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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

 

L-Istrument ta’ Sħubija (PI) għandu l-għan li jimplimenta d-dimensjoni internazzjonali tal-

Istrateġija Ewropa 2020 billi jappoġġja s-sħubiji bilaterali, reġjonali u interreġjonali tal-UE, 

itejjeb l-aċċess għas-suq u jiżviluppa l-kummerċ, l-investiment u l-opportunitajiet ta’ negozju 

għal impriżi Ewropej, u li jżid il-viżibbiltà tal-UE fid-dinja kollha. Huwa għandu 

jissostitwixxi l-Istrument ta’ finanzjament għall-Kooperazzjoni ma’ pajjiżi u territorji 

industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli (ICI) u jestendi l-għan u l-kopertura ġeografika ta’ dan 

l-istrument għall-pajjiżi terzi kollha. Permezz tal-objettivi stabbiliti u l-għan tiegħu, il-PI 

jitqies bħala element ta’ appoġġ għall-projezzjoni esterna tal-politiki interni tal-UE. L-

istrument futur għandu jikkomplimenta l-azzjonijiet mwettqa fi programmi oħra tal-UE, li 

jinkludu l-Programm ta’ Qafas Orizzont 2020 għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, il-Programm 

għall-Kompetittività u l-SMEs li jidħlu fil-qasam tal-kompetenzi tal-Kumitat ITRE. 

Filwaqt li l-kopertura ġeografika u l-objettivi ġenerali tal-politika x’aktarx jagħmlu l-

Istrument tas-Sħubija aktar flessibbli, għandha tingħata attenzjoni partikolari biex jiġi evitat li 

tinħoloq konfużjoni fost l-applikanti potenzjali. Ir-rapporteur għal opinjoni rrikonoxxiet l-

intenzjoni tal-Kummissjoni li tuża atti ddelegati sabiex taġġusta l-oqsma ta’ kooperazzjoni 

stipulati fl-anness tal-PI. Għalkemm hi taqbel li dan huwa mezz kif ikun hemm rispons malajr 

għal sfidi ekonomiċi futuri, hija tagħraf li l-kliem proposti tal-anness huma ferm komprensivi 

u abbozzati f’termini ġenerali u għalhekk ikunu jistgħu jiġu integrati fit-test tar-Regolament 

mingħajr ma jimpedixxu l-flessibiltà tiegħu. 

Filwaqt li jqisu l-kunsiderazzjonijiet msemmija hawn fuq, l-emendi proposti tal-abbozz tar-

Regolament dwar l-Istrument tas-Sħubija huma maħsuba biex jagħtu aktar kjarifiki rigward l-

abbiltà tiegħu li jikkumplimenta azzjonijiet fi programmi oħra tal-UE konċernati. Ir-

rapporteur għal opinjoni tqis li d-duplikazzjoni tal-isforzi għandha tiġi evitata sabiex jiġi 

massimizzat l-effett tal-appoġġ finanzjarju taħt il-PI. Bl-istess mod, hija tissuġġerixxi li jsiru 

emendi fl-anness tal-PI, li jagħti deskrizzjoni qasira tal-oqsma tal-kooperazzjoni, peress li hija 

temmen li ċerti oqsma ta’ attivitajiet fi ħdan l-isfera ta’ kompetenza tal-ITRE, jiġifieri r-

riċerka u l-innovazzjoni, is-sigurtà tal-enerġija, l-industrija u l-impriżi jew it-teknoloġiji tal-

informatika u tal-komunikazzjoni, jeħtieġ li jiġu enfasizzati aktar. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 

Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Barra minn hekk, mill-2007 l-Unjoni 

saħħet u approfondiet il-kooperazzjoni u s-

sħubija tagħha ma’ pajjiżi li qed 

jiżviluppaw u ma’ dawk li qegħdin fi 

tranżizzjoni fl-Asja, l-Asja Ċentrali, u l-

Amerika Latina u mal-Iraq, l-Iran, il-

Jemen, u l-Afrika t’Isfel fuq il-bażi tar-

Regolament (KE) Nru 1905/2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

18 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi 

strument ta’ finanzjament tal-

kooperazzjoni għall-iżvilupp (DCI). 

(3) Barra minn hekk, mill-2007 l-Unjoni 

saħħet u approfondiet il-kooperazzjoni u s-

sħubija tagħha ma’ pajjiżi li qed 

jiżviluppaw u ma’ dawk li qegħdin fi 

tranżizzjoni fl-Amerika Latina, fl-Asja, fl-

Asja Ċentrali, fil-Lvant Nofsani u l-Afrika 

t’Isfel fuq il-bażi tar-

Regolament (KE) Nru 1905/2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

18 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi 

strument ta’ finanzjament tal-

kooperazzjoni għall-iżvilupp (DCI). 

