - il-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa u l-

evażjoni tat-taxxa, 

 - il-promozzjoni ta' rapportar għal kull 

pajjiż; 

 

Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Anness IV – Parti A – punt I – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) Il-korruzzjoni; (e) L-attivitajiet kontra l-korruzzjoni; 

 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti A – punt I – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) Is-soċjetà ċivili u l-awtoritajiet lokali; (f) L-awtoritajiet lokali eletti, fosthom, 

meta jkun xieraq, l-awtoritajiet 

tradizzjonali u abitwali, u s-soċjetà ċivili; 

 

 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti A – punt I – punt g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(g) Ir-riżorsi naturali; u (g) Il-ġestjoni sostenibbli, trasparenti u 

inklussiva tar-riżorsi naturali, inkluża l-
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materja prima; u 

 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

 Anness IV – parti A – punt I – punt g – inċiżi (ġodda)  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - appoġġ għall-bini tal-kapaċitajiet fil-

governanza tajba u l-ġestjoni tal-materji 

primi; 

 - appoġġ għall-implimentazzjoni tal-

Konvenzjoni 169 tal-ILO; 

 - appoġġ għall-monitoraġġ ibbażat fuq is-

soċjetà uffiċjali u ċivili tar-rappurtar għal 

kull pajjiż u għal kull proġett tal-impriżi 

attivi fis-settur estrattiv u tal-qtugħ tas-

siġar; 

 - appoġġ għall-iskemi tal-investiment u 

tat-taħriġ vokazzjonali relatati mal-

ipproċessar domestiku tal-materja prima; 

 - appoġġ għall-koperazzjoni reġjonali fil-

ġestjoni tar-riżervi tal-materja prima li 

jestendu lil hinn mill-fruntieri; 

 - appoġġ għall-koperazzjoni teknoloġika 

rigward it-tipi ta’ estrazzjoni u t-trasport 

ta’ materja prima li huma l-aħjar għall-

ambjent; 

 - appoġġ għall-miżuri ta’ protezzjoni ta’ 

riservi naturali kontra l-ipprospettar u l-

estrazzjoni tal-materja prima, inkluż l-

inizjattiva Yasuni ITT u proġetti 

komparabbli. 

 

 

Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti A – punt II – sottopunt b 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) L-ambjent tan-negozju, l-integrazzjoni 

reġjonali u s-swieq dinjija; u 

(b) L-ambjent tan-negozju, l-integrazzjoni 

reġjonali, u l-kummerċ fis-swieq lokali, 

domestiċi, reġjonali u dinjija; l-appoġġ 

għall-iżvilupp ta' tagħmir ta' produzzjoni 

lokali, partikolarment bil-promozzjoni tal-

iżvilupp tal-artiġjanat lokali, tal-SMEs, 

tal-mikroimpriżi, tal-koperattivi u tal-

prinċipji tal-kummerċ ġust; u 

 

 

 

Emenda  51 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti A – punt II – punt b – inċiżi (ġodda)  

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -jingħata appoġġ lill-pajjiżi u r-reġjuni 

msieħba fl-oqsma tal-kummerċ, l-

investiment u l-integrazzjoni reġjonali 

inkluża l-assistenza teknika u l-bini tal-

kapaċità biex ifasslu u jimplimentaw 

politiki kummerċjali tajba, li jiffavorixxu 

ambjent kummerċjali aktar produttiv, 

politiki ekonomiċi u finanzjarji tajbin, it-

trasparenza fiskali u l-iżvilupp tas-settur 

privat partikolarment tal-SMEs, b’fokus 

fuq il-kummerċjalizzazzjoni fil-lokal ta’ 

prodotti lokali, kif ukoll fis-swieq 

nazzjonali u reġjonali, iżda wkoll bil-għan 

li l-pajjiżi u r-reġjuni msieħba 

jibbenefikaw mill-integrazzjoni bla intoppi 

u gradwali tagħhom fl-ekonomija dinjija 

u għall-appoġġ tal-ġustizzja soċjali u t-

tkabbir li jiffavorixxi l-foqra; 

 - jingħata appoġġ lill-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw fl-isforzi kummerċjali u ta’ 

integrazzjoni reġjonali u kontinentali 

(inklużi l-inizjattivi Nofsinhar-Nofsinhar) 

permezz tal-promozzjoni ta’ tkabbir ġust u 

sostenibbli għall-ambjent, u fl-iskambju 
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tal-aħjar prattika fir-rigward tan-

negozjati tal-kummerċ, ir-rabta bejn il-

kummerċ u u t-tnaqqis tal-faqar jew 

strateġiji ekwivalenti, politiki oħra 

f’oqsma bħas-swieq, l-infrastruttura u l-

koperazzjoni transkonfinali dwar l-aċċess 

tal-foqra għall-ilma, l-enerġija sostenibbli 

u s-sigurtà tal-bniedem; 

