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KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI

Strateġija Annwali ta' Politika għall-2009

1. IMMEXXU L-EWROPA ’L QUDDIEM

L-2009 se tkun sena importanti għall-Unjoni Ewropea. Ser iġġib magħha Parlament Ewropew 
ġdid kif ukoll Kummissjoni Ewropea ġdida. Jekk jitlestew il-proċessi ta’ ratifika nazzjonali, l-
2009 għandha tkun is-sena tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Liżbona. B’qafas istituzzjonali 
stabbli, l-Unjoni se tkun tista’ tikkonċentra fuq l-indirizzar ta' l-isfidi konkreti li hemm 
quddiemha - bħall-promozzjoni tat-tkabbir sostenibbli u impjiegi fi żmien il-globalizzazzjoni 
u l-motivazzjoni għat-tranżizzjoni ta’ l-Ewropa lejn ekonomija b’emissjonijiet baxxi u b’użu 
effiċjenti ta' riżorsi.

Din l-Istrateġija Annwali ta’ Politika tressaq il-prijoritajiet għall-aħħar sena tal-mandat tal-
Kummissjoni attwali. L-għanijiet strateġiċi mfissra mill-Kummissjoni fil-bidu tal-mandat 
tagħha – il-promozzjoni tal-prosperità, is-solidarjetà, il-libertà u s-sigurtà, u Ewropa aktar 
b’saħħitha fi-dinja – għadhom id-direzzjoni fil-qalba tal-ħidma tal-Kummissjoni. Minn meta 
bdiet il-mandat tagħha, il-Kummissjoni ħadet inizjattivi ewlenin biex tikseb dawn l-għanijiet, 
biex tmexxi ’l quddiem l-aġenda Ewropea u biex tikkonferma r-rwol ta’ l-UE fid-dinja 
globalizzata tagħna.

Minħabba l-bidliet istituzzjonali li għandhom jidħlu fis-seħħ fl-2009, il-Kummissjoni se tkun 
ressqet bosta mill-inizjattivi leġiżlattivi ewlenin pendenti tagħha fl-20081. Fl-2009, il-
Kummissjoni ser taħdem mill-qrib mal-Kunsill u mal-Parlament biex tilħaq ftehim dwar l-
aktar proposti importanti li għadhom pendenti. Hija ser tiffoka fuq l-iżgurar li l-acquis jiġi 
implimentat b’mod tajjeb konformi mal-metodu miftiehem f'Settembru 20072. Ser tiżgura li l-
programmi finanzjarji miftiehma għall-perjodu bejn l-2007 u l-2013 jkunu ġestiti b’mod 
effettiv u effikaċi u li l-programmi finanzjarji marbuta mal-perjodu bejn l-2006 u -2006 
jingħalqu b’suċċess, skond il-prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja soda.

Il-Kummissjoni ser ukoll tħares 'il quddiem, u tpoġġi l-pedament għas-snin li ġejjin. Id-dħul 
fis-seħħ tat-Trattat ta’ Liżbona jitlob li l-Kummissjoni tressaq għadd ta' proposti speċifiċi 
sabiex id-dispożizzjonijiet tiegħu jidħlu tassew fis-seħħ, u b’hekk jingħataw possibbiltajiet u 
benefiċċji ġodda liċ-ċittadini ta’ l-Unjoni. Il-ħidma fuq ir-reviżjoni tal-baġit, u l-
konsultazzjoni pubblika li għaddejja bħalissa, huma mfassla sabiex jinħolqu l-kundizzjonijiet 
għat-tħejjija għall-qafas finanzjarju li jmiss li ser jiġi propost mill-Kummissjoni li jmiss. Il-
Kummissjoni ser tippreżenta programm li jistabbilixxi oqsma bi prijorità għolja għall-istadju 
li jmiss fl-Istrateġija ta’ l-Iżvilupp Sostenibbli.

Il-Kummissjoni kkommettiet ruħha li żżomm reklutaġġ stabbli ta’ impjegati, bl-ebda talba 
għal postijiet ġodda għall-perjodu bejn l-2009-2013, ladarba jimtlew l-aħħar mewġa ta' 

                                               
1 Il-Programm Leġiżlattiv u ta' Ħidma tal-Kummisjsoni 2008 - COM(2007) 640 finali tat-23.10.2007.
2 COM(2007) 502 finali tal-5.9.2007.



MT 4 MT

impjiegi b'rabta ma' l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija3. Kwalunkwe ħtiġijiet ta’ persunal 
ser ikunu koperti minn trasferimenti interni.

2. PARTI I - AZZJONIJIET TA’ PRIJORITÀ FL-2009 IĊ-ĊITTADIN L-EWWEL U QABEL 
KOLLOX

2.1. It-Tkabbir u l-Impjiegi

Il-promozzjoni ta’ riforma ekonomika u soċjali sostenibbli fl-Ewropa taħt l-Istrateġija mġedda 
ta’ Liżbona għat-tkabbir u l-impjiegi se żżomm postha fil-qalba ta' l-aġenda politika tal-
Kummissjoni. L-impatt ta’ l-inkwiet finanzjarju globali fuq l-ekonomija reali u ż-żieda fil-
prezzijiet tal-materja prima ser jitolbu li l-UE tintensifika r-riformi strutturali tagħha kemm 
fil-livell ta' l-UE kif ukoll f'dak nazzjonali. Ser issir ħidma qawwija dwar it-tneħħija ta’ 
piżijiet amministrattivi żejda minn fuq in-negozji. L-implimentazzjoni tal-programmi ġodda 
ta' koeżjoni ta' l-UE se tiżgura għajn ewlenija ta' investiment fil-livell reġjonali għall-
implimentazzjoni ta' l-istrateġija ta' Liżbona. Il-kontribut tas-sħab soċjali Ewropej għall-
aġenda ta’ Liżbona ser tingħata spinta wkoll.

Il-Kummissjoni se tissokta bl-istrateġija tagħha għal innovazzjoni fuq bażi wiesgħa. Għal din 
ir-raġuni ż-Żona Ewropea ta’ Riċerka (ERA) għandha tiġi intensifikata. L-attivijtajiet fil-
qasam ta’ sostenn lill-SMEs ser jibnu fuq l-Att Ewropew għan-Negozji ż-Żgħar li dalwaqt 
jidħol fis-seħħ, u jiffokaw fuq li jitħeġġeġ il-potenzjal ta’ industriji kreattivi. Il-bini ta’ 
Ewropa ta’ għarfien ser jinkludi passi prattiċi bħall-għajnuna lill-Istitut Ewropew għall-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) fl-ewwel sena ta’ ħidma sħiħa tiegħu u t-titjib tad-Djalogu 
bejn l-Universitajiet u n-Negozji.

Ir-rapport tal-Kummissjoni dwar il-kisbiet u l-isfidi ġejjiena ta’ l-Unjoni Ekonomika u 
Monetarja (EMU), li se jitressaq f’Mejju ta’ l-2008, se juri t-triq lejn miżuri li għandhom 
iħejju l-EMU għall-għaxar snin li ġejjin.

Azzjoni ewlenija ta' segwitu għar-Reviżjoni tas-Suq Uniku ta' l-2007 se tkun inizjattiva dwar 
sħubijiet konġunti bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri biex japplikaw u jinfurzaw il-
leġiżlazzjoni dwar is-Suq Uniku, li tiċċara r-rwoli rispetti tal-Kummissjoni u ta' l-Istati 
Membri għar-responsabbiltajiet konġunti għall-iffunzjonar tas-Suq Uniku. Bosta Direttivi ta’ 
Strateġiji Ġodda ser jiġu emendati biex is-Suq Uniku jiġi modernizzat fir-rigward tal-prodotti, 
u ssir il-konverġenza tagħhom mal-Qafas Leġiżlattiv il-Ġdid. Ser jittieħdu azzjonijiet fil-
qasam tas-servizzi finanzjarji, b’enfasi partikolari dwar is-servizzi finanzjarji bl-imnut. Il-
Kummissjoni se tikkommetti ruħha f’mod attiv b’reazzjoni għall-inkwiet finanzjarju globali, 
li ser jinvolvi aġġustamenti fuq terminu twil fl-ambjent regolatorju u superviżorju għas-
servizzi finanzjarji.

Sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal kummerċjali, l-azzjoni Komunitarja se tingħata imbuttatura fil-
qasam tal-kompetizzjoni partikolarment permezz ta' stħarriġ tas-settur, antitrust aktar 
dinamiku u infurzar ta' l-għajnuna mill-Istat f’setturi li huma ċentrali għas-suċċess ta’ l-
istrateġija ta’ Liżbona (bħall-industriji ta’ netwerk (network industries), is-servizzi finanzjarji 
u l-ICT).

                                               
3 KUMM(2005)573 finali tas-15.11.2005
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Il-Kummissjoni se tkompli tiżviluppa l-Politika ta’ l-Enerġija għall-Ewropa permezz ta’ 
Analiżi Strateġika ta’ l-Enerġija aġġornata b’konformità mal-mandat tal-Kunsill Ewropew ta’ 
Marzu 2007 – din se twassal għal Pjan ta’ Azzjoni ġdid dwar l-Enerġija għas-snin bejn l-2010 
u l-2014. Azzjonijiet oħra se jinkludu l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni l-ġdida dwar is-suq 
intern ta’ l-enerġija, l-iżvilupp ulterjuri ta’ l-Osservatorju tas-Suq ta’ l-Enerġija u aktar sigurtà 
b'rabta mal-forniment.

Fir-rigward tat-trasport, prijorità ewlenija ser tkun is-suċċess ta’ Galileo, li issa ser jitmexxa 
mill-Kummissjoni. Se tissokta ħidma biex is-settur tat-trasport jirrispetta aktar l-ambjent u l-
iżvilupp b'suċċess ta' sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku. Se jiżdiedu l-ispezzjonijiet sabiex is-
setturi tat-trasport u l-enerġija jsiru aktar sikuri. Barra minn hekk il-Kummissjoni se 
tistabbilixxi l-pedamenti għal politika ġejjiena tat-trasport u valutazzjoni dettaljata ta’ kisbiet 
u prospetti fuq terminu twil ta’ żmien.

2.2. Il-Bidla fil-Klima u Ewropa Sostenibbli

Il-Konferenza ta’ Bali dwar il-Bidla fil-Klima li saret fl-2007 stabbiliet programm għan-
negozjati u l-konklużjoni ta’ ftehim globali għall-perjodu ta' wara l-2012, li għandu jitlesta sa 
tmiem l-2009. Il-proċess ta’ negozjati tan-NU se jiġi intensifikat b’mod sinifikanti u se jiġi 
msaħħaħ minn diskussjonijiet ma' sħab internazzjonali ewlenin. L-UE ser tissokta tasserixxi 
tmexxija f’dawn in-negozjati internazzjonali u għandha tagħmel l-istess fl-Ewropa permezz 
ta’ miżuri konkreti. Għalhekk, prijorità ewlenija se tkun li l-pakkett dwar l-Enerġija u l-Bidla 
fil-Klima jitressaq lejn il-fażi ta' implimentazzjoni. Dan se jinkludi l-implimentazzjoni ta’ l-
Iskema riveduta għall-Iskambju ta' Kwoti ta' Emissjonijiet (Emissions Trading Scheme), 
jiddaħħlu fis-seħħ kemm il-leġiżlazzjoni dwar l-enerġija li tiġġedded kif ukoll il-Pjan ta’ 
Azzjoni dwar l-Effiċjenza Enerġetika u jiġu żviluppati teknoloġiji b’użu baxx ta’ karbonju. Il-
ħidma dwar kif se jiġi assistit l-adattament ma' l-impatti tal-bidla fil-klima ser tissokta biex l-
Ewropa tiġi megħjuna fit-tħejjija għall-bidla f'firxa wiesgħa ta' oqsma ta' politika u biex 
tingħata għajnuna lis-sħab internazzjonali - prinċipalment il-pajjiżi li għadhom fil-fażi ta' 
żvilupp – biex jilħqu l-għanijiet li ġew miftiehma fil-livell internazzjonali. 

Il-Kummissjoni ser tissokta l-ħidma fl-2008 favur il-promozzjoni ta’ konsum sostenibbli u 
politika industrijali sostenibbli fl-Ewropa. Il-ħidma biex jitwaqqaf t-telf tal-bijodiversità se 
tiġi intensifikata wara r-Rapport ta’ l-2008 dwar il-Pjan ta’ Azzjoni ta’ l-UE dwar il-
bijodiversità u laqgħa f’Bonn tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Diversità Bijoloġika. L-
infurzar u l-implimentazzjoni tal-liġi ambjentali tal-KE se tissokta l-preżenza b’saħħitha 
tagħha fl-2009.

Fl-2009, il-Kummissjoni se twettaq ħidma dwar l-iżvilupp tal-Politika Marittima Integrata l-
ġdida u se tressaq proposta dwar ir-riforma ta’ l-Organizzazzjoni tas-Suq Komuni għas-sajd u 
l-prodotti ta’ l-akwakultura. Barra minn hekk hija mistennija timplimenta r-riżultati tal-ftehim 
dwar il-“Health Check” tal-Politika Agrikola Komuni. Se tkompli l-ħidma dwar il-kwalità tal-
prodotti agrkoli, fuq il-bażi tar-riżultati tal-Green Paper ta’ l-2008. Konformi mat-talba tal-
Kunsill Ewropew, il-Kummissjoni se tippreżenta Strateġija għar-reġjun tal-Baħar Baltiku.

2.3. Nittrasformaw il-Politika Komuni dwar l-Immigrazzjoni f'Realtà

L-iżvilupp ta’ politika komuni dwar l-immigrazzjoni jibqa' prijorità fundamentali sabiex jiġu 
ffaċjati l-isfidi u jsir l-aħjar użu mill-opportunitajiet li toffri l-migrazzjoni f'dan iż-żmien ta' 
globalizzazzjoni. Bħala segwitu għall-Komunikazzjoni dwar l-Immigrazzjoni li għandha 
titressaq fl-2008, il-Kummissjoni se tikkommetti ruħha li twettaq ħidma biex tintegra l-
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immigrazzjoni fil-linji ta' politika usa’ tagħha favur it-tkabbir ekonomiku, il-kompetittività u 
l-inklużjoni soċjali. L-2009 se tkun l-ewwel sena ta' ħidma tan-Netwerk Ewropew ta' l-
Immigrazzjoni tal-Punti ta' Kuntatt Nazzjonali.

Il-Kummissjoni se tiżviluppa ulterjorment ġestjoni integrata tal-fruntieri u l-politika komuni 
dwar il-viża, u se taħdem biex tlesti s-Sistema Komuni Ewropea ta' l-Ażil sa' l-2010. Fl-istess 
ħin, il-Kummissjoni se tissokta l-proċess li torbot il-politika dwar l-immigrazzjoni ta' l-UE 
ma' l-aġenda esterna, inklużi l-iżvilupp u l-kummerċ.

2.4. Iċ-ċittadin l-ewwel u qabel kollox

Il-Kummissjoni tinsab ċerta li l-UE trid tkompli tiffoka l-attenzjoni tagħha fit-tfassil ta’ 
politiki ta’ interess dirett għaċ-ċittadini. Se jitressqu inizjattivi li jissimplifikaw il-ħajja taċ-
ċittadini meta dawn jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' moviment ħieles madwar l-Unjoni jew 
meta jivjaġġaw lejn pajjiżi 'l barra mill-UE. Se tissokta l-ħidma fuq il-ħolqien ta’ żona ta’ 
ġustizzja, partikolarment billi tiżgura r-rikonoxximent reċiproku tas-sentenzi ġudizzjarji fl-UE 
u billi ttejjeb l-aċċess għall-ġustizzja liċ-ċittadini ta' l-UE.