Ġustifikazzjoni 

Ir-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta’ finanzjament tal-

kooperazzjoni għall-iżvilupp ma jsemmi ebda pajjiż ieħor ħlief l-Afrika t'Isfel. F'konformità 

mal-kontenut tar-Regolament attwali, huwa importanti li jkunu evitati speċifiċitajiet, b'mod li 

jkun possibbli l-aċċess ta’ firxa wiesgħa ta' pajjiżi għall-istrument ta' finanzjament, filwaqt li 

tiġi żgurata wkoll il-koerenza leġiżlattiva. 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Barra minn hekk, l-Unjoni qed issaħħaħ 

ir-relazzjonijiet bilaterali tagħha ma’ pajjiżi 

oħrajn dejjem aktar prominenti li qed 

jiżviluppaw u bi dħul medju fl-Asja u l-

Amerika Latina billi tespandi s-sħubija ta’ 

kooperazzjoni u d-djalogi ta’ politika għal 

oqsma u suġġetti lil hinn mill-

kooperazzjoni għall-iżvilupp. Fil-każ tar-

Russja, ir-relazzjonijiet evolvew wkoll, 

inkluż permezz tas-Sħubija bejn l-Unjoni u 

r-Russja għall-Modernizzazzjoni, li 

tenfasizza l-importanza tar-Russja bħala 

msieħeb strateġiku għall-Unjoni kemm fir-

relazzjonijiet bilaterali kif ukoll fil-

kwistjonijiet globali. 

(6) Barra minn hekk, l-Unjoni qed issaħħaħ 

ir-relazzjonijiet bilaterali tagħha ma’ pajjiżi 

oħrajn dejjem aktar prominenti li qed 

jiżviluppaw u bi dħul medju fl-Asja u l-

Amerika Latina billi tespandi s-sħubija ta’ 

kooperazzjoni u d-djalogi ta’ politika għal 

oqsma u suġġetti lil hinn mill-

kooperazzjoni għall-iżvilupp. Fil-każ tar-

Russja, ir-relazzjonijiet evolvew ukoll, 

inkluż permezz ta’ inizjattivi bħas-Sħubija 

bejn l-Unjoni u r-Russja għall-

Modernizzazzjoni u d-djalogu dwar l-

enerġija bejn l-UE u r-Russja, li 

jenfasizzaw l-importanza tar-Russja bħala 

msieħeb strateġiku għall-Unjoni kemm fir-

relazzjonijiet bilaterali kif ukoll fil-
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kwistjonijiet globali. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Huwa fl-interess tal-UE li tkompli 

tapprofondixxi r-relazzjonijiet tagħha ma’ 

msieħba li qed ikollhom rwol dejjem aktar 

importanti fl-ekonomija u l-kummerċ 

internazzjonali, fil-kummerċ u l-

kooperazzjoni Nofsinhar-Nofsinhar, fil-

fora multilaterali inkluż il-Grupp ta' 

Għoxrin Ministru tal-Finanzji u Gvernatur 

tal-Banek Ċentrali (G20), fil-governanza 

globali u fl-indirizzar tal-isfidi ta’ tħassib 

globali. L-UE teħtieġ tibni sħubiji 

komprensivi ma’ atturi ġodda fix-xena 

internazzjonali, sabiex tippromwovi ordni 

internazzjonali stabbli u inklużiv, issegwi 

l-beni pubbliċi globali komuni, u 

tiddefendi l-interessi ewlenin tal-UE kif 

ukoll għarfien akbar dwar l-UE f’dawn il-

pajjiżi. 

(7) Huwa fl-interess tal-UE li tkompli 

tapprofondixxi r-relazzjonijiet tagħha ma’ 

msieħba li qed ikollhom rwol dejjem aktar 

importanti fl-ekonomija u l-kummerċ 

internazzjonali, fil-kummerċ u l-

kooperazzjoni Nofsinhar-Nofsinhar, fil-

ġestjoni tar-riżorsi u s-swieq tal-enerġija, 
fil-fora multilaterali inkluż il-Grupp ta' 