 - it-titjib tal-kapaċitajiet tan-negozjar 

kummerċjali; jingħata appoġġ għall-

adeżjoni mal-Organizzazzjoni Dinjija tal-

Kummerċ (WTO) u l-implementazzjoni 

tal-ftehimiet tad-WTO permezz tal-

assistenza teknika u l-bini tal-kapaċità; 

tingħata assistenza lill-pajjiżi msieħba 

għall-faċilitazzjoni tal-kummerċ; 

 - jingħata appoġġ għall-koperazzjoni 

ekonomika u kummerċjali u jissaħħu r-

relazzjonijiet tal-investiment bejn il-

Komunità u l-pajjiżi u r-reġjuni msieħba, 

anke permezz ta' azzjonijiet sabiex jiġi 

promoss u żgurat li l-atturi privati, inklużi 

n-negozji lokali u Ewropej, 

jikkontribwixxu għall-iżvilupp ekonomiku 

li jkun soċjalment responsabbli u 

sostenibbli, inkluż ir-rispett tal-istandards 

ewlenin tax-xogħol tal-Organizzazzjoni 

Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), u 

permezz ta' azzjonijiet li jippromwovu l-

iżvilupp tal-kapaċitajiet lokali;  

 - jingħata appoġġ għall-implimentazzjoni 

u l-monitoraġġ tad-dispożizzjonijiet dwar 

l-iżvilupp sostenibbli tal-Ftehimiet ta’ 

Kummerċ mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 

inkluż il-bini tal-kapaċità għall-imsieħba 

soċjali, filwaqt li b’hekk tiġi żgurata 

interazzjoni aħjar bejn il-kummerċ, l-

impjiegi u l-ħarsien soċjali; 

 - jingħata appoġġ għall-kummerċ ġust; 

 - jingħata appoġġ għal xogħol diċenti u l-

pagi rispettivi; 

 -l-appoġġ għall-ħolqien tal-koperattivi, 

partikolarment fis-setturi tal-agrikoltura u 

s-sajd, inklużi l-bini tal-kapaċità tal-

ġestjoni, l-appoġġ għal skemi bil-għan tal-



 

AD\912733MT.doc 31/42 PE492.566v02-00 

 MT 

użu konġunt tal-makkinarju, it-trasport, 

il-ħażna u t-tkessiħ, it-taħriġ u l-

kummerċjalizzazzjoni; 

 - ikun hemm involviment mas-settur 

privat b’fokus fuq l-iffinanzjar, inklużi l-

iskemi ta’ mikrokreditu, għal impriżi 

domestiċi u l-ingranaġġ tal-kapital 

domestiku, partikolarment fil-livell tal-

MSME, sabiex ikun hemm titjib fl-

iżvilupp soċjalment responsabbli u 

sostenibbli; 

 - l-appoġġ għall-iżvilupp ta’ servizzi 

pubbliċi inklussivi ta’ kwalità għolja 

għall-benefiċċju tal-popolazzjoni kollha, 

inkluża koperazzjoni mal-Bank Ewropew 

tal-Investiment u istituzzjonijiet 

finanzjarji internazzjonali kbar oħra; 

 - l-appoġġ lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-

bini ta’ settur tal-ICT li jirnexxi, inklużi l-

iżvilupp tas-softwer, l-appoġġ 

istituzzjonali għall-protezzjoni tal-

għarfien tradizzjonali, id-difiża tal-IPRs 

fis-settur kreattiv tagħhom, inklużi s-

soluzzjonijiet kreattivi bħal ġabriet ta’ 

privattivi; 

 - il-bini ta’ sħubiji ekonomiċi, djalogi 

regolatorji u kooperazzjoni ekonomika 

ġusti biex jagħtu spinta lill-ekonomiji ta’ 

pajjiżi msieħba sabiex jinqered il-faqar. 

 

Emenda  52 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti A – punt II – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) L-agrikoltura sostenibbli u l-enerġija. (c) L-agrikoltura sostenibbli, b'mod 

partikolari l-agrikoltura fuq skala żgħira 
u l-enerġija rinnovabbli. 

