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ANNESS
għallKOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW,
LILL-KUNSILL, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILLKUMITAT TAR-REĠJUNI
Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2015
Bidu Ġdid

MT

MT

Anness I: Inizjattivi ġodda

Nru

Titolu

Tip ta’
inizjattiva1

Deskrizzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni u tal-objettivi

Spinta Ġdida għall-Impjiegi, it-Tkabbir u l-Investiment
1.

Il-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa: Leġiżlattiva
Segwitu Leġiżlattiv

L-azzjonijiet ta’ segwitu li jinkludu t-twaqqif ta’ Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi (ESIF),
jippromwovu l-kooperazzjoni ma’ Banek Promozzjonali Nazzjonali u t-titjib tal-aċċess għall-finanzjament
għall-SMEs.

2.

Il-promozzjoni tal-integrazzjoni u l- Leġiżlattiva
/ Pakkett ta’ miżuri biex jappoġġja lill-Istati Membri biex in-nies, speċjalment dawk qiegħda fuq medda itwal
impjegabbiltà fis-suq tax-xogħol
Mhux leġiżlattiva ta’ żmien u ż-żgħażagħ, isibu xogħol u biex tiġi żviluppata forza tax-xogħol kwalifikata. Dan se jinkludi
miżuri biex isegwu l-implimentazzjoni tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, proposta għal
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-integrazzjoni ta’ persuni qiegħda fit-tul, kif ukoll miżuri biex
jippromwovu l-ħiliet.

3.

Evalwazzjoni ta’ nofs it-term tal- Mhux leġiżlattiva
Istrateġija Ewropa 2020

Strateġija Ewropa 2020 imtejba u aġġornata, li tuża tagħlim li nkiseb mill-ewwel erba’ snin tal-istrateġija u
tiżgura li din taġixxi bħala strateġija effettiva ta’ wara l-kriżi għat-tkabbir u l-impjiegi fl-Ewropa. Hija ssegwitu għall-konsultazzjoni pubblika riċenti.

Suq Uniku Diġitali Konness
4.

1

Pakkett ta' Suq uniku Diġitali (DSM)

Leġiżlattiva
/ L-għan huwa li jiġi żgurat li l-konsumaturi jgawdu aċċess transfruntier għal servizzi diġitali, jinħolqu
Mhux leġiżlattiva opportunitajiet indaqs għal kumpaniji u jinħolqu l-kundizzjonijiet għal ekonomija u soċjetà diġitali u
dinamika.
Il-pakkett se jinkludi, fost proposti leġiżlattivi oħrajn, il-modernizzazzjoni tad-drittijiet tal-awtur.

It-tip ta’ inizjattiva tista’ tinbidel wara l-eżitu tal-proċess tal-valutazzjoni tal-impatt.
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Nru

Tip ta’
inizjattiva1

Titolu

Deskrizzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni u tal-objettivi

Unjoni tal-Enerġija Reżiljenti li Tħares ’il Quddiem fil-Politika dwar it-Tibdil fil-Klima
5.

Il-Qafas Strateġiku tal-Unjoni tal- Mhux
Enerġija
leġiżlattiva/
Leġiżlattiva

Il-Qafas tal-Istrateġija ser jiffoka fuq: is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija; l-integrazzjoni tas-swieq
nazzjonali tal-enerġija; it-tnaqqis tad-domanda għall-enerġija Ewropea; id-dekarbonizzazzjoni tat-taħlita talenerġija u l-promozzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija. Dan se jinkludi r-rieżami tasSistema tal-Iskambju għan-Negozjar ta' Emissjonijiet tal-UE bħala parti mill-qafas leġiżlattiv ta’ wara l2020.

6.

Komunikazzjoni dwar it-Triq lejn Mhux leġiżlattiva
Pariġi — rispons multilaterali għattibdil fil-klima

L-objettiv huwa li tingħata ħarsa lejn il-viżjoni u l-aspettattivi tal-UE u tiġi spjegata l-ambizzjoni talimsieħba fil-kuntest tal-Ftehim tal-2015 u tiġi stabbilita l-kontribuzzjoni tal-UE wara l-konklużjonijiet talKunsill Ewropew tal-24 ta’ Ottubru 2014.

Suq Intern Aktar Ġust u aktar fil-Fond b’Bażi Industrijali Msaħħa
7.

