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EMENDI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti kriterji 
oġġettivi għad-deżinjazzjoni ta' reġjuni u 
żoni eliġibbli. Għal dan il-għan, l-
identifikazzjoni tar-reġjuni u ż-żoni 
eliġibbli fil-livell tal-Unjoni jenħtieġ li 
tkun ibbażata fuq is-sistema komuni ta' 
klassifikazzjoni tar-reġjuni stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill26.

(9) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti kriterji 
oġġettivi u trasparenti għad-deżinjazzjoni 
ta' reġjuni u żoni eliġibbli. Għal dan il-
għan, l-identifikazzjoni tar-reġjuni u ż-żoni 
eliġibbli fil-livell tal-Unjoni jenħtieġ li 
tkun ibbażata fuq is-sistema komuni ta' 
klassifikazzjoni tar-reġjuni stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill26.

_________________ _________________

26 Ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta' 
klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet 
territorjali għall-istatistika (NUTS) (ĠU 
L 154, 21.6.2003, p. 1.

26 Ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta' 
klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet 
territorjali għall-istatistika (NUTS) (ĠU 
L 154, 21.6.2003, p. 1.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Jenħtieġ li l-mira futura tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea 
(Interreg) tqis biżżejjed u, meta 
neċessarju, tforni appoġġ finanzjarju lir-
reġjuni li l-aktar se jintlaqtu mill-ħruġ 
tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, 
b'mod partikolari dawk li jsiru reġjuni tal-
fruntiera (bi fruntiera marittima u fuq l-
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Dan ir-Regolament jenħtieġ li jżid 
żewġ objettivi speċifiċi għal Interreg,
wieħed biex jappoġġa l-objettiv tat-tisħiħ 
tal-kapaċità istituzzjonali, billi tissaħħaħ il-
kooperazzjoni legali u amministrattiva, 
b'mod partikolari fejn marbuta mal-
implimentazzjoni tal-Komunikazzjoni 
dwar il-Reġjuni tal-Fruntieri, bl-
intensifikazzjoni tal-kooperazzjoni bejn iċ-
ċittadini u l-istituzzjonijiet u l-iżvilupp u l-
koordinazzjoni ta' strateġiji makroreġjonali 
u tal-baċiri tal-baħar, u ieħor biex 
jindirizza kwistjonijiet speċifiċi ta' 
kooperazzjoni esterna bħas-sikurezza, is-
sigurtà, il-ġestjoni tal-qsim tal-fruntieri u 
tal-migrazzjoni.

(19) Dan ir-Regolament jenħtieġ li jżid 
objettiv speċifiku għal Interreg, biex 
jappoġġa l-objettiv tat-tisħiħ tal-kapaċità 
istituzzjonali, billi tissaħħaħ il-
kooperazzjoni ġuridika u amministrattiva, 
b'mod partikolari fejn marbuta mal-
implimentazzjoni tal-Komunikazzjoni 
dwar il-Reġjuni tal-Fruntieri, bl-
intensifikazzjoni tal-kooperazzjoni bejn iċ-
ċittadini u l-istituzzjonijiet u l-iżvilupp u l-
koordinazzjoni ta' strateġiji makroreġjonali 
u tal-baċiri tal-baħar

Ġustifikazzjoni

Avolja dan l-objettiv huwa importanti, huwa diffiċli li jkun konformi mal-objettivi tal-politika 
ta' koeżjoni li fuqha huwa bbażat il-programm Interreg u jenħtieġ li jitħassar għall-ġieħ tal-
politika ta' koeżjoni. Dan l-objettiv addizzjonali jista' jagħti impressjoni żbaljata tal-
aspettattivi minn Interreg f'dan il-qasam. Barra minn hekk, il-fondi u l-linji baġitarji l-oħra 
fil-QFP diġà jindirizzaw il-firxa wiesgħa ta' kwistjonijiet elenkati fl-ambitu ta' dan l-objettiv.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Id-dispożizzjonijiet dwar it-tħejjija, 
l-approvazzjoni u l-emenda tal-programmi 
Interreg kif ukoll dwar l-iżvilupp 
territorjali, dwar l-għażla tal-
operazzjonijiet, dwar il-monitoraġġ u l-