L-UE għandha tkompli bl-isforzi tagħha li tiżgura s-sigurtà taċ-ċittadini ta’ l-UE. Fl-2009 se 
tingħata attenzjoni partikolari għall-ġlieda kontra r-riskji ta' attakki terroristiċi f'oqsma li 
jinkludu dawk tal-kimika u tal-bijoloġija kif ukoll f'dawk nukleari u radjoloġiċi. Il-
Kummissjoni se tagħmel proposti biex ittejjeb l-effettività tal-protezzjoni ċivili, prinċipalment 
bħala segwitu għall-Komunikazzjoni dwar il-prevenzjoni li mistennija toħroġ fl-2008.

Fil-qasam tas-saħħa pubblika, se jitressqu inizjattivi bħala parti mill-implimentazzjoni ta’ l-
Istrateġija ta’ l-UE dwar is-Saħħa adottata fl-2007. Barra minn hekk, se tiġi ttratata s-sigurtà 
tal-pazjenti bi proposta dwar it-tagħmir mediku. Is-sikurezza ta’ l-ikel, is-saħħa u l-benesseri 
ta' l-annimali se jkunu s-suġġett ta' proposti ġodda u l-attivitajiet ta' monitoraġġ se jingħataw 
spinta biex tiġi żgurata l-konformità ma' l-istandards eżistenti f'dawn l-oqsma. Ir-regoli dwar 
is-sikurezza tal-prodotti tal-konsumatur se jiġu infurzati b’mod aktar attiv. Fir-rigward tal-
leġiżlazzjoni dwar il-kimiki, l-ewwel snin ta’ l-implimentazzjoni tar-Regolament REACH 
(Reġistrazzjoni, Evalwazzjoni u Awtorizzazzjoni tal-Kimiki) se jkunu kruċjali għas-suċċess 
ta’ din il-politika.

L-aġenda soċjali riveduta għandha l-għan li tagħti lill-Ewropej prospetti aħjar u 
opportunitajiet ġodda. Hija tirrigwarda d-dħul fis-seħħ ta’ linji ta' politika attivi dwar is-suq 
tax-xogħol li jipprovdu flessigurtà – fejn in-nies jiġu megħjuna jiżviluppaw ħiliet u l-kapaċità 
li jsibu impjieg ġdid, filwaqt li jkunu konxji li hemm sistema ta' lqugħ li tħarishom. Fl-2009 
se ssir enfasi partikolari dwar iż-żgħażagħ u l-mobbiltà transkonfinali taż-żgħażagħ. 
Programmi Ewropej għaż-żgħażagħ u l-edukazzjoni se jgħinu biex in-nies ikunu mgħammra 
jieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet - u dan tul ħajjithom kollha.

Jeħtieġ li l-istandards li ġew stabbiliti fl-oqsma bħal dawk tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post 
tax-xogħol, l-ugwaljanza bejn is-sessi, il-moviment ħieles tal-persuni, u dawk kontra d-
diskriminazzjoni jiġu applikati u evalwati b'mod effettiv, filwaqt li jiġġeddu fejn hemm 
bżonn. Il-Kummissjoni kkommettiet ruħha li tiżviluppa strateġiji ġodda għall-ġestjoni tal-
bidla – u għal kwistjonijiet bħall-inklużjoni.
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2.5. L-Ewropa bħala Sieħba Dinjija

Id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Liżbona għandu jtejjeb b’mod sinifikanti l-profil estern ta’ l-
Unjoni. Il-Kummissjoni se tagħti kontributi siewja biex tiżgura t-traduzzjoni effettiva ta' dan 
il-qafas ġdid f'azzjoni, anke permezz tat-tħejjijiet għall-ħolqien ta' Servizzi Ewropew ta' 
Azzjoni Esterna. Is-sigurtà ta’ l-enerġija, il-bidla fil-klima u l-migrazzjoni se jibqgħu temi 
importanti li jiggwidaw il-politika esterna u jservu biex isaħħu l-impenn ta' l-UE għal 
multilateraliżmu effettiv. L-inkwiet finanzjarju attwali jeħtieġ tweġiba koordinata mill-UE, 
inkluża preżenza aktar qawwija tal-Kummissjoni fl-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali.

Il-Kummissjoni se tissokta bl-implimentazzjoni tal-kunsens il-ġdid li ntlaħaq dwar it-tkabbir. 
In-negozjati ta’ adeżjoni tal-Kroazja se jidħlu fi stadju deċiżiv u n-negozjati dwar l-adeżjoni 
tat-Turkija se jibqgħu mixjin 'il quddiem, għalkemm dawn jiddependu fuq ir-ritmu tar-riformi 
u l-progress fil-kisba tar-rekwiżiti meħtieġa. It-triq tal-Balkani tal-Punent lejn adeżjoni fil-
ġejjieni, taħt il-Proċess ta’ Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, se tingħata spinta dejjem jekk il-
kundizzjonijiet stabbiliti jinkisbu u jitwettqu r-riformi meħtieġa mill-pajjiżi kkonċernati. Il-
Kummissjoni se jkollha rwol importanti fis-sostenn għall-implimentazzjoni ta’ l-istatus 
ġejjieni tal-Kosovo, partikolarment permezz ta' l-użu ta' strumenti Komunitarji li jkunu ta' 
appoġġ għall-uffiċċju ċivili internazzjonali li għandu jitwaqqaf, u l-missjoni ta' l-istat tad-dritt 
ta’ l-ESDP, u permezz tal-koordinazzjoni ta’ l-għajnuna għall-proċess ta' riforma tal-Kosovo.

Il-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) se tiffoka fuq l-implimentazzjoni sħiħa tat-tnax-il pjan 
ta’ azzjoni tal-PEV. Għandu jkun possibbli li fl-2009 jingħalqu n-negozjati dwar Ftehim 
Imsaħħaħ ġdid ma’ l-Ukrajna. Mistennija jiġu negozjati arranġamenti kuntrattwali ġodda mal-
Libja u r-Repubblika tal-Moldova. Il-ħtieġa għal ħidma ulterjuri mar-Russja u ftehim 
imsaħħaħ tibqa’ prijorità ewlenija. Fl-aħħarnett, wieħed jittama li l-momentum li nħoloq mill-
Konferenza ta’ Annapolis iġib żviluppi pożittivi fil-Lvant Nofsani. Il-Kummissjoni se tibqa' 
tagħti sehemha fil-Kwartett u se tkompli talloka riżorsi sinifikanti lir-reġjun.

Se tibqa’ tiġi intensifikata l-ħidma biex jiġu żviluppati rabtiet politiċi u ekonomiċi aktar mill-
qrib mas-sħab tagħha madwar id-dinja. L-2009 se tagħti opportunitajiet importanti għat-tisħiħ 
tar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Uniti u ma’ sħab industrijalizzati ewlenin oħrajn. Il-
kooperazzjoni mal-pajjiżi ta’ l-ASEAN, maċ-Ċina u l-Indja se tiġi intensifikata. Bħala parti 
mis-sħubija strateġika ma’ l-Amerika Latina, l-UE se tfittex li tissokta, u possibbilment 
tikkonkludi, in-negozjati dwar il-Ftehimiet ta’ Assoċjazzjoni mal-Komunità ta’ l-Andi, l-
Amerika Ċentrali u l-Mercosur.