L-Istrateġija tas-Suq
oġġetti u servizzi

Intern

għal Leġiżlattiva
/ Strateġija għal approċċ imġedded u integrat għas-Suq Uniku, li tagħti aktar integrazzjoni u ttejjeb irMhux leġiżlattiva rikonoxximent reċiproku u l-istandardizzazzjoni f’setturi ewlenin industrijali u tas-servizzi fejn il-potenzjal
ekonomiku huwa l-akbar, pereż. is-servizzi tan-negozji, il-kostruzzjoni, il-bejgħ bl-imnut, il-professjonijiet
regolati, il-manifattura avvanzata u l-provvista kkombinata ta' servizzi/prodotti. Ser ikun hemm iffukar
partikolari fuq l-SMEs.

8.

Pakkett ta’ Mobbiltà tax-Xogħol

Leġiżlattiva
/ Il-pakkett għandu l-għan li jappoġġa l-mobbiltà tax-xogħol u jindirizza l-abbuż permezz ta’ koordinazzjoni
Mhux leġiżlattiva aħjar tas-sistemi tas-sigurtà soċjali, ir-rieżami mmirat tad-Direttiva dwar l-Istazzjonar ta’ Ħaddiema u
EURES imtejjeb.

9.

L-Unjoni tas-Swieq Kapitali

Leġiżlattiva
/ Pjan ta’ azzjoni biex jittejjeb il-finanzjament tal-ekonomija permezz ta’ strumenti ta’ finanzjament iżjed
Mhux leġiżlattiva effiċjenti abbażi tas-suq inkluż ħidma lejn qafas ta’ titolizzazzjoni ta’ kwalità għolja.

10.

Qafas
għar-riżoluzzjoni
ta' Leġiżlattiva
istituzzjonijiet finanzjarji minbarra lbanek

11.

Pakkett tal-Avjazzjoni

Proposta biex jinħoloq qafas Ewropew għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet finanzjarji
sistemikament rilevanti bħal Kontropartijiet Ċentrali tal-Ikklerjar.

Leġiżlattiva
/ Il-pakkett se jinkludi Komunikazzjoni li se tidentifika l-isfidi u l-miżuri għat-titjib tal-kompetittività tasMhux leġiżlattiva settur tal-Avjazzjoni tal-UE u r-rieżami tar-Regolament EASA 216/2008.
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Nru

Titolu

Tip ta’
inizjattiva1

Deskrizzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni u tal-objettivi

Unjoni Ekonomika u Monetarja Aktar Ġusta u aktar fil-Fond
12.

Pakkett tal-Unjoni Ekonomika
Monetarja aktar fil-Fond

u Leġiżlattiva
/ Il-pakkett se jkompli fuq ir-rieżami l-aktar riċenti tal-miżuri ta’ governanza ekonomika (“six-pack” u “twoMhux leġiżlattiva pack”), jipprovdi inċentivi għal riformi strutturali u jindirizza r-rappreżentanza esterna tal-Unjoni Ekonomika
u Monetarja.

13.

Proposta għal Direttiva bil-għan li Leġiżlattiva
tipprovdi għal skambju obbligatorju
ta’ informazzjoni fir-rigward ta’
sentenzi transfruntieri

Il-proposta se tiżgura l-iskambju ta’ informazzjoni rilevanti bejn l-awtoritajiet tat-taxxa ta’ Stati Membri
differenti dwar avvanzi ta’ interpretazzjoni jew applikazzjonijiet ta’ dispożizzjonijiet legali f’sitwazzjonijiet
transfruntieri ta’ kull persuna li tħallas it-taxxa.

14.

Pjan ta' Azzjoni dwar l-isforzi fil- Mhux leġiżlattiva
ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u lfrodi
tat-taxxa,
inkluża
Komunikazzjoni
fuq
approċċ
rinnovat għal tassazzjoni korporattiva
fis-Suq Uniku fid-dawl ta' żviluppi
globali

Il-Pjan ta' Azzjoni se jinkludi, mix-xogħol li sar fuq il-bażi ta' erożjoni u l-qsim ta' profitti fil-livelli talOECD u G20, jinkludi miżuri fuq livell tal-UE sabiex ikun hemm ċaqliq lejn sistema li fuq il-bażi tagħha lpajjiż fejn il-profitti huma ġġenerati huwa wkoll il-pajjiż ta' tassazzjoni, inkluż fl-ekonomija diġitali. IlKomunikazzjoni għandha l-għan li tikkontribwixxi għall-istabbiltà tal-bażijiet tat-taxxa korporattiva fl-UE
għal ambjent ta' tassazzjoni ġusta, inkluż xogħol għat-tnedija mill-ġdid ta' Bażi Komuni Konsolidata tatTaxxa Korporattiva.

Il-kummerċ: Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles Raġonevoli u Bbilanċjat mal-Istati Uniti
15.