(21) Id-dispożizzjonijiet dwar it-tħejjija, 
l-approvazzjoni u l-emenda tal-programmi 
Interreg kif ukoll dwar l-iżvilupp 
territorjali, dwar l-għażla tal-
operazzjonijiet, dwar il-monitoraġġ u l-
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evalwazzjoni, dwar l-awtoritajiet tal-
programm, dwar l-awditjar tal-
operazzjonijiet, u dwar it-trasparenza u l-
komunikazzjoni jenħtieġ li jkunu adattati 
għall-ispeċifiċitajiet tal-programmi Interreg 
meta mqabbla mad-dispożizzjonijiet 
stabbiliti fir-Regolament (UE) [CPR ġdid].

evalwazzjoni, dwar l-awtoritajiet tal-
programm, dwar l-awditjar tal-
operazzjonijiet, u dwar it-trasparenza u l-
komunikazzjoni jenħtieġ li jkunu adattati 
għall-ispeċifiċitajiet tal-programmi Interreg 
meta mqabbla mad-dispożizzjonijiet 
stabbiliti fir-Regolament (UE) [CPR ġdid]. 
Dawn id-dispożizzjonijiet speċifiċi 
għandhom jinżammu sempliċi u ċari biex 
tkun evitata regolamentazzjoni żejda u piż 
amministrattiv addizzjonali għall-Istati 
Membri u għall-benefiċjarji.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Skont il-paragrafu 22 u 23 tal-
ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil Aħjar 
tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, hemm il-
ħtieġa li l-Fondi jiġu evalwati fuq il-bażi ta' 
informazzjoni miġbura permezz ta' 
rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 
jiġu evitati r-regolamentazzjoni żejda u l-
piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari 
għall-Istati Membri. Dawn ir-rekwiżiti, 
fejn xieraq, jistgħu jinkludu indikaturi li 
jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-
evalwazzjoni tal-effetti tal-Fondi b'mod 
prattiku.

(25) Skont il-paragrafu 22 u 23 tal-
ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil Aħjar 
tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, hemm il-
ħtieġa li l-Fondi jiġu evalwati fuq il-bażi ta' 
informazzjoni miġbura permezz ta' 
rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 
jiġu evitati r-regolamentazzjoni żejda u l-
piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari 
għall-Istati Membri u għall-benefiċjarji. 
Dawn ir-rekwiżiti, fejn xieraq, jistgħu 
jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu li 
jirriżultaw l-aktar adatti biex ikejlu l-
progress lejn l-għanijiet tal-programm tal-
mira tal-kooperazzjoni territorjali 
Ewropea (Interreg), bħala bażi għall-
evalwazzjoni tal-effetti tal-Fondi użati 
f'dan il-programm b'mod prattiku.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Fuq il-bażi tal-esperjenza matul il-
perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, 

(26) Fuq il-bażi tal-esperjenza matul il-
perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, 
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jenħtieġ li titkompla s-sistema li introduċiet 
ġerarkija ċara tar-regoli dwar l-eliġibbiltà 
tan-nefqa filwaqt li jinżamm il-prinċipju 
tar-regoli dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa 
stabbilit fil-livell tal-Unjoni jew għall-
programm Interreg fl-intier tiegħu sabiex 
jiġu evitati l-kuntradizzjonijiet jew l-
inkonsistenzi kollha possibbli bejn 
Regolamenti differenti jew bejn 
Regolamenti u regoli nazzjonali. Regoli 
addizzjonali adottati minn Stat Membru 
wieħed li jkunu japplikaw biss għall-
benefiċjarji f'dak l-Istat Membru jenħtieġ li 
jkunu limitati għall-minimu strett. B'mod 
partikolari, id-dispożizzjonijiet tar-
Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 481/201433 adottat għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2014-2020 jenħtieġ li 
jiġu integrati f'dan ir-Regolament.