Għoxrin Ministru tal-Finanzji u Gvernatur 

tal-Banek Ċentrali (G20), fil-governanza 

globali u fl-indirizzar tal-isfidi ta’ tħassib 

globali. L-UE teħtieġ tibni sħubiji 

komprensivi ma’ atturi ġodda fix-xena 

internazzjonali, sabiex tippromwovi ordni 

internazzjonali stabbli u inklużiv, issegwi 

l-beni pubbliċi globali komuni, u 

tiddefendi l-interessi ewlenin tal-UE kif 

ukoll għarfien akbar dwar l-UE f’dawn il-

pajjiżi. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) L-UE teħtieġ strument finanzjarju ta’ 

ambitu globali li jippermetti l-finanzjament 

ta’ miżuri li jaf ma jikkwalifikawx bħala 

ODA iżda li huma importanti ħafna għat-

tisħiħ u l-konsolidazzjoni tar-relazzjonijiet 

tagħha mal-pajjiżi msieħba kkonċernati, 

b’mod partikolari permezz ta’ djalogi 

politiċi u l-iżvilupp ta’ sħubijiet. 

(8) L-UE teħtieġ strument finanzjarju ta’ 

ambitu globali li jippermetti l-finanzjament 

ta’ miżuri li jaf ma jikkwalifikawx bħala 

ODA iżda li huma importanti ħafna għat-

tisħiħ u l-konsolidazzjoni tar-relazzjonijiet 

tagħha mal-pajjiżi msieħba kkonċernati, 

b’mod partikolari permezz ta’ djalogi 

politiċi u sħubijiet, kif ukoll l-iżvilupp ta’ 
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proġetti ewlenin ta’ interess reċiproku. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 10a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a) L-azzjonijiet taħt dan ir-Regolament 

jistgħu jikkumplimentaw id-dimensjoni 

esterna tal-politiki interni implimentati fi 

programmi oħra tal-Unjoni (bħall-

Programm ta’ Qafas Orizzont 2020 għar-

Riċerka u l-Innovazzjoni u l-Programm 

għall-Kompetittività u l-SMEs), filwaqt li 

jiżguraw li kwalunkwe duplikazzjoni tiġi 

evitata. 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li jinħolqu sinerġiji bejn l-UE u pajjiżi terzi, li b’mod partikolari jqisu l-

programmi tal-UE bħal Orizzont 2020 u programmi oħra għall-SMEs. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) B’mod partikolari, il-ġlieda kontra t-

tibdil fil-klima hija rikonoxxuta bħala 

waħda mill-isfidi l-kbar li l-Unjoni 

tikkonfronta u l-qasam fejn hija meħtieġa 

azzjoni internazzjonali urġenti. Skont l-

għan iddikkjarat fil-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni “Baġit għall-Ewropa 2020” 

ta’ żieda fis-sehem mill-baġit tal-Unjoni 

relatat mal-klima għal tal-inqas 20%, ir-

Regolament għandu jikkontribwixxi għal 

dak il-għan. 

(12) Il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima hija 

rikonoxxuta bħala waħda mill-isfidi globali 

l-kbar u qasam fejn hija meħtieġa azzjoni 

internazzjonali urġenti. Għaldaqstant l-

Unjoni għandha taġixxi bil-ħsieb li 

jintlaħaq ftehim dinji li jindirizza t-tibdil 

fil-klima. 

 

Emenda  7 
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Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Skont dan ir-Regolament, l-Unjoni 

għandha tappoġġja l-implimentazzjoni tal-

istrateġija “Ewropa 2020”, b’mod 

partikolari dawk l-objettivi relatati mat-

tibdil fil-klima, it-tranżizzjoni għal 

ekonomija aktar ekoloġika u l-użu 

effiċjenti tar-riżorsi, il-kummerċ u l-

investiment, in-negozju u l-kooperazzjoni 

regolatorja ma’ pajjiżi terzi, u għandha 

tippromwovi d-diplomazija pubblika, il-

kooperazzjoni edukattiva/akkademika u l-

attivitajiet ta’ komunikazzjoni. 

(14) Skont dan ir-Regolament, l-Unjoni 

għandha tappoġġja l-implimentazzjoni tal-

istrateġija “Ewropa 2020”, b’mod 

partikolari dawk l-objettivi relatati mat-

tibdil fil-klima, is-sigurtà tal-provvista tal-

enerġija, it-tranżizzjoni għal ekonomija 

aktar ekoloġika u l-użu effiċjenti tar-

riżorsi, ix-xjenza, ir-riċerka u l-

innovazzjoni, il-kummerċ u l-investiment, 

in-negozju u l-kooperazzjoni regolatorja 

ma’ pajjiżi terzi u aċċess għas-suq aħjar 

għall-kumpaniji Ewropej, u għandha 

tippromwovi d-diplomazija pubblika, il-

kooperazzjoni edukattiva/akkademika u l-

attivitajiet ta’ komunikazzjoni. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) L-Unjoni għandha tkun kapaċi 

tirrispondi b’mod flessibbli u f’waqtu għal 

ħtiġijiet li jevolvu u/jew mhux previsti 

sabiex tieħu l-impenn tagħha sabiex 

tippromwovi l-interessi tagħha fir-

relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi terzi 

b’mod aktar effettiv, billi tadotta miżuri 

speċjali mhux koperti mill-programmi 

indikattivi multiannwali. 