Strateġija ta' Kummerċ u Investiment Mhux leġiżlattiva
għal Impjiegi u Tkabbir

Rieżami komprensiv tal-istrateġija għall-politika kummerċjali tal-UE, u b’mod partikolari l-kontribuzzjoni li
tagħti għall-impjiegi, it-tkabbir u l-investimenti. Ir-rieżami se jkopri l-aspetti kollha tal-politika kummerċjali,
inklużi negozjati bilaterali, plurilaterali u multilaterali kif ukoll miżuri awtonomi. Dan ser jinkludi
orjentazzjonijiet ta’ politika f’dawn l-oqsma kollha għall-ħames snin li ġejjin.

Qasam ta’ Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali Bbażat fuq il-Fiduċja Reċiproka
16.

Proposti biex titlesta l-adeżjoni tal- Leġiżlattiva
UE mal-KEDB

Proposti li jippermettu l-iffirmar, il-konklużjoni u l-implimentazzjoni tal-ftehim ta’ adeżjoni, fid-dawl ta'
gwida pendenti mill-Qorti.

17.

Aġenda Ewropea fuq is-Sigurtà

Il-Komunikazzjoni se tipproponi Aġenda Ewropea tas-Sigurtà għall-perjodu 2015-2020 billi tirrieżamina lazzjonijiet li għaddejjin u tidentifka azzjonijiet ġodda filwaqt li jitqies it-theddid ġdid.

Mhux leġiżlattiva
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Nru

Tip ta’
inizjattiva1

Titolu

Deskrizzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni u tal-objettivi

Lejn Politika Ġdida dwar il-Migrazzjoni
18.

Aġenda Ewropea fuq il-Migrazzjoni

Leġiżlattiva
/ L-objettiv huwa li jiġi żviluppat approċċ ġdid dwar il-migrazzjoni legali biex l-UE ssir destinazzjoni attraenti
Mhux leġiżlattiva għal talenti u ħiliet, kif ukoll li ttejjeb il-ġestjoni tal-migrazzjoni billi tintensifika l-kooperazzjoni ma’ pajjiżi
terzi, it-trawwim għall-qsim tal-piżijiet u tas-solidarjetà u l-ġlieda kontra l-migrazzjoni irregolari. L-aġenda
tinkludi r-rieżami tad-Direttiva dwar il-Karta Blu, permess tax-xogħol fl-UE kollha għall-ħaddiema bi
kwalifiki għoljin.

Attur Globali aktar b’Saħħtu
19.

Komunikazzjoni dwar
Ewropea tal-Viċinat

il-Politika Mhux leġiżlattiva

Il-Komunikazzjoni konġunta tar-Rappreżentant Għoli u tal-Kummissjoni se tippreżenta r-riżultati tar-rieżami
tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) bil-ħsieb li jkun hemm orjentazzjonijiet politiċi ġodda wara
konsultazzjoni mnedija flimkien mal-pakkett annwali tal-PEV.

20.

Komunikazzjoni dwar l-Għanijiet ta' Mhux leġiżlattiva
Żvilupp Sostenibbli ta' wara l-2015.

Il-Komunikazzjoni għandha l-għan li tistabbilixxi pożizzjoni komuni tal-UE dwar is-Sħubija Globali biex
jinkisbu l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli. Din se tkopri l-implimentazzjoni kemm finanzjarja kif ukoll
mhux finanzjarja, nazzjonali/internazzjonali u finanzjament pubbliku u privat, tipi differenti ta’ sħubijiet kif
ukoll il-monitoraġġ, l-arranġamenti ta’ responsabbiltà u rieżami.

Unjoni ta’ Bidla Demokratika
21.

Proposta
għal
ftehim Mhux leġiżlattiva
interistituzzjonali dwar tfassil aħjar
tal-liġijiet

Proposta biex taġġorna u ssaħħaħ il-fehim komuni mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill fir-rigward ta’
regolamentazzjoni aħjar.

22.

Proposta
għal
ftehim Mhux leġiżlattiva
interistituzzjonali dwar Reġistru tatTrasparenza mandatorju

Il-proposta għal ftehim interistituzzjonali mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill se ttejjeb it-trasparenza u rresponsabilità billi tagħmel ir-reġistru tat-trasparenza obbligatorju fl-interess tar-rappreżentanti kollha li
jippruvaw jinfluwenzaw it-tfassil tal-politika f’xi waħda mit-tliet istituzzjonijiet.

23.

Rieżami tal-proċess tat-teħid tad- Leġiżlattiva
deċiżjonijiet
dwar
l-OĠM
(Organiżmi
Ġenetikament
Modifikati)

Ir-rieżami ser iħares lejn kif dawn ir-regoli jistgħu jinbidlu biex jiżguraw aħjar li l-fehmiet tal-maġġoranza
tal-Istati Membri jkunu kkunsidrati.
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