jenħtieġ li titkompla s-sistema li introduċiet 
ġerarkija ċara tar-regoli dwar l-eliġibbiltà 
tan-nefqa filwaqt li jinżamm il-prinċipju 
tar-regoli dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa 
stabbilit fil-livell tal-Unjoni jew għall-
programm Interreg fl-intier tiegħu sabiex 
jiġu evitati l-kuntradizzjonijiet jew l-
inkonsistenzi kollha possibbli bejn 
Regolamenti differenti jew bejn 
Regolamenti u regoli nazzjonali. Regoli 
addizzjonali adottati minn Stat Membru 
wieħed li jkunu japplikaw biss għall-
benefiċjarji f'dak l-Istat Membru jenħtieġ li 
jkunu evitati. B'mod partikolari, id-
dispożizzjonijiet tar-Regolament Delegat 
tal-Kummissjoni (UE) Nru 481/201433

adottat għall-perjodu ta' programmazzjoni 
2014-2020 jenħtieġ li jiġu integrati f'dan ir-
Regolament.

_________________ _________________

33 Ir-Regolament ta' Delega tal-
Kummissjoni (UE) Nru 481/2014 tal-
4 ta' Marzu 2014 li jissupplimenta r-
Regolament (UE) Nru 1299/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-
rigward tar-regoli speċifiċi dwar l-
eliġibbiltà tan-nefqa għall-programmi ta' 
kooperazzjoni (ĠU L 138, 13.5.2014, 
p. 45).

33 Ir-Regolament ta' Delega tal-
Kummissjoni (UE) Nru 481/2014 tal-
4 ta' Marzu 2014 li jissupplimenta r-
Regolament (UE) Nru 1299/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-
rigward tar-regoli speċifiċi dwar l-
eliġibbiltà tan-nefqa għall-programmi ta' 
kooperazzjoni (ĠU L 138, 13.5.2014, 
p. 45).

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Skont l-Artikolu [63(9)] tar-
Regolament (UE, Euratom) [FR-Omnibus] 
ir-regoli speċifiċi għas-settur iridu jieħdu 
inkunsiderazzjoni l-ħtiġijiet tal-programmi 
ta' Kooperazzjoni Territorjali Ewropea 
(Interreg) fir-rigward, b'mod partikolari tal-
funzjoni tal-awditjar. Id-dispożizzjonijiet 
dwar l-opinjoni annwali tal-awditjar, ir-
rapport annwali ta' kontroll u l-awditi tal-
operazzjonijiet għalhekk jenħtieġ li jiġu 

(29) Skont l-Artikolu [63(9)] tar-
Regolament (UE, Euratom) [FR-Omnibus] 
ir-regoli speċifiċi għas-settur iridu jieħdu 
inkunsiderazzjoni l-ħtiġijiet tal-programmi 
ta' Kooperazzjoni Territorjali Ewropea 
(Interreg) fir-rigward, b'mod partikolari tal-
funzjoni tal-awditjar. Id-dispożizzjonijiet 
dwar l-opinjoni annwali tal-awditjar, ir-
rapport annwali ta' kontroll u l-awditi tal-
operazzjonijiet għalhekk jenħtieġ li jiġu 
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simplifikat u adattati għal dawk il-
programmi li jinvolvu aktar minn Stat 
Membru wieħed.