Il-kontribut ta’ l-UE għall-promozzjoni tas-sigurtà u l-istabbiltà internazzjonali se jiżdied 
sostanzjalment. Il-missjoni ta’ l-istat tad-dritt fil-Kosovo se tkun fundamentali għall-garanzija 
ta’ l-istabbiltà fil-Kosovo u l-iżvilupp dejjiemi tiegħu. Il-missjoni tal-pulizija ta’ l-ESDP fl-
Afganistan għandha tkun operattiva bis-sħiħ u tħalli impatt reali fuq is-sigurtà tal-pajjiż. Il-
kooperazzjoni se tingħata spinta biex jinħolqu l-kundizzjonijiet meħtieġa għal żvilupp 
sostenibbli. B'mod aktar ġenerali, il-Kummissjoni se tkompli ttejjeb t-tħejjija u l-kapaċità 
tagħha biex tagħti s-sehem tagħha fi kriżijiet f'pajjiżi terzi.

Il-Kummissjoni se timplimenta tmien sħubijiet tematiċi operattivi ta’ l-Istrateġija Konġunta 
bejn l-Afrika u l-UE u se twettaq ħidma ta’ għajnuna biex il-pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u l-
Paċifiku (AKP) jintegraw aħjar fl-ekonomija dinjija. Hija se twettaq pjan ta’ azzjoni msejjes 
fuq il-Kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna Umanitarja biex issaħħaħ il-kapaċità tagħha li 
twieġeb għall-kriżijiet u l-isfidi umanitarji.
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Iċ-Ċiklu ta’ Doha dwar l-Iżvilupp jibqa’ prijorità ewlenija u jekk jintlaħaq ftehim fl-2008 
iwassal sabiex l-implimentazzjoni tiegħu tiġi kkunsidrata bħala għan ewlieni għall-2009. Fl-
istess ħin, se jissoktaw in-negozjati dwar ġenerazzjoni ġdida ta’ Ftehimiet ta’ Kummerċ 
Ħieles bilaterali. Il-Kummissjoni se timxi 'l quddiem ukoll fir-rigward ta’ truf oħra ta' l-
aġenda tagħha ta' Ewropa Globali u se tissokta l-ispinta tagħha għal aċċess imtejjeb tas-suq, 
aktar protezzjoni tal-proprjetà intellettwali u relazzjonijiet kummerċjali bilanċjati ma’ sħab 
ewlenin bħaċ-Ċina. 

2.6. Regolamentazzjoni Aħjar – It-Twettiq tal-Wegħdiet u Bidla fil-Kultura 
Regolatorja

Sa tmiem l-2009, il-Kummissjoni se tkun analizzat l-acquis, lestiet il-Programm ta’ 
Simplifikazzjoni li għaddej tagħha u tkun bdiet il-proġett ta' kodifikazzjoni, b'effetti tanġibbli 
fuq il-kompetittività u t-tkabbir. 

Il-Kummissjoni biħsiebha tressaq għadd sostanzjali ta’ proposti fl-2009 mfassla għat-tnaqqis 
tal-piżijiet amministrattivi. Dawn il-proposti mhumiex se jbiddlu l-għanijiet tal-politika jew il-
livell ta’ l-ambizzjoni tat-testi eżistenti. Għalhekk wieħed jista’ jistenna adozzjoni b’ritmu 
mgħaġġel. Fl-istess ħin, se ssir ir-reviżjoni ta’ l-implimenteazzjoni tal-Programm ta’ Azzjoni 
għat-tnaqqis tal-Piżijiet Amministrattivi u se jiġi evalwat il-progress lejn il-kisba tal-mira għal 
tnaqqis ta’ 25%.

Ir-regolamentazzjoni aħjar hija element ieħor importanti fit-tweġiba ta’ l-UE għall-
globalizzazzjoni. Billi tkun minn ta' quddiem bl-isforzi tagħha biex ittejjeb l-ambjent 
regolatorju, u l-iżvilupp ta' standards għolja fl-oqsma tas-saħħa, s-sigurtà u l-ħarsien ta’ l-
ambjent, l-UE tista’ tgħin fit-tiswir tar-regolamentazzjoni globali. L-UE se tmexxi ’l quddiem 
id-diskussjonijiet ma' sħab ewlenin dwar il-kooperazzjoni regolatorja, il-konverġenza ta' 
standards u l-ekwivalenza tar-regoli.

Il-benefiċċji kollha tal-programm tar-Regolamentazzjoni Aħjar se jinkisbu permezz ta’ 
kooperazzjoni b’suċċess ma’ l-istituzzjonijiet l-oħra u ma’ l-Istati Membri. Fl-2009, se jiġi 
evalwant il-progress li nkiseb fl-adozzjoni ta’ strateġija aktar effettiva għat-traspożizzjoni u l-
applikazzjoni tal-liġi ta’ l-UE. F’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-inizjattivi ta’ simplifikazzjoni, 
l-effetti tagħhom jinħassu biss ladarba l-proposti jiġu adottati mill-istituzzjonijiet Ewropej u 
jiġu applikati mill-Istati Membri. Dan jeħtieġ sħubija - ħidma konġunta biex il-proposti jiġu 
adottati b'pass mgħaġġel, u ħidma ma' l-Istati Membri biex dawn jagħtu riżultati b’rabta ma’ 
l-għanijiet ta’ politika komuni.

2.7. Ewropa li tikkomunika

L-2009 se tkun sena partikolarment importanti għall-Ewropa li tikkomunika. Il-bidu tas-sena 
għandu jkun ikkaratterizzat mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Liżbona li se jinvolvi bidliet 
istituzzjonali importanti u se jgħin biex iħejji t-triq għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. 
Il-prijoritajiet tal-Komunikazzjoni se jirreflettu l-prijoritajiet politiċi stabbiliti fl-Istrateġija 
Annwali ta’ Politika u se jikkonċentraw fuq l-oqsma ta’ interess dirett għaċ-ċittadini ta’ l-UE. 
Riċerka reċenti turi li hemm konverġenza wiesgħa fil-fehmiet taċ-ċittadini dwar x'għandhom 
ikunu l-prijoritajiet ta' l-UE: żvilupp ekonomiku u soċjali li jwassal għal kwalità mtejba tal-
ħajja, il-ħarsien ta’ l-ambjent (ta’ spiss b’rabta mal-politika dwar l-enerġija), is-sigurtà, il-
migrazzjoni, l-edukazzjoni, u l-ġlieda kontra t-terroriżmu. Permezz tal-ħidma tagħha dwar 
dawn il-prijoritajiet, il-Kummissjoni qed tfittex li tkattar il-ħidma tagħha bi sħubija ma' l-



MT 9 MT

istituzzjonijiet Ewropej l-oħrajn u l-Istati Membri sabiex jitqajjem dibattitu ħaj dwar il-politiki 
Ewropej matul it-tħejjija għall-elezzjonijiet Ewropej u lil hinn.

Għalhekk il-Kummissjoni se tipproponi l-prijoritajiet ta’ komunikazzjoni li ġejjin:

Titlu Deskrizzjoni fil-Qosor

It-Trattat ta’ 
Liżbona: Il-kisba 
tar-riżultati

Tmexxija u politika aħjar, l-aktar b’rabta mar-rwol ta’ l-UE fid-dinja 
u fil-qasam tal-Ġustizzja, il-Libertà u s-Sigurtà

Kampanja ta’ sensibilizzazzjoni għaċ-ċittadini fuq id-dimensjoni 
soċjali tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali

Ir-riforma tal-baġit, 
bidla fl-Ewropa

Reviżjoni tal-baġit ta’ l-UE li tinkludi l-aspetti kollha ta’ nfieq u 
riżorsi ta’ l-UE 

It-tkabbir u l-
impjiegi 

Li għandha titressaq fil-perspettiva tat-tħassib taċ-ċittadini, inkluża s-
Sena Ewropea dwar il-kreattività u l-innovazzjoni.