(17) L-Unjoni għandha tkun kapaċi 

tirrispondi b’mod adattat u f’waqtu għal 

ħtiġijiet li jevolvu u/jew avvenimenti mhux 

previsti sabiex tieħu l-impenn tagħha 

sabiex tippromwovi l-interessi tagħha fir-

relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi terzi 

b’mod aktar effettiv, billi tadotta miżuri 

speċjali mhux koperti mill-programmi 

indikattivi multiannwali. 

 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) it-titjib tal-aċċess għas-suq u l-iżvilupp 

ta’ opportunitajiet ta’ kummerċ, 

investiment u negozju għall-kumpaniji 

Ewropej permezz ta’ sħubijiet ekonomiċi u 

kooperazzjoni bejn in-negozji u 

kooperazzjoni regolatorja. Dan l-għan jiġi 

mkejjel bis-sehem tal-Unjoni fil-kummerċ 

barrani mal-pajjiżi msieħba ewlenin u bil-

flussi ta’ kummerċ u investimenti lejn il-

pajjiżi msieħba fil-mira speċifika tal-

azzjonijiet, il-programmi u l-miżuri taħt 

dan ir-Regolament; 

(b) it-titjib tal-aċċess għas-suq u l-iżvilupp 

ta’ opportunitajiet ta’ kummerċ, 

investiment u negozju għall-kumpaniji 

Ewropej, b’mod partikolari għall-impriżi 

ż-żgħar u ta’ daqs medju, permezz ta’ 

sħubijiet ekonomiċi u kooperazzjoni bejn 

in-negozji u kooperazzjoni regolatorja; 

Dan l-għan jiġi mkejjel bis-sehem tal-

Unjoni fil-kummerċ barrani mal-pajjiżi 

msieħba ewlenin u bil-flussi ta’ kummerċ u 

investimenti lejn il-pajjiżi msieħba fil-mira 

speċifika tal-azzjonijiet, il-programmi u l-

miżuri taħt dan ir-Regolament. Għandha 

tingħata attenzjoni speċjali biex jingħata 

appoġġ lill-impriżi ż-żgħar u ta’ daqs 

medju fl-Unjoni u għall-

internazzjonalizzazzjoni tagħhom, filwaqt 

li jitqies ir-rwol tagħhom fl-ekonomija tal-

Unjoni; 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-

Regolament, l-Unjoni timmira li tiżgura l-

koerenza u l-konsistenza ma’ oqsma oħra 

tal-azzjoni esterna tagħha, b’mod 

partikolari l-Istrument ta' 

Kooperazzjoni għall-Iżvilupp tal-pajjiżi 

li qed jiżviluppaw u ma’ linji ta' politika 

rilevanti oħra tal-Unjoni matul il-

formulazzjoni tal-linja politika, l-ippjanar 

strateġiku u l-ipprogrammar u l-

implimentazzjoni tal-miżuri. 

(4) Fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-

Regolament u fil-formolazzjoni tal-

politika, l-ippjanar u l-ipprogrammar 

strateġiku u l-miżuri implimentattivi, l-

Unjoni timmira li tiżgura l-koerenza u l-

konsistenza ma’ oqsma oħra tal-azzjoni 

esterna tagħha, b’mod partikolari l-

Istrument ta' Kooperazzjoni għall-

Iżvilupp tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u 

ma’ linji ta' politika u programmi rilevanti 

oħra tal-Unjoni. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Kif imsemmi fl-Artikolu 13, paragrafu 2 

tar-Regolament "Erasmus għal Kulħadd," 

sabiex titmexxa 'l quddiem id-dimensjoni 

internazzjonali tal-edukazzjoni ogħla, 

ammont indikattiv ta' EUR 1 812 100 000 

mill-istrumenti esterni differenti (Strument 

ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, Strument 

għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni u l-

Fond Ewropew għall-Iżvilupp), ikun 

allokat għal azzjonijiet ta' mobbiltà tat-

tagħlim lejn jew mill-pajjiżi tal-UE u għad-

djalogu ta' kooperazzjoni u linja politika 

mal-

awtoritajiet/istituzzjonijiet/organizzazzjonij

iet minn dawk il-pajjiżi. Id-

dispożizzjonijiet tar-Regolament "Erasmus 

għal kulħadd" japplikaw għall-użu ta' dawk 

il-fondi. 