semplifikati u adattati għal dawk il-
programmi li jinvolvu aktar minn Stat 
Membru wieħed.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Jenħtieġ li tiġi stabbilita katina ċara 
fir-rigward tar-responsabbiltà finanzjarja 
għall-irkupru fil-każ ta' irregolaritajiet 
minn sieħeb uniku jew sħab oħra permezz 
tas-sieħeb ewlieni u l-awtorità ta' ġestjoni 
għall-Kummissjoni. Jenħtieġ li ssir 
dispożizzjoni għar-responsabbiltà ta' Stati 
Membri, pajjiżi terzi, pajjiżi sħab jew 
Pajjiżi u Territorji Extra-Ewropej (PTEE), 
fejn l-irkupru mis-sieħeb uniku jew dak 
ewlieni ma jirnexxix, fis-sens li l-Istat 
Membru jirrimborża lill-awtorità ta' 
ġestjoni. Konsegwentement, fil-qafas tal-
programmi Interreg ma hemm l-ebda lok 
għal ammonti irrekuperabbli fuq il-livell 
tal-benefiċjarji. Madankollu, jenħtieġ li 
jiġu ċċarati r-regoli, f'każ li Stat Membru, 
pajjiż terz, pajjiż sieħeb jew PTEE ma 
jirrimborżax lill-awtorità ta' ġestjoni. L-
obbligi tas-sieħeb ewlieni għall-irkupru 
jenħtieġ li jiġu ċċarati wkoll. B'mod 
partikolari, l-awtorità ta' ġestjoni ma 
jenħtieġx li titħalla tobbliga lis-sieħeb 
ewlieni biex iniedi proċedura ġudizzjarja 
f'pajjiż differenti.

(30) Jenħtieġ li tiġi stabbilita katina ċara 
fir-rigward tar-responsabbiltà finanzjarja 
għall-irkupru fil-każ ta' irregolaritajiet 
minn sieħeb uniku jew sħab oħra permezz 
tas-sieħeb ewlieni u l-awtorità ta' ġestjoni 
għall-Kummissjoni. Jenħtieġ li ssir 
dispożizzjoni għar-responsabbiltà ta' Stati 
Membri, pajjiżi terzi, pajjiżi sħab jew 
Pajjiżi u Territorji Extra-Ewropej (PTEE), 
fejn l-irkupru mis-sieħeb uniku jew dak 
ewlieni ma jirnexxix, fis-sens li l-Istat 
Membru jirrimborża lill-awtorità ta' 
ġestjoni. Konsegwentement, fil-qafas tal-
programmi Interreg ma hemm l-ebda lok 
għal ammonti irrekuperabbli fuq il-livell 
tal-benefiċjarji. Madankollu, huwa 
neċessarju li jiġu ċċarati r-regoli, f'każ li 
Stat Membru, pajjiż terz, pajjiż sieħeb jew 
PTEE ma jirrimborżax lill-awtorità ta' 
ġestjoni. L-obbligi tas-sieħeb ewlieni għall-
irkupru jenħtieġ li jiġu ċċarati wkoll. 
B'mod partikolari, l-awtorità ta' ġestjoni ma 
jenħtieġx li titħalla tobbliga lis-sieħeb 
ewlieni biex iniedi proċedura ġudizzjarja 
f'pajjiż differenti.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Għalkemm il-programmi Interreg 
bil-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi, pajjiżi 
sħab jew PTEE jenħtieġ li jiġu 

(32) Għalkemm il-programmi Interreg 
bil-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi, pajjiżi 
sħab jew PTEE jenħtieġ li jiġu 
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implimentati b'ġestjoni kondiviża, il-
kooperazzjoni mar-reġjuni ultraperiferiċi 
tista' tiġi implimentata b'ġestjoni indiretta. 
Jenħtieġ li jiġu stipulati regoli speċifiċi 
dwar kif jiġu implimentati dawn il-
programmi fl-intier tagħhom jew 
parzjalment b'ġestjoni indiretta.

implimentati b'ġestjoni kondiviża, il-
kooperazzjoni mar-reġjuni ultraperiferiċi 
tista' tiġi implimentata b'ġestjoni indiretta. 
Jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli speċifiċi 
dwar kif jiġu implimentati dawn il-
programmi fl-intier tagħhom jew 
parzjalment b'ġestjoni indiretta.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-adozzjoni jew l-emenda tal-
programmi Interreg, jenħtieġ li jiġu 
kkonferiti setgħat ta' implimentazzjoni lill-
Kummissjoni. Madankollu, il-programmi 
ta' kooperazzjoni transfruntiera esterna, 
fejn applikabbli, jenħtieġ li jirrispettaw il-
proċeduri tal-Kumitat stabbiliti skont ir-
Regolamenti (UE) [IPA III] u [NDICI] fir-
rigward tal-ewwel deċiżjoni ta' 
approvazzjoni ta' dawk il-programmi.