 

Emenda  53 
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Proposta għal regolament 

Anness IV – parti A – punt III – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) Il-migrazzjoni u l-asil; u (b) L-appoġġ għall-migrazzjoni u l-asil; u 

 

Emenda  54 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti B – paragrafu introduttorju 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-għajnuna mill-Unjoni Ewropea għandha 

tappoġġja azzjonijiet u djalogi settorjali 

konsistenti mal-Artikolu 5 u mal-għan u l-

kamp ta’ applikazzjoni ġenerali, l-objettivi 

u l-prinċipji ġenerali ta’ dan ir-

Regolament. Kunsiderazzjoni xierqa 

għandha tingħata lill-oqsma deskritti hawn 

taħt, li jirriflettu strateġiji, sħubija, 

koperazzjoni u ftehimiet kummerċjali 

maqbula b'mod konġunt. Il-prijoritajiet se 

jiġu stabbiliti skont il-Komunikazzjoni 

"Aġenda għall-Bidla" u l-konklużjonijiet 

sussegwenti mill-Kunsill. 

L-għajnuna mill-Unjoni Ewropea għandha 

tappoġġja azzjonijiet u djalogi settorjali 

konsistenti mal-Artikolu 5 u mal-għan u l-

kamp ta’ applikazzjoni ġenerali, l-objettivi 

u l-prinċipji ġenerali ta’ dan ir-

Regolament. Kunsiderazzjoni xierqa 

għandha tingħata lill-oqsma deskritti hawn 

taħt, li jirriflettu strateġiji, sħubija, 

koperazzjoni u ftehimiet maqbula b'mod 

konġunt li jikkontribwixxu għal kummerċ 

miftuħ u ġust. Il-prijoritajiet se jiġu 

stabbiliti skont il-Komunikazzjoni 

"Aġenda għall-Bidla" u l-konklużjonijiet 

sussegwenti mill-Kunsill. 

 

Emenda  55 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti B – L-Amerika Latina – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-inkoraġġiment tal-koeżjoni soċjali, 

b'mod partikolari l-inklużjoni soċjali, 

xogħol diċenti u ekwità, ugwaljanza bejn 

is-sessi u l-għoti tas-setgħa lill-mara. 

(a) l-inkoraġġiment tal-koeżjoni soċjali, 

b'mod partikolari l-inklużjoni soċjali, id-

drittijiet tax-xogħol, xogħol diċenti u 

ekwità, inkluż l-appoġġ għat-trejdjunjins 

u l-kooperattivi, ugwaljanza bejn is-sessi u 

l-għoti tas-setgħa lill-mara. 

 

Emenda  56 
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Proposta għal regolament 

Anness IV – parti B – L-Amerika Latina – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-indirizzar ta’ kwistjonijiet ta’ 

governanza u appġġ tar-riformi tal-politika, 

b’mod partikolari fl-oqsma tal-politiki 

soċjali, il-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi u t-

tassazzjoni, is-sigurtà (inklużi d-drogi, il-

kriminalità u l-korruzzjoni), it-tisħiħ tal-

governanza tajba u l-istituzzjonijiet 

pubbliċi (anki permezz ta’ mekkaniżmi 

innovattivi għad-dispożizzjoni ta’ 

koperazzjoni teknika, pereżempju TAIEXu 

ġemellaġġi), il-protezzjoni tad-drittijiet tal-

bniedem, inklużi d-drittijiet tal-persuni 

indiġeni u tal-persuni b’dixxendenza 

Afrikana, l-ambjent, il-ġlieda kontra d-

diskriminazzjoni, u l-ġlieda kontra l-

produzzjoni, il-konsum u t-traffikar tad-

drogi; 

(b) l-indirizzar ta’ kwistjonijiet ta’ 

governanza u appoġġ tar-riformi tal-

politika, b’mod partikolari fl-oqsma tal-

politiki soċjali, il-ġestjoni tal-finanzi 

pubbliċi u t-tassazzjoni, is-sigurtà (inklużi 

d-drogi, il-kriminalità u l-korruzzjoni), it-

tisħiħ tal-governanza tajba u l-

istituzzjonijiet pubbliċi (anki permezz ta’ 

mekkaniżmi innovattivi għad-dispożizzjoni 

ta’ koperazzjoni teknika, pereżempju 

TAIEX u ġemellaġġi), il-protezzjoni tad-

drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet tal-

persuni indiġeni u tal-persuni 

b’dixxendenza Afrikana, ir-rispett tal-

istandards fundamentali tax-xogħol tal-

Organizzazzjoni Internazzjonali tax-

Xogħol (ILO), l-ambjent, il-ġlieda kontra 

d-diskriminazzjoni, u l-ġlieda kontra l-

produzzjoni, il-konsum u t-traffikar tad-

drogi; 