2. Kif imsemmi fl-Artikolu 13, paragrafu 2 

tar-Regolament "Erasmus għal Kulħadd," 

sabiex titmexxa 'l quddiem id-dimensjoni 

internazzjonali tal-edukazzjoni ogħla, 

ammont indikattiv ta' EUR 1 812 100 000 

mill-istrumenti esterni differenti (Strument 

ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, Strument 

għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni u l-

Fond Ewropew għall-Iżvilupp), ikun 

allokat għal azzjonijiet ta' mobbiltà tat-

tagħlim lejn jew mill-pajjiżi tal-UE, filwaqt 

li jkun inkluż ukoll is-settur tan-negozju, 
u għad-djalogu ta' kooperazzjoni u linja 

politika mal-

awtoritajiet/istituzzjonijiet/organizzazzjonij

iet minn dawk il-pajjiżi. Id-

dispożizzjonijiet tar-Regolament "Erasmus 

għal kulħadd" japplikaw għall-użu ta' dawk 

il-fondi.  

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Anness – punt ea (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) l-appoġġ għal azzjonijiet maħsuba 

biex jindirizzaw l-isfidi tas-sigurtà 

enerġetika tal-Unjoni, javvanzaw l-

aġenda tal-Pjan Direzzjonali dwar l-

Enerġija 2050 u jippromwovu t-

trasparenza u l-prevedibbiltà tas-swieq 

tal-enerġija globali u t-trasferiment tat-

teknoloġija; 
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Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Anness – punt eb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (eb) il-promozzjoni ta’ sħubiji, inizjattivi u 

azzjonijiet mfassla biex itejbu l-

kompetittività tas-settur industrijali tal-

Unjoni u ta’ inizjattivi kapaċi li jsaħħu r-

riċerka tal-Unjoni u l-prestazzjoni tal-

innovazzjoni, kif ukoll għall-avvanz tal-

aġenda diġitali tagħha; 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Anness – punt ec (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ec) il-promozzjoni ta' inizjattivi u 

azzjonijiet imfassla biex joħolqu swieq li 

jiffunzjonaw ta' vera , u l-appoġġ għal 

dawn l-inizjattivi u azzjonijiet, u t-

tneħħija ta' burokrazija u ostakli 

kummerċjali, bil-għan li tingħata spinta 

lill-vantaġġ kompetittiv tal-Unjoni; 

 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Anness – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) il-promozzjoni ta’ inizjattivi u 

azzjonijiet ta’ interess tal-Unjoni jew 

interess reċiproku f’oqsma bħat-tibdil fil-

klima, kwistjonijiet ambjentali inklużi l-

bijodiversità, l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, 

il-materji primi, l-enerġija, it-trasport, ix-

(f) il-promozzjoni ta’ inizjattivi, azzjonijiet 

u proġetti ta’ interess tal-Unjoni jew 

interess reċiproku f’oqsma bħat-tibdil fil-

klima, kwistjonijiet ambjentali inklużi l-

bijodiversità, l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, 

il-materji primi, it-trasport, il-politika tax-
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xjenza, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-
politika tax-xogħħol u soċjali, l-iżvilupp 

sostenibbli, inkluża l-promozzjoni ta’ 

xogħol deċenti, u r-responsabbiltà 

korporattiva soċjali, il-kummerċ u l-

kooperazzjoni Nofsinhar-Nofsinhar, l-

edukazzjoni, il-kultura, it-turiżmu, it-

teknoloġiji tal-informazzjoni u l-

komunikazzjoni, is-saħħa, il-ġustizzja, id-

dwana, it-tassazzjoni, il-finanzi, l-statistika 

u kwalunkwe suġġett ieħor marbut mal-

interessi speċifiċi tal-Unjoni jew ta’ 

interess reċiproku bejn l-Unjoni u pajjiżi 

terzi; 

xogħol u soċjali, l-iżvilupp sostenibbli, 

inkluża l-promozzjoni ta’ xogħol deċenti, u 

r-responsabbiltà korporattiva soċjali, il-

kummerċ u l-kooperazzjoni Nofsinhar-

Nofsinhar, l-edukazzjoni, il-kultura, it-

turiżmu, is-saħħa, il-ġustizzja, id-dwana, it-

tassazzjoni, il-finanzi, l-statistika u 

kwalunkwe suġġett ieħor marbut mal-

interessi speċifiċi tal-Unjoni jew ta’ 

interess reċiproku bejn l-Unjoni u pajjiżi 

terzi; 
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