(35) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-adozzjoni jew l-emenda tal-
programmi Interreg, jenħtieġ li jiġu 
kkonferiti setgħat ta' implimentazzjoni lill-
Kummissjoni. Madankollu, meta 
applikabbli, il-programmi ta' 
kooperazzjoni transfruntiera esterna 
jenħtieġ li jirrispettaw il-proċeduri tal-
Kumitat stabbiliti skont ir-
Regolamenti (UE) [IPA III] u [NDICI] fir-
rigward tal-ewwel deċiżjoni ta' 
approvazzjoni ta' dawk il-programmi.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk pajjiż terz jew pajjiż sieħeb li 
jikkontribwixxi għal programm Interreg 
b'riżorsi nazzjonali, li ma jikkostitwixxux
il-kofinanzjament nazzjonali ta' appoġġ 
mill-FEŻR jew minn strument ta' 
finanzjament estern tal-Unjoni, inaqqas dik 
il-kontribuzzjoni matul l-implimentazzjoni 
tal-programm Interreg, jew globalment jew 
fir-rigward ta' operazzjonijiet konġunti 
diġà magħżula u wara li jkun irċieva d-
dokument previst fl-Artikolu 22(6), l-Istat 
Membru jew l-Istati Membri parteċipanti 

6. Jekk pajjiż terz jew pajjiż sieħeb li 
jikkontribwixxi għal programm Interreg 
b'riżorsi nazzjonali, li ma jikkostitwux il-
kofinanzjament nazzjonali ta' appoġġ mill-
FEŻR jew minn strument ta' finanzjament 
estern tal-Unjoni, inaqqas dik il-
kontribuzzjoni matul l-implimentazzjoni 
tal-programm Interreg, jew globalment jew 
fir-rigward ta' operazzjonijiet konġunti 
diġà magħżula u wara li jkun irċieva d-
dokument previst fl-Artikolu 22(6), l-Istat 
Membru jew l-Istati Membri parteċipanti 



AD\1169875MT.docx 9/17 PE627.880v03-00

MT

għandhom jitolbu waħda mill-opzjonijiet 
stipulati fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 4.

għandhom jitolbu waħda mill-opzjonijiet 
stipulati fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 4.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
kull programm Interreg u l-konformità 
tiegħu mar-Regolament (UE) [CPR ġdid], 
ir-Regolament (UE) [FEŻR ġdid] u dan ir-
Regolament u, fil-każ ta' appoġġ minn 
strument ta' finanzjament estern tal-Unjoni 
u fejn rilevanti, il-konsistenza tiegħu mad-
dokument ta' strateġija pluriennali skont l-
Artikolu 10(1) jew il-qafas ta' 
pprogrammar strateġiku rilevanti skont l-
att bażiku rispettiv ta' wieħed jew aktar 
minn dawn l-istrumenti.

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
kull programm Interreg u l-konformità 
tiegħu mar-Regolament (UE) [CPR ġdid], 
ir-Regolament (UE) [FEŻR ġdid] u dan ir-
Regolament; fil-każ ta' appoġġ minn 
strument ta' finanzjament estern tal-Unjoni 
u fejn rilevanti, il-konsistenza tiegħu mad-
dokument ta' strateġija pluriennali skont l-
Artikolu 10(1) jew il-qafas strateġiku ta' 
programmazzjoni rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-
konformità tiegħu skont l-att bażiku 
rispettiv ta' wieħed jew aktar minn dawn l-
istrumenti.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru jista' jittrasferixxi matul il-
perjodu ta' programmazzjoni ammont sa 
5 % tal-allokazzjoni inizjali ta' prijorità u 
mhux aktar minn 3 % tal-baġit tal-
programm għal prijorità oħra tal-istess 
programm Interreg.