 

 

 

Emenda  57 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti B – L-Amerika Latina – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) l-indirizzar tal-vulnerabbiltà ekonomika 

u l-kontribuzzjoni għat-trasformazzjoni 

strutturali billi jkunu stabbiliti sħubiji sodi 

madwar il-kummerċ, l-investimenti, il-

konoxxenza u r-riċerka, l-innovazzjoni u 

t-tekonoloġija, u l-promozzjoni ta’ tkabbir 

sostenibbli u inklussiv fid-dimensjonijiet 

kollha tiegħu, b'attenzjoni partikolari għall-

isfidi tal-flussi migratorji, is-sigurtà tal-

provvista tal-ikel (inkluż l-agrikoltura u s-

sajd sostenibbli), it-tibdil fil-klima, l-

enerġiji sostenibbli u l-protezzjoni u t-tijib 

(f) l-indirizzar tal-vulnerabbiltà ekonomika 

u l-kontribuzzjoni għat-trasformazzjoni 

strutturali billi jkunu stabbiliti sħubiji sodi 

madwar relazzjonijiet kummerċjali ġusti, 

l-investimenti produttivi għal aktar 

impjiegi u impjiegi aħjar fl-ekonomija 

ekoloġika u inklussiva, it-trasferiment tal-

għarfien u l-koperazzjoni fir-riċerka, l-

innovazzjoni u t-teknoloġija, u l-

promozzjoni ta’ tkabbir sostenibbli u 

inklussiv fid-dimensjonijiet kollha tiegħu, 

b'attenzjoni partikolari għall-isfidi tal-flussi 
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tas-servizzi tal-bijodiversità u l-ekosistemi, 

inkluż l-ilma u l-foresti, kif ukoll dwar l-

investiment produttiv għal-iktar impjiegi u 

impjiegi aħjar fl-ekonomija ekoloġika; 

migratorji, is-sigurtà tal-provvista tal-ikel 

(inkluż l-agrikoltura u s-sajd sostenibbli), 

it-tibdil fil-klima, l-enerġiji sostenibbli u l-

protezzjoni u t-titjib tas-servizzi tal-

bijodiversità u l-ekosistemi, inkluż l-ilma, 

il-ħamrija u l-foresti; jingħata appoġġ 

għall-iżvilupp ta’ impriżi mikro, żgħar u 

ta’ daqs medju bħala s-sors ewlieni għat-

tkabbir inklussiv, l-iżvilupp u l-impjiegi; 

tiġi promossa l-għajnuna għall-iżvilupp 

għall-kummerċ biex tiżgura li l-MSMEs 

tal-Amerika Latina jkunu jistgħu 

jibbenefikaw mill-opportunitajiet 

kummerċjali internazzjonali; 

 

Emenda  58 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti B – L-Amerika Latina – punt fa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fa) il-mitigazzjoni tal-impatt negattiv fuq 

l-ekonomija ta’ bosta pajjiżi f’dan ir-

reġjun ikkawżat mill-esklużjoni tagħhom 

mill-SPĠ. 

 

Emenda  59 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti B – L-Asja – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-inkoraġġiment tal-koeżjoni soċjali, 

b'mod partikolari l-inklużjoni soċjali, 

xogħol diċenti u ekwità, ugwaljanza bejn 

is-sessi u l-għoti tas-setgħa lill-mara. 

(a) l-inkoraġġiment tal-koeżjoni soċjali, 

b'mod partikolari l-inklużjoni soċjali, id-

drittijiet tax-xogħol, xogħol diċenti u 

ekwità, inkluż l-appoġġ għat-trejdjunjins 

u l-kooperattivi, ugwaljanza bejn is-sessi u 

l-għoti tas-setgħa lill-mara. 
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Emenda  60 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti B – L-Asja – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-istabbiliment ta’ partenarjati 

inklussivi madwar il-kummerċ, l-

investiment, l-għajnuna, il-migrazzjoni, 

ir-riċerka, l-innovazzjoni u t-teknoloġija; 