L-Enerġija u l-Bidla 
fil-Klima

Li għandha tiġi kkomunikata fuq il-bażi ta’ l-ewwel riżultati miksuba 
fl-2007 u fl-2008.

3. PARTI II - QAFAS ĠENERALI GĦAL RIŻORSI UMANI U FINANZJARJI GĦALL-2009

3.1. Riżorsi Umani

Eżerċizzju ta’ 'analiżi'4 li twettaq fil-bidu ta’ l-2007 kkonferma l-ħtieġa li jitlesta d-dħul 
gradwali ta' impjegati ġodda b'rabta ma' l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija (EU-2) ma' l-
aħħar parti tal-250 post tax-xogħol ġdid fl-2009. Ladarba dan isir, il-Kummissjoni 
kkommettiet ruħha li timla l-vakanzi ulterjuri ta’ persunal li jinqalgħu sa l-2013 permezz ta’ 
trasferimenti interni.

3.1.2. Allokazzjoni ta’ persunal għall-prijoritajiet politiċi

Fl-2009 il-Kummissjoni qed tistenna li tingħata 250 post tax-xogħol ġdid b’rabta mat-tkabbir. 
Hija se toħloq 600 post ulterjuri permezz ta’ trasferimenti interni, u b’hekk jinħolqu 850 post 
li għandhom jintużaw għall-ħtiġijiet prijoritarji. Dawn se jkunu disponibbli għal ħidma fir-
rigward tal-prijoritajiet stabbiliti fl-Istrateġija Annwali ta’ Politika, bħall-istrateġija ta’ 
Liżbona għat-tkabbir u l-impjiegi, l-implimentazzjoni ta’ l-acquis, il-bidla fil-klima u l-
enerġija, u l-migrazzjoni. Barra minn hekk ser isir arranġament dwar rekwiżiti ġodda wara d-
dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Liżbona. Is-servizzi ċentrali responsabbli mill-attivitajiet ta' 
sostenn u koordinazzjoni mhumiex se jiġu allokati postijiet ġodda, ħlief għal tisħiħ limitat 
għas-servizzi lingwistiċi u tat-traduzzjoni. Barra minn hekk, il-DĠs u s-servizzi kollha se 
jintalbu jirrazzjonalizzaw is-sostenn intern u l-attivitajiet ta’ koordinazzjoni tagħhom sa 
tmiem l-2008.

                                               
4 “L-ippjanar u l-ottimmizzar tar-riżorsi umani tal-Kummissjoni fis-servizz tal-prijoritajiet ta' l-UE", 

(SEC(2007)530) ta' l-24.04.2007.
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3.1.3. It-tisħiħ tal-kooperazzjoni interistituzzjonali

Il-Kummissjoni għamlet progress fir-riflessjoni usa’ tagħha dwar il-vjabbiltà ta’ 
kooperazzjoni interistituzzjonali msaħħa. Fuq il-bażi tar-rapport mitlub mill-Parlament 
Ewropew5, il-Kummissjoni kkonfermat li l-istruttura tat-tliet uffiċċji amministrattivi tissodisfa 
l-fatt li dawn jinbidlu f'entitajiet interistituzzjonali u se teżamina l-għażliet possibbli bil-għan 
li tressaq proposti xierqa li jinvolvu, fejn dan ikun jista’ jsir, uffiċċji interistituzzjonali jew 
suriet oħra ta’ kooperazzjoni, bħal ftehimiet fuq il-livell tas-servizz.

3.2. Tibdil fl-Allokazzjoni ta' Riżorsi Finanzjarji

3.2.1. Il-Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi (intestatura 1a)

Żieda ta’ €619-il miljun (5.8%) hija maħsuba għal din l-intestatura, b’enfasi fuq azzjonijiet 
ewlenin li jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-kompetittività, it-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi 
ta’ l-Istrateġija ta’ Liżbona, jiġifieri s-7 Programm Qafas għar-riċerka u l-iżvilupp 
teknoloġiku (€631 miljun), il-Programm ta’ Tagħlim Tul il-Ħajja (€63 miljun) u l-Programm 
dwar il-Kompetittività u l-Innovazzjoni (CIP) (€75 miljun).

Id-deċiżjoni ta’ l-Awtorità Baġitarja li tiffinanzja l-GALILEO u l-Istitut Ewropew tat-
Teknoloġija se tiġi implimentata permezz ta’ trasferiment intern ta’ €200 miljun fis-
sottointestatura 1a (2009-2013), inkluż €50 minn tnaqqis lineari mill-kontribuzzjonijiet 
Komunitarji lil aġenziji deċentralizzati. Barra minn hekk, il-Kummissjoni se tagħmel 
valutazzjoni dettaljata dwar l-użu ta' dħul disponibbli assenjat lil aġenziji deċentralizzati u 
taġġusta l-livell tal-kontribuzzjoni Komunitarja b’konformità ma’ dan.

L-azzjoni proposta għall-ħolqien ta’ żewġ aġenziji ġodda – l-Awtorità Ewropea dwar is-Suq 
tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi u l-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta’ l-
Enerġija – ftit li xejn se tħalli impatt fuq il-marġni disponibbli taħt il-limitu ta' l-intestatura 1a. 
Din ta’ l-aħħar se tkun finanzjata minn tnaqqis korrispondenti minn azzjonijiet oħra (fil-biċċa 
l-kbira azzjonijiet taħt prerogattivi istituzzjonali) fil-qasam ta’ politika tat-trasport u l-
enerġija. Ta’ qabel, li se tinħoloq fl-2010, se tkun finanzjata minn trasferimenti parzjali fil-
qasam ta’ politika tas-soċjetà ta’ l-informazzjoni u parzjalment minn żieda ta’ €37.5 miljuni 
għall-perjodu bejn l-2009 u l-2013.

Il-Kummissjoni tipproponi l-issuktar ta' l-azzjoni preparatorja tagħha għas-servizzi operattivi 
għall-Monitoraġġ Globali ta' l-Ambjent u s-Sigurtà (GMES) Il-€5 miljuni allokati għal dawn 
l-azzjonijiet preparatorji se jkunu finanzjati parzjalment mill-marġni (€2 miljuni) u 
parzjalment minn trasferiment intern (€3 miljuni) fil-qasam ta' politika ta' l-intrapriża.

Il-marġni disponibbli li jirriżulta taħt il-limitu tan-nefqa għall-2009 se jammonta għal 
€65 miljun.

3.2.2. Il-Koeżjoni għat-tkabbir l-impjiegi (intestatura 1b)

B’konformità ma’ l-ipprogrammar eżistenti, ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-Koeżjoni għat-
Tkabbir u l-Impjiegi se jiżidiedu b’ €1 538 miljun, jew 3.3% meta mqabbel ma’ l-2008. Wara 
l-adozzjoni tal-programmi operattivi u l-istabbiliment tal-kundizzjonijiet għall-ġestjoni u l-

                                               
5 Ir-rapport dwar il-kooperazzjoni interistituzzjonali mħejjija mill-amministrazzjonijiet ta’ l-

Istituzzjonijiet (Nota 9941 tat-30.10.2007) bħala tweġiba għat-talba ta’ Mr Itälä, rapporteur għal 
istituzzjonijiet oħra fil-proċedura tal-baġit għall-2008 (ir-rapport A-0069/2007tad-29.03.2007).
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kontroll effikaċi tagħhom, il-Kummissjoni se tikkonċentra fuq li timmassimizza l-impatt 
tagħhom f’termini ta’ koeżjoni u tkabbir.

3.2.3. ll-ħarsien u l-ġestjoni tar-riżorsi naturali (intestatura 2)

L-allokazzjoni gradwali ta’ għajnuna diretta għall-agrikoltura se tissokta għal dawk l-Istati 
Membri li ssieħbu ma’ l-Unjoni fl-2004, b’żieda bejn 50% u 60% tal-livell finali. Għal dawk 
l-Istati Membri li ssieħbu fl-2007, iż-żieda se tkun bejn 30% u 35%. 

