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Emenda 433
Iskra Mihaylova
f'isem il-Grupp ALDE

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u 
r-regoli finanzjarji għalihom
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jitolbu t-
trasferiment sa massimu ta' 5 % tal-
allokazzjonijiet finanzjarji tal-programm 
minn kwalunkwe wieħed mill-Fondi lejn 
Fond ieħor taħt ġestjoni kondiviża jew 
lejn kwalunkwe strument taħt ġestjoni 
diretta jew indiretta. 

1. Għall-fini li jiżguraw il-flessibbiltà, l-
Istati Membri jistgħu jitolbu, jekk ikun 
hemm qbil min-naħa tal-kumitat ta' 
monitoraġġ tal-programm, it-trasferiment 
ta' sa massimu ta' 10 % tal-allokazzjonijiet 
finanzjarji tal-programm minn kwalunkwe 
wieħed mill-Fondi għall-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali, għall-Fond 
Soċjali Ewropew Plus, għall-Fond ta' 
Koeżjoni, għall-Fond Ewropew għall-
Affarijiet Marittimi u s-Sajd, għall-Fond 
għall-Migrazzjoni u l-Ażil, għall-Fond 
għas-Sigurtà Interna, għall-Istrument 
għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi, 
għall-programme LIFE u għal Orizzont 
Ewropa.

2. Ir-riżorsi trasferiti għandhom jiġu 
implimentati f'konformità mar-regoli tal-
Fond jew tal-istrument li fih dawn ir-riżorsi 
jiġu trasferiti u, fil-każ ta' trasferimenti lejn 
strumenti taħt ġestjoni diretta jew 
indiretta, għall-benefiċċju tal-Istat 
Membru kkonċernat.

2. Ir-riżorsi trasferiti għandhom jiġu 
implimentati f'konformità mar-regoli tal-
Fond jew tal-istrument li fih dawn ir-riżorsi 
jiġu trasferiti u, fil-każ ta' trasferimenti lejn 
il-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil, il-
Fond għas-Sigurtà Interna, l-Istrument 
għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi, il-
programm LIFE jew Orizzont Ewropa 
għall-benefiċċju tal-Istat Membru 
kkonċernat.

3. It-talbiet skont il-paragrafu 1 għandhom 
jistabbilixxu l-ammont totali trasferit għal 
kull sena skont il-Fond u skont il-

3. It-talbiet skont il-paragrafu 1 għandhom 
juru l-ammont totali trasferit għal kull sena 
skont il-Fond u skont il-kategorija ta' 
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kategorija ta' reġjun, meta rilevanti, 
għandhom ikunu debitament ġustifikati u 
għandhom ikunu akkumpanjati mill-
programm(i) rivedut(i), li r-riżorsi 
għandhom ikunu trasferiti minnu/hom 
f'konformità mal-Artikolu 19, bl-
indikazzjoni ta' liema Fond jew strument 
ieħor huwa l-benefiċjarju tal-ammonti 
trasferiti. 

reġjun, meta rilevanti, għandhom ikunu 
debitament ġustifikati bil-ħsieb tal-
kumplementarjetajiet u l-impatt li jridu 
jinkisbu, u għandhom ikunu akkumpanjati 
mill-programm(i) rivedut(i), li r-riżorsi 
għandhom ikunu trasferiti minnu/hom 
f'konformità mal-Artikolu 19, bl-
indikazzjoni ta' liema Fond jew strument 
ieħor huwa l-benefiċjarju tal-ammonti 
trasferiti. 

4. Il-Kummissjoni tista' toġġezzjona għal 
talba għal trasferiment fl-emenda relatata 
tal-programm fil-każijiet li fihom din tkun 
timmina l-kisba tal-objettivi tal-programm 
li minnu jridu jiġu trasferiti r-riżorsi. 

4. Il-Kummissjoni tista' toġġezzjona għal 
talba għal trasferiment fl-emenda relatata 
tal-programm fil-każijiet li fihom din tkun 
timmina l-kisba tal-objettivi tal-programm 
li minnu jridu jiġu trasferiti r-riżorsi. 

5. Jistgħu jiġu trasferiti biss riżorsi ta' snin 
kalendarji tal-futur.

5. Jistgħu jiġu trasferiti biss riżorsi ta' snin 
kalendarji tal-futur.

Or. en
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Andrey Novakov, Constanze Krehl
Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u 
r-regoli finanzjarji għalihom
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jitolbu t-
trasferiment sa massimu ta' 5 % tal-
allokazzjonijiet finanzjarji tal-programm 
minn kwalunkwe wieħed mill-Fondi lejn 
Fond ieħor taħt ġestjoni kondiviża jew 
lejn kwalunkwe strument taħt ġestjoni 
diretta jew indiretta. 

1. Għall-fini li jiżguraw il-flessibbiltà, l-
Istati Membri jistgħu jitolbu, jekk ikun 
hemm qbil min-naħa tal-kumitat ta' 
monitoraġġ tal-programm, it-trasferiment 
sa massimu ta' 7 % tal-allokazzjonijiet 
finanzjarji tal-programm minn kwalunkwe 
wieħed mill-Fondi għall-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali, għall-Fond 
Soċjali Ewropew Plus, għall-Fond ta' 
Koeżjoni, għall-Fond Ewropew għall-
Affarijiet Marittimi u s-Sajd, għall-Fond 
għall-Migrazzjoni u l-Ażil, għall-Fond 
għas-Sigurtà Interna, u għall-Istrument 
għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi.