(b) il-kontribut għat-trasformazzjoni 

strutturali billi jkunu stabbiliti partenarjati 

inklussivi madwar relazzjonijiet 

kummerċjali ġusti, investimenti produttivi 

għal aktar impjiegi u impjiegi aħjar fl-

ekonomija ekoloġika u inklussiva, it-

trasferiment tal-għarfien u l-koperazzjoni 

fir-riċerka, l-innovazzjoni u t-tekonoloġija, 

u l-promozzjoni ta’ tkabbir sostenibbli u 

inklussiv fid-dimensjonijiet kollha tiegħu, 

b'attenzjoni partikolari fuq l-isfidi tal-

flussi migratorji, is-sigurtà tal-provvista 

tal-ikel (inkluż l-agrikoltura u s-sajd 

sostenibbli), it-tibdil fil-klima, l-enerġiji 

sostenibbli u l-protezzjoni u t-titjib fis-

servizzi tal-bijodiversità u l-ekosistemi, 

inkluż l-ilma, il-ħamrija u l-foresti; 

 

Emenda  61 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti B – L-Asja – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) l-appoġġ għal soċjetà ċivili attiva u 

organizzata għall-iżvilupp u t-trawwim 

tas-sħubijiet bejn il-pubbliku u l-privat; 

(d) l-appoġġ għal soċjetà ċivili attiva u 

organizzata inkluż it-tisħiħ tat-trejdjunjins 

u l-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem 

għad-djalogu soċjali; 

 

Emenda  62 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti B – L-Asja Ċentrali – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-promozzjoni ta’ riforma 

kostituzzjonali u approssimazzjoni 

(a) il-promozzjoni ta’ riforma 

kostituzzjonali u approssimazzjoni 
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leġiżlattiva, regolatorja u amministrattiva 

mal-Unjoni, inkluż aktar 

demokratizzazzjoni u soċjetà ċivili 

organizzata, appoġġ għall-istat tad-dritt, il-

governanza tajba, it-tassazzjoni u t-tisħiħ 

tal-istituzzjonijiet u l-korpi nazzjonali, 

bħall-korpi tal-elezzjonijiet, il-parlamenti, 

ir-riforma tal-amministrazzjoni pubblika u 

l-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi; 

leġiżlattiva, regolatorja u amministrattiva 

mal-Unjoni, b’fokus fuq aktar 

demokratizzazzjoni, ir-rispett tad-drittijiet 

tal-bniedem, it-tisħiħ tas-soċjetà ċivili 

organizzata, inklużi t-trejdjunjins u l-

organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem għad-

djalogu soċjali, appoġġ għall-istat tad-dritt, 

il-governanza tajba, it-tassazzjoni u t-tisħiħ 

tal-istituzzjonijiet u l-korpi nazzjonali, 

bħall-korpi tal-elezzjonijiet, il-parlamenti, 

ġudikatura indipendenti, ir-riforma tal-

amministrazzjoni pubblika u l-ġestjoni tal-

finanzi pubbliċi; 

 

 

Emenda  63 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti B – L-Asja Ċentrali – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) il-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku 

inklussiv u sostenibbli, l-indirizzar tal-

inugwaljanzi soċjali u reġjonali, u l-appoġġ 

għall-politiki f'oqsma bħall-edukazzjoni, ir-

riċerka, l-innovazzjoni u t-teknoloġija, is-

saħħa, l-impjiegi diċenti, l-agrikoltura u l-

iżvilupp rurali, it-trawwim tal-SMEs, 

filwaqt li jiġi stimulat l-iżvilupp ta’ 

ekonomija tas-suq, il-kummerċ u l-

investiment, inklużi r-riformi regolatorji u 

l-appoġġ għall-integrazzjoni fid-WTO; 

(b) il-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku 

inklussiv u sostenibbli, l-indirizzar tal-

inugwaljanzi soċjali u reġjonali, u l-appoġġ 

għall-politiki f'oqsma bħall-edukazzjoni, ir-

riċerka, l-innovazzjoni u t-teknoloġija, is-

saħħa, l-impjiegi diċenti, l-enerġija 

sostenibbli, l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali; 

il-promozzjoni tad-diversifikazzjoni 

ekonomika billi jkunu appoġġati l-

MSMEs, filwaqt li jiġi stimulat l-iżvilupp 

ta’ ekonomija tas-suq soċjali, il-kummerċ 

miftuħ u ħieles u l-investiment, inklużi r-

riformi regolatorji u l-appoġġ għall-

integrazzjoni fid-WTO; 

 

 

