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7.2.2019 A8-0043/437

Emenda 437
Steeve Briois
f'isem il-Grupp ENF

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov
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
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Jenħtieġ li l-prinċipji orizzontali kif 
stabbiliti fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea ("TUE") u fl-Artikolu 10 
TFUE, inklużi l-prinċipji ta' sussidjarjetà u 
ta' proporzjonalità kif stabbiliti fl-
Artikolu 5 TUE, jiġu rispettati fl-
implimentazzjoni tal-Fondi, u jqisu l-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jirrispettaw ukoll l-obbligi tal-Konvenzjoni 
dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltà 
tan-NU u jiżguraw l-aċċessibbiltà 
f'konformità mal-Artikolu 9 tagħha u skont 
id-dritt tal-Unjoni li jarmonizza r-rekwiżiti 
ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u s-servizzi. 
Jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jimmiraw li jeliminaw l-inugwaljanzi u 
jippromwovu l-inugwaljanza bejn l-irġiel 
u n-nisa u jintegraw il-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn is-sessi, kif ukoll jiġġieldu 
d-diskriminazjoni bbażata fuq is-sess, l-
oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali. Jenħtieġ li dawn il-
Fondi ma jappoġġawx azzjonijiet li 
jikkontribwixxu għal xi forma ta' 
segregazzjoni. Jenħtieġ li l-objettivi tal-
Fondi jiġu segwiti fil-qafas tal-iżvilupp 
sostenibbli u l-promozzjoni tal-Unjoni tal-
għan li tippriżerva, tipproteġi u ttejjeb il-

(5) Jenħtieġ li l-prinċipji orizzontali kif 
stabbiliti fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea ("TUE") u fl-Artikolu 10 
tat-TFUE, inklużi l-prinċipji ta' 
sussidjarjetà u ta' proporzjonalità kif 
stabbiliti fl-Artikolu 5 tat-TUE, jiġu 
rispettati fl-implimentazzjoni tal-Fondi, u 
jqisu l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea. Jenħtieġ li l-Istati 
Membri jirrispettaw ukoll l-obbligi tal-
Konvenzjoni dwar id-Drittijiet ta' Persuni 
b'Diżabbiltà tan-NU u jiżguraw l-
aċċessibbiltà f'konformità mal-Artikolu 9 
tagħha u skont id-dritt tal-Unjoni li 
jarmonizza r-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 
għall-prodotti u s-servizzi. Jenħtieġ li l-
Istati Membri u l-Kummissjoni jimmiraw li 
jeliminaw l-inugwaljanzi u jippromwovu l-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u 
jintegraw il-perspettiva tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi, kif ukoll jiġġieldu d-
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, l-
oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali. Jenħtieġ li dawn il-
Fondi ma jappoġġawx azzjonijiet li 
jikkontribwixxu għal xi forma ta' 
segregazzjoni. Madankollu, l-esklużjoni 
tal-akkoljenza u l-integrazzjoni tal-
migranti illegali minn finanzjament 
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kwalità tal-ambjent kif stabbilit fl-
Artikolu 11 u fl-Artikolu 191(1) TFUE, u 
jitqies il-prinċipju li min iniġġes iħallas. 
Sabiex tiġi protetta l-integrità tas-suq 
intern, l-operazzjonijiet li jibbenefikaw 
minnhom l-impriżi għandhom 
jikkonformaw mar-regoli tal-għajnuna 
mill-Istat kif stabbilit fl-Artikoli 107 u 108 
TFUE.

Ewropew ma tikkostitwixxix 
diskriminazzjoni. Jenħtieġ li l-objettivi tal-
Fondi jiġu segwiti fil-qafas tal-iżvilupp 
sostenibbli u l-promozzjoni tal-Unjoni tal-
għan li tippreserva, tipproteġi u ttejjeb il-
kwalità tal-ambjent kif stabbilit fl-
Artikolu 11 u fl-Artikolu 191(1) tat-TFUE, 
filwaqt li jitqies il-prinċipju li min iniġġes 
iħallas. Sabiex tiġi protetta l-integrità tas-
suq intern, l-operazzjonijiet li jibbenefikaw 
minnhom l-impriżi iridu jikkonformaw 
mar-regoli tal-għajnuna mill-Istat kif 
stabbilit fl-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE.
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7.2.2019 A8-0043/438

Emenda 438
Steeve Briois
f'isem il-Grupp ENF

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov
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
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-regoli finanzjarji orizzontali 
adottati mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea japplikaw għal dan ir-
Regolament. Dawn ir-regoli huma stabbiliti 
fir-Regolament Finanzjarju u 
jiddeterminaw b'mod partikolari l-
proċedura biex jiġi stabbilit u implimentat 
il-baġit permezz ta' għotjiet, akkwist, 
premijiet, implimentazzjoni indiretta, u 
jipprevedu verifiki dwar ir-responsabbiltà 
ta' atturi finanzjarji. Regoli adottati fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 TFUE jirrigwardaw 
ukoll il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni 
f'każ ta' defiċjenzi ġeneralizzati rigward l-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-
rispett għall-istat tad-dritt huwa 
prekundizzjoni essenzjali għal ġestjoni 
finanzjarja tajba u finanzjament mill-UE 
effettiv.