L-Istat Membru jista' jittrasferixxi matul il-
perjodu ta' programmazzjoni ammont sa 
10 % tal-allokazzjoni inizjali ta' prijorità u 
mhux aktar minn 6 % tal-baġit tal-
programm għal prijorità oħra tal-istess 
programm Interreg.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal programmi Interreg ta' 
kooperazzjoni tranfruntiera interna 
appoġġati mill-FEŻR: 6 %;

(a) għal programmi Interreg ta' 
kooperazzjoni tranfruntiera interna 
appoġġati mill-FEŻR: 7 %;

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-kumitat ta' monitoraġġ għandu 
jiltaqa' tal-anqas darba f'sena u għandu 
jirrevedi il-kwistjonijiet kollha li 
jaffettwaw il-progress tal-programm fit-
twettiq tal-objettivi tiegħu.

5. Il-kumitat ta' monitoraġġ għandu 
jiltaqa' tal-anqas darba f'sena u għandu 
jirrevedi l-kwistjonijiet kollha li jaffettwaw 
il-progress tal-programm fit-twettiq tal-
objettivi tiegħu u jifformula 
rakkomandazzjonijiet meta neċessarju.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kompożizzjoni tal-kumitat ta' 
monitoraġġ ta' programm Interreg għandha 
tkun miftiehma mill-Istati Membri u, fejn 
applikabbli, mill-pajjiżi terzi, mill-pajjiżi 
sħab u mill-PTEE parteċipanti f'dak il-
programm u tiżgura rappreżentanza 
bilanċjata tal-awtoritajiet rilevanti, il-korpi 
intermedji u rappreżentanti tas-sħab tal-
programm imsemmija fl-Artikolu [6] tar-
Regolament (UE) [CPR ġdid] minn Stati 
Membri, pajjiżi terzi, pajjiżi sħab u PTEE.

Il-kompożizzjoni tal-kumitat ta' 
monitoraġġ ta' programm Interreg għandha 
tkun miftiehma b'mod miftuħ u 
trasparenti mill-Istati Membri u, fejn 
applikabbli, mill-pajjiżi terzi, mill-pajjiżi 
sħab u mill-PTEE parteċipanti f'dak il-
programm u tiżgura rappreżentanza 
bilanċjata tal-awtoritajiet rilevanti, il-korpi 
intermedji u rappreżentanti tas-sħab tal-
programm imsemmija fl-Artikolu [6] tar-
Regolament (UE) [CPR ġdid] minn Stati 
Membri, pajjiżi terzi, pajjiżi sħab u PTEE.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rieżami jista' jiġi organizzat mill-
Kummissjoni bl-għan li tiġi eżaminata l-
prestazzjoni tal-programmi Interreg.

Ir-rieżami għandu jiġi organizzat mill-
Kummissjoni bl-għan li tiġi eżaminata l-
prestazzjoni tal-programmi Interreg.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-eżitu tar-rieżami għandu jiġi 
rreġistrat f'minuti miftehma.

3. Ir-riżultati tar-rieżami għandhom 
jiġu rreġistrati f'minuti miftiehma u 
ppubblikati fis-sit web tal-programm 
rieżaminat. Il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta r-riżultati tar-rieżami bil-miltub, 
tippubblika valutazzjoni tal-prestazzjoni u 
tikkomunika tali valutazzjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull awtorità ta' ġestjoni għandha 
tittrażmetti elettronikament lill-
Kummissjoni data kumulattiva tal-
programm Interreg rispettiv sal-
31 ta' Jannar, il-31 ta' Marzu, il-
31 ta' Mejju, il-31 ta' Lulju, it-
30 ta' Settembru u t-30 ta' Novembru ta' 
kull sena f'konformità mal-mudell fl-
Anness [VII] għar-Regolament (UE) [CPR 
ġdid].