Emenda  64 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti B – Il-Lvant Nofsani – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) il-promozzjoni ta’ riforma ekonomika (c) il-promozzjoni ta’ riforma ekonomika 
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sostenibbli u diversifikazzjoni, kummerċ, 

l-iżvilupp ta’ ekonomija bbażata fuq is-suq, 

investiment produttiv u sostenibbli fis-

setturi prinċipali (bħall-enerġija, inkluż l-

enerġija rinnovvabbli), partenarjati bejn il-

pubbliku u l-privat, u l-integrazzjoni tal-

pajjiżi msieħba fid-WTO; 

sostenibbli u diversifikazzjoni, 

relazzjonijiet kummerċjali miftuħa u 

ġusti, l-iżvilupp ta’ ekonomija bbażata fuq 

is-suq soċjali sostenibbli, investiment 

produttiv u sostenibbli fis-setturi prinċipali 

(bħall-enerġija, b’fokus fuq l-enerġija 

rinnovvabbli), u jekk dawn jixtiequ 

jagħmlu dan, l-integrazzjoni tal-pajjiżi 

msieħba fid-WTO; 

 

 

Emenda  65 

Proposta għal regolament 

Anness IV – parti B – Il-Lvant Nofsani – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) l-użu ta’ riżorsi kumplimentari taħt dan 

l-istrument minn xogħol u appoġġ koerenti 

permezz ta' strumenti oħra tal-UE, li 

jistgħu jiffukaw fuq integrazzjoni reġjonali 

usa', li tippromwovi l-interessi tal-UE 

f'oqsma bħall-ekonomija, l-enerġija, ir-

riċerka, l-innovazzjoni u t-teknoloġija, il-

ġlieda kontra l-produzzjoni, il-konsum u t-

traffikar tad-drogi fil-kuntest tar-rabta bejn 

is-sigurtà u l-iżvilupp, kif ukoll il-ġestjoni 

tal-migrazzjoni u l-għajnuna għall-persuni 

spustjati u r-refuġjati fil-kuntest tar-rabta 

bejn l-iżvilupp u l-migrazzjoni. 

(e) l-użu ta’ riżorsi kumplimentari taħt dan 

l-istrument minn xogħol u appoġġ koerenti 

permezz ta' strumenti oħra tal-UE, li 

jistgħu jiffukaw fuq integrazzjoni reġjonali 

usa', li tippromwovi l-interessi reċiproċi 

f'oqsma bħall-ekonomija sostenibbli, l-

irkurpru ekonomiku u l-protezzjoni mill-

kriżijiet finanzjarji, l-enerġija rinovabbli, 

ir-riċerka, l-innovazzjoni u t-teknoloġija; li 

jingħata appoġġ għall-iżvilupp ta’ kanali 

ta’ finanzjament affidabbli, aċċessibbli u 

faċli għall-utent, li jinkludu l-iskemi ta’ 

mikrokreditu u ta’ kontrogaranzija mill-

Bank Ewropew tal-Investiment; il-ġlieda 

kontra l-produzzjoni, il-konsum u t-

traffikar tad-drogi fil-kuntest tar-rabta bejn 

is-sigurtà u l-iżvilupp; il-promozzjoni ta’ 

ġestjoni koerenti tal-migrazzjoni u t-

trawwim ta’ mobilità ġestita tajjeb, kif 

ukoll l-għajnuna għall-persuni spustjati u r-

refuġjati permezz ta’ soluzzjonijiet prattiċi 

fil-kuntest tar-rabta bejn l-iżvilupp u l-

migrazzjoni. 

 

 

Emenda  66 
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Proposta għal regolament 

Anness IV – parti B – L-Afrika t’Isfel – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-għoti ta’ appoġġ għall-isforzi ta’ 

aġġustament xprunati mill-istabbiliment 

ta’ diversi żoni ta’ kummerċ ħieles; 

(b) l-għoti ta’ appoġġ għall-integrazzjoni 

reġjonali tal-kummerċ tal-Afrika t’Isfel u 

tas-sħab SADC tagħha bil-għan ta' żoni 

ta’ kummerċ ħieles bejniethom li huma 

possibbli fil-futur u ta’ relazzjonijiet 

kummerċjali intensifikati mal-UE; 

 

 

Emenda  67 

Proposta għal regolament 

Anness IV – Parti B – L-Afrika t’Isfel – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) li tintrebaħ il-vulnerabbiltà ekonomika 

u tinkiseb trasformazzjoni strutturali 

b'enfasi fuq impjiegi diċenti permezz ta’ 

tkabbir ekonomiku sostnut u inklussiv, 

ekonomija ekoloġika b'emissjonijiet baxxi 

tal-karbonju u żvilupp sostenibbli fid-

dimensjonijiet kollha tiegħu (inkluż 

agrikoltura u sajd sostenibbli) u titjib tas-

servizzi ta’ bijodiversità u ekosistemi; 