(6) Ir-regoli finanzjarji orizzontali 
adottati mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea japplikaw għal dan ir-
Regolament. Dawn ir-regoli huma stabbiliti 
fir-Regolament Finanzjarju u 
jiddeterminaw b'mod partikolari l-
proċedura biex jiġi stabbilit u implimentat 
il-baġit permezz ta' għotjiet, akkwist, 
premjijiet, implimentazzjoni indiretta, u 
jipprevedu verifiki dwar ir-responsabbiltà 
ta' atturi finanzjarji.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/439

Emenda 439
Steeve Briois
f'isem il-Grupp ENF

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov
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
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew tal-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika huwa l-qafas biex jiġu 
identifikati l-prijoritajiet nazzjonali ta' 
riforma u tiġi monitorjata l-
implimentazzjoni tagħhom. L-Istati 
Membri jiżviluppaw l-istrateġiji tal-
investiment pluriennali nazzjonali tagħhom 
b'appoġġ għal dawn il-prijoritajiet ta' 
riforma. Jenħtieġ li dawn l-istrateġiji jiġu 
ppreżentati flimkien mal-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma bħala mod kif jiġu 
enfasizzati u kkoordinati proġetti ta' 
investimenti ta'prijorità li għandhom jiġu 
appoġġati minn finanzjament nazzjonali u 
tal-Unjoni. Jenħtieġ li jservu wkoll biex il-
finanzjament tal-Unjoni jintuża b'mod 
koerenti u biex jiġi massimizzat il-valur 
miżjud tal-appoġġ finanzjarju li għandu jiġi 
riċevut, speċjalment mill-Fondi, mill-
Funzjoni ta' Stabbilizzazzjoni tal-
Investiment Ewropea u mill-InvestUE.

(12) L-Istati Membri jiżviluppaw l-
istrateġiji tal-investiment pluriennali 
nazzjonali tagħhom b'appoġġ għal dawn il-
prijoritajiet ta' riforma. Jenħtieġ li dawn l-
istrateġiji jiġu ppreżentati flimkien mal-
Programmi Nazzjonali ta' Riforma bħala 
mod kif jiġu enfasizzati u kkoordinati 
proġetti ta' investimenti ta' prijorità li jridu 
jiġu appoġġati minn finanzjament 
nazzjonali u tal-Unjoni. Jenħtieġ li jservu 
wkoll biex il-finanzjament tal-Unjoni 
jintuża b'mod koerenti u biex jiġi 
massimizzat il-valur miżjud tal-appoġġ 
finanzjarju li għandu jiġi riċevut, 
speċjalment mill-Fondi, mill-Funzjoni ta' 
Stabbilizzazzjoni tal-Investiment Ewropea 
u mill-InvestEU.

Or. en



AM\1176409MT.docx PE631.704v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

7.2.2019 A8-0043/440

Emenda 440
Steeve Briois
f'isem il-Grupp ENF

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov
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
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12 a) Is-Semestru Ewropew jagħmel 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
lill-Istati Membri biex jindirizzaw żbilanċi 
makroekonomiċi fl-Unjoni Ewropea. L-
integrazzjoni ta' dawn ir-
rakkomandazzjonijiet fit-tfassil tal-
politika nazzjonali fl-ebda ċirkostanza ma 
għandha ssir prerekwiżit għall-ksib ta' 
Fondi Ewropej, li huma wkoll finanzjati 
bis-sħiħ minn kontribuzzjonijiet 
nazzjonali mill-Istati Membri.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/441

Emenda 441
Steeve Briois
f'isem il-Grupp ENF

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov
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
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12 b) Il-politika ta' koeżjoni għandha l-
għan li tnaqqas id-disparitajiet 
intrareġjonali u interreġjonali fl-Unjoni 
permezz tal-Fondi Strutturali u ta' 
Investiment Ewropej. Il-penalizzazzjoni 
tal-benefiċjarji potenzjali biss minħabba li 
l-awtoritajiet nazzjonali ma jridux 
jissodisfaw l-aspettattivi tal-Kummissjoni 
hija f'kontradizzjoni totali mal-objettivi 
tal-politika ta' koeżjoni. F'dan il-kuntest 
huwa għalhekk meħtieġ li tiġi rifjutata 
kwalunkwe forma ta' kundizzjonalità 
makroekonomika li tagħti lill-
Kummissjoni d-diskrezzjoni li tissospendi 
l-krediti ta' impenn u ta' pagament lill-
Istati Membri li ma jridux jimplimentaw 
ir-riformi strutturali rakkomandati mis-
Semestru Ewropew.

Or. en



AM\1176409MT.docx PE631.704v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

7.2.2019 A8-0043/442

Emenda 442
Steeve Briois
f'isem il-Grupp ENF

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov
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
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jiddeterminaw kif rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż li huma rilevanti u 
adottati skont l-Artikolu 121(2) TFUE u 
r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill li 
huma rilevanti u adottati skont l-
Artikolu 148(4) TFUE (CSRs) jitqiesu fit-
tħejjija ta' dokumenti ta' 
programmazzjoni. Matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni bejn l-2021 u l-2027 
("perjodu ta' programmazzjoni"), 
jenħtieġ li l-Istati Membri jippreżentaw il-
progress fl-implimentazzjoni tal-
programmi b'appoġġ għas-CSRs lill-
kumitat ta' monitoraġġ u lill-Kummissjoni 
b'mod regolari. Matul rieżami ta' nofs it-
terminu, jenħtieġ li l-Istati Membri, fost 
elementi oħra, iqisu l-ħtieġa għal modifiki 
fil-programmi biex jakkomodaw CSRs 
rilevanti adottati jew modifikati sa mill-
bidu tal-perjodu ta' programmazzjoni.

imħassar

Or. en