Kull awtorità ta' ġestjoni għandha 
tittrażmetti elettronikament lill-
Kummissjoni data kumulattiva tal-
programm Interreg rispettiv sal-
31 ta' Jannar, il-31 ta' Mejju u t-
30 ta' Settembru ta' kull sena f'konformità 
mal-mudell fl-Anness [VII] għar-
Regolament (UE) [CPR ġdid].

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-trażmissjoni tad-data għandha ssir 
permezz tas-sistemi ta' rapportar tad-data 
eżistenti dment li jkunu taw prova tal-
affidabbiltà tagħhom matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni preċedenti.

Ġustifikazzjoni

L-installazzjoni tas-sistemi ta' rapportar tad-data l-ġodda matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni kurrenti kienet diffiċli minħabba n-nuqqas ta' istruzzjonijiet u linji gwida 
fil-bidu u dan għamel neċessarju li jsiru adattamenti ripetuti.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-indikaturi tal-output komuni u 
tar-riżultat komuni, stabbiliti fl-Anness [I] 
tar-Regolament (UE) [FEŻR ġdid], u, fejn 
neċessarju, l-indikaturi tal-output 
speċifiku għal programm u tar-riżultat
għandhom ikunu użati f'konformità mal-
Artikolu [12(1)] tar-Regolament (UE) 
[CPR ġdid], u l-punt (d)(ii) tal-
Artikolu 17(3) u l-punt (b) tal-
Artikolu 31(2) ta' dan ir-Regolament.

1. L-indikaturi tal-output komuni u 
tar-riżultat komuni, stabbiliti fl-Anness [I] 
tar-Regolament (UE) [FEŻR ġdid], li 
jirriżulta li jkunu l-aktar adatti biex ikejlu 
l-progress lejn l-għanijiet tal-programm 
tal-mira tal-kooperazzjoni territorjali 
Ewropea (Interreg), għandhom ikunu użati 
f'konformità mal-Artikolu [12(1)] tar-
Regolament (UE) [CPR ġdid], u l-
punt (d)(ii) tal-Artikolu 17(3) u l-punt (b) 
tal-Artikolu 31(2) ta' dan ir-Regolament.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. Meta neċessarju u f'każijiet 
debitament ġustifikati mill-awtorità ta' 
ġestjoni, l-indikaturi tal-output speċifiku 
għal programm u tar-riżultat għandhom 
jintużaw flimkien mal-indikaturi li 
ntgħażlu f'konformità mal-ewwel 
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subparagrafu ta' dan l-artikolu.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. F'konformità mar-rekwiżit ta' 
rapportar tagħha skont l-Artikolu 
[38(3)(e)(i)] tar-Regolament Finanzjarju, 
il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
informazzjoni dwar il-prestazzjoni u r-
riżultati f'konformità mal-indikaturi, bir-
rapportar kemm tal-progress kif ukoll tan-
nuqqasijiet u billi tiġi żgurata rabta ċara 
bejn l-infiq u l-prestazzjoni;

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità ta' ġestjoni għandha 
twettaq evalwazzjonijiet ta' kull programm 
Interreg. Kull evalwazzjoni għandha 
tivvaluta l-effettività tal-programm, l-
effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza u l-
valur miżjud tal-UE bil-għan li tittejjeb il-
kwalità tad-disinn u l-implimentazzjoni tal-
programm Interreg rispettiv.