(d) li tkun indirizzata l-vulnerabbiltà 

ekonomika u tikkontribwixxi għal 

trasformazzjoni strutturali b’enfasi fuq 

impjiegi diċenti permezz ta’ tkabbir 

ekonomiku sostenibbli u inklussiv u 

ekonomija effiċjenti fl-użu tal-enerġija, 

bbażata fuq l-enerġija rinovabbli 

b’emissjonijiet baxxi tal-karbonju billi jiġu 

stabbiliti partenarjati b’saħħithom 

madwar relazzjonijiet kummerċjali ġusti, 

investimenti produttivi għal aktar impjiegi 

u impjiegi aħjar fl-ekonomija ekoloġika u 

inklussiva, it-trasferiment tal-għarfien u l-

koperazzjoni fir-riċerka, l-innovazzjoni u 

t-teknoloġija, u l-promozzjoni tal-iżvilupp 

sostenibbli u inklussiv fid-dimensjonijiet 

kollha tiegħu, b'attenzjoni partikolari 

għall-isfidi tal-flussi migratorji, id-djar, 

is-sigurtà tal-ikel (inkluż agrikoltura u sajd 

sostenibbli), it-tibdil fil-klima, l-enerġiji 

sostenibbli u l-protezzjoni u titjib tas-

servizzi ta’ bijodiversità u ekosistemi, 

inkluż l-ilma u l-ħamrija; 
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Emenda  68 

Proposta għal regolament 

Anness V – punt A – paragrafu introduttorju 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

F'konformità mal-kundizzjonijiet imniżżla 

fl-Artikolu 6, il-programm dwar il-beni u l-

isfidi pubbliċi globali għandu l-għan li 

jsaħħaħ il-koperazzjoni, l-iskambju tal-

għarfien u l-esperjenza u l-kapaċitajiet tal-

pajjiżi msieħba. Il-programm jista’ jinsilet 

fost l-oħrajn mill-oqsma ta’ koperazzjoni li 

ġejjin, u jiżgura sinerġija massima 

bejniethom fid-dawl tal-interkonnessjoni 

qawwija tagħhom: 

F'konformità mal-kundizzjonijiet imniżżla 

fl-Artikolu 6, il-programm dwar il-beni u l-

isfidi pubbliċi globali għandu l-għan li 

jsaħħaħ il-koperazzjoni, l-iskambju tal-

għarfien u l-esperjenza u l-kapaċitajiet tal-

pajjiżi msieħba. Il-programm għandu 

jinsilet mill-Kunsens Ewropew għall-

Iżvilupp u mill-oqsma ta’ koperazzjoni li 

ġejjin, u jiżgura sinerġija massima 

bejniethom fid-dawl tal-interkonnessjoni 

qawwija tagħhom: 

 

Emenda  69 

Proposta għal regolament 

Anness V – parti A – L-Enerġija Sostenibbli – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) il-promozzjoni tas-sikurezza tal-

enerġija permezz ta’, pereżempju, 

diversifikazzjoni tas-sorsi u r-rotot, 

konsiderazzjoni ta’ kwistjonijiet relatati 

mal-volatilità tal-prezzijiet, il-potenzjal ta’ 

tnaqqis tal-emmissjonijiet, it-titjib tas-

swieq u t-trawwim tal-interkonnessjonijiet 

tal-enerġija u l-kummerċ. 

(c) il-promozzjoni tas-sikurezza tal-

enerġija permezz ta’, pereżempju, 

diversifikazzjoni tas-sorsi u r-rotot, 

konsiderazzjoni ta’ kwistjonijiet relatati 

mal-volatilità tal-prezzijiet, il-potenzjal ta’ 

tnaqqis tal-emmissjonijiet, it-titjib tas-

swieq u t-trawwim tal-interkonnessjonijiet 

tal-enerġija u l-kummerċ miftuħ u ġust. 

 

 

Emenda  70 

Proposta għal regolament 

Anness V – parti A – L-izvilupp tal-bniedem – punt a  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-promozzjoni ta’ azzjonijiet immirati 

sabiex joħolqu aktar impjiegi u impjiegi 

aħjar, f’oqsma bħall-iżvilupp tal-

Il-promozzjoni ta’ azzjonijiet immirati 

sabiex joħolqu aktar impjiegi u impjiegi 

aħjar, f’oqsma bħall-iżvilupp tal-
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kompetittività u r-reżistenza tal-MSMEs 

lokali u l-integrazzjoni tagħhom fl-

ekonomija globali, l-assistenza lill-pajjiżi li 

qed jiżviluppaw biex jintegraw fis-sistema 

kummerċjali multilaterali, l-iżvilupp tas-

settur privat u t-titjib tal-ambjent 

kummerċjali, appoġġ għad-definizzjoni u l-

implimentazzjoni ta’ politiki industrijali 

dwar l-innovazzjoni u t-teknoloġija u ta’ 