2. Ir-riżorsi trasferiti għandhom jiġu 
implimentati f'konformità mar-regoli tal-
Fond jew tal-istrument li fih dawn ir-
riżorsi jiġu trasferiti u, fil-każ ta' 
trasferimenti lejn strumenti taħt ġestjoni 
diretta jew indiretta, għall-benefiċċju tal-
Istat Membru kkonċernat.

2. Ir-riżorsi trasferiti għandhom jiġu 
implimentati skont ir-regoli tal-Fond jew l-
istrument li għalih jiġu trasferiti r-riżorsi.

3. It-talbiet skont il-paragrafu 1 għandhom 
jistabbilixxu l-ammont totali trasferit għal 
kull sena skont il-Fond u skont il-
kategorija ta' reġjun, meta rilevanti, 
għandhom ikunu debitament ġustifikati u 
għandhom ikunu akkumpanjati mill-
programm(i) rivedut(i), li r-riżorsi 

3. It-talbiet skont il-paragrafu 1 għandhom 
juru l-ammont totali trasferit għal kull sena 
skont il-Fond u skont il-kategorija ta' 
reġjun, meta rilevanti, għandhom ikunu 
debitament ġustifikati bil-ħsieb tal-
kumplementarjetajiet u l-impatt li jridu 
jinkisbu, u għandhom ikunu akkumpanjati 
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għandhom ikunu trasferiti minnu/hom 
f'konformità mal-Artikolu 19, bl-
indikazzjoni ta' liema Fond jew strument 
ieħor huwa l-benefiċjarju tal-ammonti 
trasferiti. 

mill-programm(i) rivedut(i), li r-riżorsi 
għandhom ikunu trasferiti minnu/hom 
f'konformità mal-Artikolu 19, bl-
indikazzjoni ta' liema Fond jew strument 
ieħor huwa l-benefiċjarju tal-ammonti 
trasferiti. 

4. Il-Kummissjoni tista' toġġezzjona għal 
talba għal trasferiment fl-emenda relatata 
tal-programm fil-każijiet li fihom din tkun 
timmina l-kisba tal-objettivi tal-programm 
li minnu jridu jiġu trasferiti r-riżorsi. 

4. Il-Kummissjoni tista' toġġezzjona għal 
talba għal trasferiment fl-emenda relatata 
tal-programm fil-każijiet li fihom din tkun 
timmina l-kisba tal-objettivi tal-programm 
li minnu jridu jiġu trasferiti r-riżorsi. 

5. Jistgħu jiġu trasferiti biss riżorsi ta' snin 
kalendarji tal-futur.

5. Jistgħu jiġu trasferiti biss riżorsi ta' snin 
kalendarji tal-futur.

Or. en
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Andrey Novakov, Constanze Krehl
Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u 
r-regoli finanzjarji għalihom
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 4 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-regoli applikabbli għas-settur tat-trasport 
skont ir-Regolament (UE) [ir-Regolament 
CEF il-ġdid] għandhom japplikaw għas-
sejħiet speċifiċi msemmijin fl-ewwel 
subparagrafu. Sal-31 ta' Diċembru 2023, l-
għażla tal-proġetti eliġibbli għall-
finanzjament għandha tirrispetta l-
allokazzjonijiet nazzjonali taħt il-Fond ta' 
Koeżjoni fir-rigward ta' 70 % tar-riżorsi 
trasferiti għall-FNE.

Ir-regoli applikabbli għas-settur tat-trasport 
skont ir-Regolament (UE) .../... [ir-
Regolament FNE l-ġdid] għandhom 
japplikaw għas-sejħiet speċifiċi msemmijin 
fl-ewwel subparagrafu. Sal-
31 ta' Diċembru 2022, l-għażla tal-proġetti 
eliġibbli għall-finanzjament għandha 
tirrispetta l-allokazzjonijiet nazzjonali taħt 
il-Fond ta' Koeżjoni.

Or. en
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Emenda 436
Iskra Mihaylova
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Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u 
r-regoli finanzjarji għalihom
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 4 – subparagrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mill-1 ta' Jannar 2024, ir-riżorsi 
trasferiti għall-FNE li kienu għandhom ma 
ġewx impenjati għal proġett tal-
infrastruttura tat-trasport għandhom ikunu 
disponiblli għall-Istati Membri kollha 
eliġibbli għall-finanzjament mill-Fond ta' 
Koeżjoni għal finanzjament ta' proġetti ta' 
infrastruttura tat-trasport f'konformità mar-
Regolament (UE) [ir-Regolament CEF il-
ġdid].

Sa mill-1 ta' Jannar 2023, ir-riżorsi 
trasferiti għall-FNE li kienu għandhom ma 
ġewx impenjati għal proġett tal-
infrastruttura tat-trasport għandhom ikunu 
disponiblli għall-Istati Membri kollha 
eliġibbli għall-finanzjament mill-Fond ta' 
Koeżjoni għal finanzjament ta' proġetti ta' 
infrastruttura tat-trasport f'konformità mar-
Regolament (UE) [ir-Regolament FNE l-
ġdid].

Or. en