1. L-awtorità ta' ġestjoni għandha 
twettaq evalwazzjonijiet ta' kull programm 
Interreg. Kull evalwazzjoni għandha 
tivvaluta l-effettività tal-programm, l-
effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza u l-
valur miżjud tal-UE bil-għan li tittejjeb il-
kwalità tad-disinn u l-implimentazzjoni tal-
programm Interreg rispettiv. Il-frekwenza 
tal-evalwazzjonijiet li tkun iddeterminata 
fil-pjan ta' evalwazzjoni msemmi fil-
paragrafu 5 hawn taħt ma għandhiex 
tkun ogħla minn darba fis-sena.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) juri pubblikament billboards jew 
plakek pubbliċi hekk kif tibda l-
implimentazzjoni fiżika tal-operazzjoni 
Interreg li tinvolvi investiment fiżiku jew 
ix-xiri ta' tagħmir, li l-ispiża totali tiegħu 
jeċċedi EUR 100 000;

(c) juri pubblikament billboards jew 
plakek pubbliċi hekk kif tibda l-
implimentazzjoni fiżika tal-operazzjoni 
Interreg li tinvolvi investiment fiżiku jew 
ix-xiri ta' tagħmir, li l-ispiża totali tiegħu 
jeċċedi EUR 25 000;

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għall-operazzjonijiet Interreg li ma 
jaqgħux taħt il-punt (c), juri pubblikament 
tal-anqas wiri stampat jew f'forma 
elettronika ta' daqs minimu ta' A3
b'informazzjoni dwar l-operazzjoni Interreg 
li tenfasizza l-appoġġ minn fond Interreg;

(d) għall-operazzjonijiet Interreg li ma 
jaqgħux taħt il-punt (c), juri pubblikament 
tal-anqas wiri stampat jew f'forma 
elettronika ta' daqs minimu ta' A2
b'informazzjoni dwar l-operazzjoni Interreg 
li tenfasizza l-appoġġ minn fond Interreg;

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) għal operazzjonijiet ta' importanza 
strateġika u operazzjonijiet li l-ispiża totali 
tagħhom taċċedi EUR 10 000 000 li 
jorganizzaw avveniment ta' 
komunikazzjoni u jinvolvu l-Kummissjoni 
u lill-awtorità ta' ġestjoni responsabbli f'ħin 
xieraq.

(e) għal operazzjonijiet ta' importanza 
strateġika u operazzjonijiet li l-ispiża totali 
tagħhom teċċedi EUR 5 000 000 li 
jorganizzaw avveniment ta' 
komunikazzjoni u jinvolvu l-Kummissjoni 
u lill-awtorità ta' ġestjoni responsabbli f'ħin 
xieraq.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għal fondi għal proġett żgħir u 5. Għal fondi għal proġett żgħir u 
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strumenti ta' finanzjament, il-benefiċjarju 
għandu jiżgura li r-riċevituri finali 
jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fil-
punt (c) tal-paragrafu 4.

strumenti ta' finanzjament, il-benefiċjarju 
għandu jiżgura li r-riċevituri finali 
jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fil-
punt (c) u (d) tal-paragrafu 4.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 38 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ispejjeż tal-persunal għandhom 
jikkonsistu fi spejjeż ta' impjieg gross tal-
persunal impjegat mis-sieħeb Interreg 
f'waħda mill-modalitajiet li ġejjin:

1. Suġġett għall-konfomità mal-
leġiżlazzjoni u mad-drittijiet tal-Unjoni 
fil-qasam tax-xogħol, l-ispejjeż tal-
persunal għandhom jikkonsistu fi spejjeż 
ta' impjieg gross tal-persunal impjegat mis-
sieħeb Interreg f'waħda mill-modalitajiet li 
ġejjin:

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi t-tip 
ta' data u l-kriterji li fuq il-bażi tagħhom 
il-kampjuni għall-operazzjonijiet ta' 
awditjar huma ffurmati kif ukoll il-
metodoloġija għall-estrapolazzjoni tar-
rata ta' żball f'Anness li għandha tiġi 
adottata permezz ta' att delegat skont l-
Artikolu 62 ta' dan ir-Regolament.
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