politiki u ftehimiet kummerċjali, appoġġ 

għall-isforzi ta’ integrazzjoni reġjonali, 

promozzjoni tar-relazzjonijiet ta’ 

investiment bejn l-UE u l-pajjiżi u r-

reġjuni msieħba u ingranaġġ tal-

investiment privat u pubbliku u 

koperazzjoni permezz ta’ strumenti 

finanzjarji innovattivi. Il-promozzjoni tal-

ekonomija ekoloġika, l-effiċjenza tar-

riżorsi u l-proċessi ta’ konsum u 

produzzjoni sostenibbli. Il-promozzjoni tal-

użu tal-komunikazzjoni elettronika bħala 

għodda biex issostni t-tkabbir mas-setturi 

kollha sabiex tagħlaq id-differenza diġitali, 

biex jinkiseb qafas politiku u regolatorju 

adegwat f'dan il-qasam u jkun promoss l-

iżvilupp tal-infrastruttura neċessarja u l-

użu tas-servizzi u l-applikazzjonijiet 

ibbażati fuq l-ICT. 

kompetittività u r-reżistenza tal-MSMEs 

lokali u l-aċċess tagħhom għas-swieq 

lokali, nazzjonali, reġjonali u globali, l-

assistenza lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw 

biex jintegraw fis-sistemi kummerċjali 

reġjonali u multilaterali, l-iżvilupp tas-

snajja’ lokali, li jservu biex jippreservaw 

il-wirt kulturali lokali, l-iżvilupp tas-settur 

privat inklużi l-iskemi ta’ mikrokreditu u 

t-titjib tal-ambjent kummerċjali, appoġġ 

għall-iżvilupp tal-ekonomija lokali u tas-

sistemi ta’ produzzjoni lokali, għad-

definizzjoni u l-implimentazzjoni ta’ 

politiki industrijali dwar l-innovazzjoni u t-

teknoloġija u ta’ relazzjonijiet kummerċjali 

ġusti, il-bini tal-kapaċità fir-rigward tal-

innegozjar tal-ftehimiet kummerċjali, 

appoġġ għall-isforzi ta’ integrazzjoni 

reġjonali, ingranaġġ tal-investiment privat 

u pubbliku u koperazzjoni permezz ta’ 

strumenti finanzjarji innovattivi. Għandha 

tingħata prijorità lill-promozzjoni tal-

kummerċ b’impatt domestiku fil-pajjiż 

imsieħeb u l-kummerċ li jibbenefika lill-

operaturi ż-żgħar u lill-foqra, filwaqt li l-

għajnuna għall-iżvilupp (Aid for Trade) 

għandha tiġi mmirata aħjar; il-
promozzjoni tal-ekonomija ekoloġika u 

inklussiva, l-effiċjenza tar-riżorsi u l-

proċessi ta’ konsum u produzzjoni 

sostenibbli. Il-promozzjoni tal-użu tal-

komunikazzjoni elettronika bħala għodda 

biex issostni t-tkabbir mas-setturi kollha 

sabiex tagħlaq id-differenza diġitali, biex 

jinkiseb qafas politiku u regolatorju 

adegwat f'dan il-qasam u jkun promoss l-

iżvilupp tal-infrastruttura neċessarja u l-

użu tas-servizzi u l-applikazzjonijiet 

ibbażati fuq l-ICT. 

 

Emenda  71 

Proposta għal regolament 

Anness V - parti A - Il-Migrazzjoni u l-Asil - punt b 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) tiġi żgurata ġestjoni aħjar tal-flussi ta’ 

migrazzjoni fid-dimensjonijiet kollha 

tagħhom; 

(b) tiġi żgurata ġestjoni aħjar tal-flussi ta’ 

migrazzjoni fid-dimensjonijiet kollha 

tagħhom u protezzjoni aħjar tal-migranti 

f'kull aspett, tiġi żgurata protezzjoni aħjar 

tar-rifuġjati u jiġu żgurati r-rotot ta' dħul 

fl-Unjoni; 

 

Emenda  72 

Proposta għal regolament 

Anness V – parti B – paragrafu 2 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) aktar sensibilizzazzjoni tal-

konsumaturi Ewropej rigward il-kummerċ 

ekwu u sostenibbli u l-promozzjoni tal-

aċċess għas-swieq Ewropej għall-prodotti 

magħmula b'mod ekwu. 
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