Wara l-adozzjoni tal-biċċa l-kbira tal-programmi ta’ l-iżvilupp rurali kmieni fl-2008, l-
istrutturi meħtieġa kollha għall-implimentazzjoni sħiħa tal-programmi se jkunu fis-seħħ fl-
2009. Se jiġu allokati fondi għal kompetittività aħjar fl-agrikoltura, ambjent aħjar fiż-żoni 
rurali, kwalità tal-ħajja aħjar u d-diversifikazzjoni ta' l-ekonomija fiż-żoni rurali.

Ir-riżorsi allokati lil LIFE+ se jiżdiedu b’ 5.9% fl-2009.

Fir-rigward tal-Politika Marittima, il-Kummissjoni tipproponi li tissokta l-azzjoni preparatorja 
tagħha (€6 miljuni) permezz ta’ trasferimenti ta’ riżorsi disponibbli fil-politika tas-sajd.

3.2.4. Libertà, sigurtà u ġustizzja (intestatura 3a)

Fl-2009 qed tiġi mbassra żieda globali fin-nefqa ta’ madwar €100 miljun (16%). Il-fruntieri 
esterni, il-politika dwar il-viża u l-moviment ħieles tal-persuni (+18%) u l-politiki komuni 
dwar l-immigrazzjoni u l-ażil (+18%) se jirċievu fondi addizzjonali.

Minħabba ż-żieda fis-sussidju għall-Aġenzija FRONTEX adottata mill-Awtorità Baġitarja fl-
2008 u l-inizjattivi ġodda li se jitressqu fl-2008 (il-ħolqien ta’ sistema Ewropea għas-
sorveljanza tal-fruntieri – Eurosur, il-ħolqien ta’ sistema ta’ dħul-ħruġ u miżuri li jiffaċilitaw 
l-ivjaġġar fil-fruntieri esterni), il-Kummissjoni tipproponi żieda ta’ €30 miljun fl-2009. Dan 
il-livell sostnut (€70 miljun fis-sena) se jinżamm għal matul il-perjodu bejn l-2010 u l-2013.

Permezz ta’ din iż-żieda u iffrankar ta’ €20 miljun għal sistemi ta’ l-IT fuq skala kbira (SIS II, 
VIS u Eurodac) fl-2009, il-marġni disponibbli taħt il-limitu ta’ l-intestatura 3a jammonta għal 
€29 miljun.

3.2.5. Ċittadinanza (intestatura 3b)

B’konformità ma’ l-ipprogrammar finanzjarju madwar €630 miljun huma allokati għall-
intestatura 3b, żieda ta’ 5.3%, li se tippermetti aktar finanzjament għal azzjonijiet ewlenin li 
jikkonċernaw liċ-ċittadini Ewropej, inklużi s-saħħa pubblika, il-ħarsien tal-konsumatur, il-
protezzjoni ċivili, il-programmi kulturali u l-komunikazzjoni. Il-limitu ta’ l-intestatura 3b 
jinsab madwar l-istess livell ta' l-2007.

3.2.6. L-UE bħala sieħba globali (intestatura 4)

Il-projezzjoni esterna ta’ politiki interni, il-proċess ta’ paċi fil-Lvant Nofsani u l-
implimentazzjoni tar-riżoluzzjoni ta’ l-istatus ġejjieni tal-Kosovo se jibqgħu prijoritajiet 
politiċi għolja għall-UE fl-2009.

L-iżviluppi politiċi reċenti (il-konferenzi ta’ Annaplois u Pariġi) tefgħu xaqq ta’ dawl għall-
prospetti għal ftehim ta’ paċi fil-Lvant Nofsani. Fl-2009, il-Kummissjoni se tissokta bl-
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implimentazzjoni ta’ l-“Istrateġija ta’ Azzjoni ta’ l-UE” għall-bini ta' l-Istat għall-paċi u se 
tkompli tibni fuq l-implimentazzjoni tal-pjan baġitarju u ta' żvilupp fuq tliet snin ta' l-Awtorità 
Palestinjana. Barra min hekk l-UE se tagħti kontribut sinjifikanti lil PEGASE, il-mekkaniżmu 
finanzjarju li se jissostitwixxi l-Mekkaniżmu Internazzjonali Temporanju, li se (i) jipprovdi 
sostenn għall-implimentazzjoni tar-Riforma Palestinjana u l-Pjan ta’ Żvilupp u (ii) juża mezzi 
differenti biex jittrasferixxi għajnuna b’mod trasparenti, direttament lill-Awtorità Palestinjana 
jew lil benefiċjarji, għal tmexxija, żvilupp soċjali, l-iżvilupp tas-settur ekonomiku u privat u l-
infrastruttura pubblika.

Il-Kunsill Ewropew ta’ l-14 ta’ Diċembru 2007 enfasizza li “l-UE tinsab lesta li jkollha rwol 
ewlieni fit-tisħiħ ta’ l-istabbiltà tar-reġjun u fl-implimentazzjoni ta’ riżoluzzjoni li tiddefinixxi 
l-istatus ġejjieni tal-Kosovo”. Il-Kummissjoni se jkollha rwol ewlieni fl-użu ta’ strumenti 
Komunitarji għas-sostenn ta’ l-uffiċċju ċivili internazzjonali tal-ġejjieni u l-missjoni ta’ l-istat 
tad-dritt ta’ l-ESDP, u fit-trawwim tar-riformi meħtieġa għat-tħaddin tal-valuri u l-istandards 
Ewropej. Is-sostenn għar-riżoluzzjoni ta’ l-istatus tal-Kosovo u l-għajnuna biex il-Kosovo 
tissodisfa l-obbligi tal-Ftehim ta’ Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni (FSA) li se jsir fil-ġejjieni 
se jeħtieġu riżorsi finanzjarji addizzjonali.

L-ammonti li attwalment huma ppjanati għall-Palestina u l-Kosovo ser ikollhom jiżiedu. 
Madankollu, billi r-rekwiżiti eżatti għall-Proċess ta’ Paċi tal-Lvant Nofsani u l-Kosovo se 
jiddependu fuq l-iżviluppi fix-xhur li ġejjin, il-Kummissjoni biħsiebha taġġusta t-talbiet 
tagħha fl-Abozz ta' Baġit Preliminari jew aktar tard matul il-proċedura baġitarja. Fil-preżent, 
iż-żewġ prijoritajiet qed jiġu allokati €1 537 miljun għall-perjodu bejn l-2007 u l-2013 għall-
Palestina u €535 miljun għall-Kosovo għall-perjodu bejn l-2007 u l-2011.

Bl-eċċezzjoni tal-missjonijiet tal-PBSK fil-Kosovo, l-ispiża eżatta tagħha għall-2009 għad trid 
tiġi vvalutata, il-baġit tal-PBSK, kif miftiehem fl-ipprogrammar finanzjarju inizjali, se 
jammonta għal €243 miljun fl-2009, żjieda ta’ €43 meta mqabbel mal-PDB ta’ l-2008.

Għadd ta’ inizjattivi oħra li jaqgħu taħt ir-relazzjonijiet esterni ta' l-UE se jkunu jeħtieġu jew 
li jitfasslu mill-ġdid inkella riżorsi addizzjonali. Dawn jinkludu:

 l-istrateġija ġdida ta’ l-UE dwar l-Asja Ċentrali, kif adottata mill-Kunsill Ewropew f’Ġunju 
2007. Għas-sostenn ta’ “inizjattivi” mfassla apposta għall-ħames pajjiżi koperti mill-
istrateġija, il-Kummissjoni tipproponi għajnuna “antiċipata” għall-perjodu bejn l-2009 u l-
2013, b’allokazzjoni ta’ €15-il miljun fl-2009 u €25 miljun fl-2010. Dawn l-ammonti se 
jitpaċew ma’ allokazzjonijiet fl-2012 u 2013, biex b’hekk ma jsir l-ebda tibdil fuq il-baġit 
ta' €690 miljun għall-perjodu bejn l-2007 u l-2013.

 il-Programm Tematiku għall-Ambjent u l-Ġestjoni Sostenibbli ta' Riżorsi Naturali inkluża 
l-Enerġija (ENRTP) taħt l-Istrument ta’ Kooperazzjoni ta’ Żvilupp għat-tisħiħ ta’ l-
Alleanza Globali tal-Bidla tal-Klima (GCCA) u kofinanzjar ta’ sħubijiet pubbliċi/privati 
għat-trasferiment tat-teknoloġija fil-qasam tal-bidla fil-klima. Skond il-Programm ta’ Bali, 
iż-żjieda ta’ ammont ta’ €10 miljuni oħra fl-2009, li jiżdied għal €20 miljun, se jżid ma' l-
allokazzjonijiet attwali taħt il-Kapitolu 21.04 "Ambjent u ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi 
naturali, inkluża l-enerġija’, biex b’hekk it-total għall-perjodu bejn l-2007 u l-2013 se jkun 
jammonta għal €934.5 miljun.
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Il-marġni disponibbli taħt dan il-limitu ta’ l-intestatura 4 huwa ta’ madwar €120 miljun. Dan 
se jkun meħtieġ biex jiġu koperti l-ħtiġijiet tal-Palestina u l-Kosovo matul is-sena.3.2.7.

Taqsira tat-Tibdil skond l-Intestatura tal-Qafas Finanzjarju

2009 Projezzjoni 2010-2013
INTESTATURI

Programmar 
inizjali

Tibdil 
APS

Programmar 
rivedut

Programmar 
inizjali

Tibdil 
APS

Programmar 
rivedut

1a. Kompetittività għat-tkabbir 
l-impjiegi

Kwota FF - sottointestatura 1a 11 272.0 11 272.0 55 011.0 55 011.0

Sottointestatura totali 1a 11 205.0 -1.5 11 203.5 54 367.4 41.0 54 408.4

Marġini 67.0 68.5 643.6 602.6

3a. Libertà, sigurtà u ġustizzja

Kwota FF - intestatura 3a 872.0 872.0 5 298.0 5 298.0

Total intestatura 3a 829.8 12.8 842.6 5021.8 92.0 5113.8

Marġini 42.2 29.4 276.2 184.2

4. L-Ewropa bħ a l a  msieħba 
globali

Kwota FF - intestatura 4 7 440.0 7 440.0 34 915.0 34 915.0

Total intestatura 4 7 292.1 25.0 7 317.1 33 894.4 45.0 33 939.4

Marġini 147.9 122.9 1 020.6 975.6
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ANNESS - Azzjonijiet ewlenin previsti għall-2009

1. It-Tkabbir u l-Impjiegi

L-Istrateġija ta' Liżbona għat-Tkabbir u l-Impjiegi

 Valutazzjoni annwali tal-progress u identifikazzjoni ta’ l-oqsma għal azzjoni ġejjiena

 Proposti leġiżlattivi bil-għan li jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi, bħala parti mill-
Programm ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni

 Komunikazzjoni dwar djalogu soċjali settorjali u l-kontribut tiegħu għall-Istrateġija ta’ 
Liżbona

 Komunikazzjoni dwar ir-Riċerka u l-Innovazzjoni ta’ l-ICT, flimkien ma’ azzjonijiet 
preparatorji

 Komunikazzjoni dwar id-Djalogu bejn l-Universitajiet u n-Negozji

 Green paper dwar it-tħeġġiġ tal-potenzjal ta' industriji kulturali u kreattivi

Suq Uniku u Kompetizzjoni

 Rakkomandazzjoni dwar sħubijiet konġunti ma’ l-Istati Membri

 Monitoraġġ aktar sistematiku u integrat ta’ swieq ta’ prodotti ewlenin u servizzi, inklużi 
kwistjonijiet dwar is-settur tal-kompetizzjoni

 Il-konformità tal-leġiżlazzjoni settorjali fil-qasam tas-suq intern tal-prodotti mal-Qafas 
Leġiżlattiv ġdid (li se jiġi adottat mill-koleġiżlaturi fl-2008)

 Progress dwar il-ħidma fuq Servizzi Finanzjarji bl-Imnut (kreditu għal ipotekar, 
mobbiltà ta’ kontijiet tal-bank, l-implimentazzjoni taż-Żona Unika għall-Ħlasijiet, 
prodotti abbinati u prattiċi inġusti oħra, rimedji transkonfinali bejn konsumaturi u 
fornituri ta’ servizzi finanzjarji)

Tassazzjoni

 Ħidma fuq strateġija mġedda tal-VAT; tħejjija ta’ inizjattivi dwar ragruppamenti tal-
VAT u dwar kif jintlaqtu l-awtoritajiet pubbliċi mill-VAT

Enerġija

 It-tieni Analiżi Strateġika ta' l-Enerġija flimkien ma’ Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Enerġija 
bejn l-2010 u l-2014

 Estensjoni ta’ l-Osservatorju ta’ l-Enerġija

Trasport

 Iż-żgurar ta’ implimentazzjoni effettiva tal-proġett Galileo u t-tħejjija ta’ applikazzjoni 
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tal-ġejjieni 

 Segwitu tal-Pakkett dwar Trasport li jirrispetta l-Ambjent (Green Transport Package)

 Ħidma għall-iżvilupp ta’ programm ta' Riċerka dwar il-Gestjoni tat-Traffiku ta' l-Ajru 
tas-Sema Uniku Ewropew (SESAR) u s-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku 
Ferrovjarju (ERTMS)

 L-immodernizzar tan-navigazzjoni interna bħala parti mill-pjan ta’ azzjoni NAIADES

Politika ta' Koeżjoni

 Is-6 Rapport ta' Progress dwar il-koeżjoni ekonomika u soċjali

 Rapport dwar l-impatt u r-riżultati tal-programmi ta’ Fondi Strutturali għall-perjodu 
bejn l-2000 u l-2006

2. Ewropa Sostenibbli

Strateġija għal Żvilupp Sostenibbli

 Programm u rapport ta’ progress dwar l-Istrateġija għal Żvilupp Sostenibbli 
(konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ Diċembru 2007)

 Strateġija ta’ l-UE għar-reġjun tal-Baħar Baltiku

Bidla fil-Klima

 Tiġi stabbilita l-pożizzjoni ta' l-UE għall-Konferenza dwar il-Klima ta' Kopenħagen 
f'Novembru 2009 

 Proposti biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra mit-trasport tal-
merkanzija, inklużi l-emissjonijiet mill-bastimenti 

 L-implimentazzjoni ta’ l-Iskema għall-Iskambju ta' Kwoti ta' Emissjonijiet u s-segwitu 
tal-White Paper dwar l-Adattament għall-Bidla fil-Klima ta’ l-2008

 L-Implimentazzjoi tal-Pjan ta' Azzjoni għal Użu Effikaċi ta' l-Enerġija, inkluża 
inizjattiva ġdida dwar l-ittikkettar ta' tajers b'informazzjoni enerġetika u l-
implimentazzjoni ta' miżuri dwar dawl domestiku u bozoz inkandexxenti

 L-implimentazzjoni ta’ leġiżlazzjoni ġdida dwar il-promozzjoni ta' enerġija li tiġġedded 
u tal-Pjan Strateġiku dwar it-Teknoloġija ta' l-Enerġija 

Bijodiversità u Riżorsi

 L-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Bijodiversità fid-dawl tal-miri dwar il-
bijodiversità ta' l-2010

 Pjan ta’ azzjoni dwar l-użu ta’ strumenti bbażati fuq is-suq biex jinkisbu għanijiet 
ambjentali
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L-Ispazju

 Tibqa’ għaddejja l-qalba mir-riċerka għall-ħidma tal-Monitoraġġ Globali ta’ l-Ambjent 
u s-Sigurtà (GMES) 

Politika Marittima Integrata

 Pjan ta' Azzjoni għall-iżvilupp ta' Netwerk Ewropew ta' l-Osservazzjoni u d-Data dwar 
l-Ibħra

 Pjan ta’ Azzjoni sabiex jiġu stabbiliti sistemi marittimi elettroniċi

 Is-sostenn ta’ l-iżvilupp ta’ sistemi elettroniċi għas-sorveljanza marittima (Traċċar u 
Identifikar fuq Distanzi Twal – LRIT) mill-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima 
(AESM)

 Ir-riforma ta' l-Organizzazzjoni tas-Suq Komuni għall-prodotti tas-sajd u ta' l-
akkwakultura;

Agrikoltura

 Komunikazzjoni dwar il-kwalità tal-prodotti agrikoli

3. It-trasformazzjoni f'Realtà tal-Politika Komuni dwar l-Immigrazzjoni

Migrazzjoni Legali

 L-adozzjoni tal-proposti dwar id-dħul u ż-żjajjar tal-migranti legali, inklużi direttivi 
speċifiċi għas-settur

 Segwitu tal-Komunikazzjoni dwar l-Immigrazzjoni ta’ l-2008

Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri Esterni

 L-iżvilupp tal-FRONTEX

 Il-promozzjoni tal-ħolqien ta’ sistema Ewropea għas-sorveljanza tal-fruntieri (Eurosur)

 L-għoti ta' sostenn għall-ħolqien ta’ sistema ta’ dħul-ħruġ u programm ta’ vjaġġaturi 
reġistrati

 It-tnedija tal-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ Schengen

Politika Komuni dwar il-Viża

 Il-bidu ta’ l-operat tas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża

 It-tnedija ta’ azzjonijiet preparatorji għal Inizjattiva Ewropea dwar l-Ivjaġġar

 L-iżgurar u l-implimentazzjoni ta’ ftehimiet ta’ ffaċilitar tal-viża u l-konklużjoni ta’ 
ftehimiet ġodda ma’ pajjiżi oħra
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Sistema Komuni Ewropea dwar l-Ażil

 L-adozzjoni tat-tieni fażi tas-Sistema Komuni dwar l-Ażil

 Proposti dwar l-Uffiċċju ta’ Sostenn Ewropew dwar l-Ażil

4. Iċ-Ċittadin l–Ewwel u Qabel Kollox

Iċ-Ċittadinanza Ewropea u d-Drittijiet Fundamentali

 Segwitu tal-Komunikazzjoni dwar il-protezzjoni konsolari

 Green Paper dwar il-leġiżlazzjoni ta’ dokumenti fl-UE

Żona ta’ Ġustizzja komuni

 L-immodernizzar tar-Regolament Brussell I dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikomoxximent u l-
infurzar tas-sentenzi ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali

 Komunikazzjoni dwar is-sekwestru tal-kontijiet bankarji

Il-Ġlieda kontra t-Terroriżmu

 Komunikazzjoni dwar ir-riskju kimiċi, bijoloġiċi u radjoloġiċi

 Pjan ta’ Azzjoni dwar il-bijotħejjija (bio-preparedness)

 Pjan ta’ Azzjoni dwar it-tnaqqis tar-riskji radjoliġiċi/nukleari

Il-Fiduċja u l-Ħarsien tal-Konsumatur

 Komunikazzjoni dwar ir-rimedji għall-konsumatur

 Komunikazzjoni dwar l-ittikkettar dwar il-benesseri ta’ l-annimali

Saħħa u Sikurezza

 Tittejjeb is-sikurezza u l-prestazzjoni tat-tagħmir mediku fis-suq uniku

 Rapport ta’ progress dwar il-miżuri li jindirizzaw ir-riskji potenzjali u l-benefiċċji ta’ 
nanomaterjali għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent

 Titkompla l-implimentazzjoni ulterjuri tar-Regolament REACH, partikolarment is-
sistemi ġodda ta’ awtorizzazzjoni u restrizzjoni għal sustanzi kimiċi li jikkawżaw 
ansjetà kbira

Protezzjoni Ċivili

 Inizjattiva għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta’ rispons tal-protezzjoni ċivili

Opportunitajiet Indaqs u ż-Żgħażagħ
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 Komunikazzjoni dwar Metodu Miftuħ ta’ Koordinazzjoni dwar iż-Żgħażagħ

 Green Paper dwar il-mobbiltà transkonfinali ta' żgħażagħ

 Segwitu tal-Komunikazzjoni dwar id-differenza fis-salarji bejn is-sessi

5. L-Ewropa bħala Sieħba Dinjija

Tkabbir

 Progress dwar in-negozjati ta’ adeżjoni mal-Kroazja u t-Turkija skond il-konklużjonijiet 
tal-Kunsill Ewropew

 L-aċċellerazzjoni tal-Proċess ta’ Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Balkani tal-Punent

 L-implimentazzjoni tar-riżoluzjzoni ta’ l-istatus ġejjieni tal-Kosovo. Jekk jintlaħqu l-
kundizzjoni, it-tħejjija għan-negozjati ta’ Ftehim ta’ Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni

Il-Viċinat Ewropew u r-Russja

 Progess dwar Ftehim ta' Qafas ġdid mar-Russja

 Il-konklużjoni tan-negozjati dwar Ftehim imsaħħaħ ma’ l-Ukrajna

 It-tnedija ta’ negozjati għal ftehimiet ġodda ma’ l-Armenja, l-Azerbajġan, il-Ġeorġja u 
l-Moldova

 Progress fir-relazzjonijiet mal-Libja u l-issuktar tal-ħidma lejn l-implimentazzjoni tal-
PEV ma’ l-Alġerija u s-Sirja

 Jekk jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet, issir ħidma għal involviment tal-Belarus fil-PEV

 L-issuktar ta’ l-isforzi sabiex jinstabu soluzzjonijiet dejjiema fil-Lvant Nofsani

Il-Bqija tad-Dinja

 Jekk ikun il-każ, issir l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Doha dwar l-Iżvilupp

 L-intensifiar tal-kooperazzjoni ekonomika transatlantika permezz tal-Kunsill 
Ekonomiku Transatlantiku (TEC)

 L-għeluq ta' negozjati dwar Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni maċ-Ċina

 L-iffinalizzar jew l-implimentazzjoni ta’ Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles mal-Korea u l-
Kunsill ta’ Kooperazzjoni tal-Golf, u l-issuktar ta’ negozjati ma’ l-Indja u l-ASEAN

 L-issuktar u possibilment l-għeluq ta' negozjati dwar il-Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni mal-
Komunità ta' l-Andi, l-Amerika Ċentrali u l-Mercosur

 L-implimentazzjoni ta’ l-Istrateġija Konġunta bejn l-Afrika u l-UE u l-ewwel Pjan ta’ 
Azzjoni
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 Komunikazzjoni dwar l-Innovazzjoni, ir-Riċerka, ix-Xjenza u t-Teknoloġiji għall-
Iżvilupp

 L-implimentazzjoni ta’ Ftehimiet ta’ Sħubija Ekonomika u l-għeluq ta’ negozjati li 
jkopri l-pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u l-Paċifiku (AKP)

 L-implimentazzjoni ta’ l-Aġenda dwar l-Effettività ta’ l-Għajnuna

 It-tieni Rapport dwar il-Politika ta’ l-Iżvilupp
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