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EMENDI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jippreżenta lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal Regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Meta jintgħażlu l-proġetti, irid jiġi 
żgurat li jittieħed approċċ ibbażat fuq ir-
riżultati; għal dan il-għan, jenħtieġ li l-
Istati Membri jqabblu l-applikazzjonijiet 
għall-finanzjament u jevalwaw ir-riżultati 
abbażi tal-indikaturi rilevanti inklużi fil-
proġett. Jenħtieġ li l-għażla tal-proġetti 
tkun ibbażata fuq tqabbil dirett tal-
applikazzjonijiet filwaqt li jiġi evitat l-użu 
tal-kunċett ta' "min jiġi l-ewwel jinqeda l-
ewwel".

Emenda 2

Proposta għal Regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Jenħtieġ li l-mekkaniżmi biex 
jiżguraw rabta bejn il-politiki ta' 
governanza ekonomika tal-Unjoni jkomplu 
jiġu rfinuti, biex il-Kummissjoni tkun tista' 
tagħmel proposta lill-Kunsill biex 
tissospendi l-impenji kollha jew parti 
minnhom għal wieħed mill-programmi jew 
aktar tal-Istat Membru kkonċernat meta 
dak l-Istat Membru jonqos milli jieħu 
azzjoni effettiva fil-kuntest tal-proċess tal-
governanza ekonomika. Sabiex tiġi żgurata 
l-implimentazzjoni uniformi u fid-dawl tal-
importanza li jiġu imposti l-effetti 
finanzjarji tal-miżuri, jenħtieġ li s-setgħat 

(20) Jenħtieġ li l-mekkaniżmi biex 
jiżguraw rabta bejn il-politiki ta' 
governanza ekonomika tal-Unjoni jkomplu 
jiġu rfinuti, biex il-Kummissjoni tkun tista' 
tagħmel proposta lill-Kunsill biex 
tissospendi l-impenji kollha jew parti 
minnhom għal wieħed mill-programmi jew 
aktar tal-Istat Membru kkonċernat meta 
dak l-Istat Membru jonqos milli jieħu 
azzjoni effettiva fil-kuntest tal-proċess tal-
governanza ekonomika. Sabiex tiġi żgurata 
l-implimentazzjoni uniformi u fid-dawl tal-
importanza li jiġu imposti l-effetti 
finanzjarji tal-miżuri, jenħtieġ li s-setgħat 
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ta' implimentazzjoni jiġu konferiti fuq il-
Kunsill li jenħtieġ li jaġixxi fuq il-bażi ta' 
proposta tal-Kummissjoni. Sabiex tiġi 
ffaċilitata l-adozzjoni tad-deċiżjonijiet li 
huma meħtieġa biex tiġi żgurata azzjoni 
effettiva fil-kuntest tal-proċess tal-
governanza ekonomika, jenħtieġ li tintuża 
votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata 
inversa.

ta' implimentazzjoni jiġu konferiti fuq il-
Kunsill li jenħtieġ li jaġixxi fuq il-bażi ta' 
proposta tal-Kummissjoni u wara li jkun 
ikkonsulta lill-Parlament Ewropew. 
Sabiex tiġi ffaċilitata l-adozzjoni tad-
deċiżjonijiet li huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata azzjoni effettiva fil-kuntest tal-
proċess tal-governanza ekonomika, 
jenħtieġ li tintuża votazzjoni b'maġġoranza 
kwalifikata inversa.

Emenda 3

Proposta għal Regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex jeżamina l-prestazzjoni tal-
programmi, jenħtieġ li l-Istat Membru 
jwaqqaf kumitati ta' monitoraġġ. Għall-
FEŻR, għall-FSE+ u għall-Fond ta' 
Koeżjoni, jenħtieġ li r-rapporti annwali ta' 
implimentazzjoni jiġu sostitwiti minn 
djalogu ta' politika strutturat annwali 
bbażat fuq l-aħħar informazzjoni u data 
dwar l-implimentazzjoni tal-programmi li 
jkunu saru disponibbli mill-Istat Membru.

(27) Sabiex jeżamina l-prestazzjoni tal-
programmi, jenħtieġ li l-Istat Membru 
jwaqqaf, b'mod trasparenti, kumitati ta' 
monitoraġġ. Għall-FEŻR, għall-FSE+ u 
għall-Fond ta' Koeżjoni, jenħtieġ li r-
rapporti annwali ta' implimentazzjoni jiġu 
sostitwiti minn djalogu ta' politika 
strutturat annwali bbażat fuq l-aħħar 
informazzjoni u data dwar l-
implimentazzjoni tal-programmi li jkunu 
saru disponibbli mill-Istat Membru.

Emenda 4

Proposta għal Regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Sabiex ikun hemm 
implimentazzjoni immedjata tar-rati fissi, 
jenħtieġ li kull rata fissa stabbilita mill-
Istati Membri fil-perjodu bejn l-2014 u l-
2020 ibbażata fuq metodu ta' kalkolazzjoni 
ġust, ekwu u verifikabbli tkompli tiġi 
applikata għal operazzjonijiet simili 
appoġġati taħt dan ir-Regolament mingħajr 
ma tkun teħtieġ metodu ta' kalkolazzjoni 

(35) Sabiex ikun hemm 
implimentazzjoni immedjata tar-rati fissi, 
jenħtieġ li kull rata fissa stabbilita mill-
Istati Membri fil-perjodu bejn l-2014 u l-
2020 ibbażata fuq metodu ta' kalkolu ġust, 
ekwu u verifikabbli tkompli tiġi applikata 
għal operazzjonijiet simili appoġġjati taħt 
dan ir-Regolament mingħajr ma tkun 
teħtieġ metodu ta' kalkolu ġdid, minkejja 
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ġdid. allokazzjoni dovuta għall-inflazzjoni.

Emenda 5

Proposta għal Regolament
Premessa 45a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45a) Għall-finijiet tal-ġlieda kontra l-
frodi transnazzjonali fir-rigward tal-
programmi, jenħtieġ li tiġi stabbilita 
sistema rapida u effiċjenti għall-iskambju 
ta' informazzjoni permezz ta' assistenza 
amministrattiva reċiproka bejn l-
awtoritajiet kompetenti; b'hekk ikun 
possibbli li jiġu kontroverifikati r-rekords 
kontabilistiċi għal tranżazzjonijiet bejn 
żewġ Stati Membri jew aktar, u b'hekk jiġi 
żgurat li jittieħed approċċ orizzontali u 
komprensiv għall-protezzjoni tal-interessi 
finanzjarji tal-Istati Membri.

Emenda 6

Proposta għal Regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Jenħtieġ li jkun possibbli tnaqqis ta' 
rekwiżiti ta' verifiki u awditi meta jiġi 
assigurat li l-programm ikun iffunzjona 
b'mod effettiv għall-aħħar sentejn 
konsekuttivi billi dan juri li l-Fondi qed 
jiġu implimentati b'mod effettiv u effiċjenti 
fuq perjodu mtawwal ta' żmien.

(52) Jenħtieġ li jkun possibbli tnaqqis ta' 
rekwiżiti ta' verifiki u awditi meta jiġi 
assigurat li l-programm ikun iffunzjona 
b'mod effettiv għall-aħħar sentejn 
konsekuttivi billi dan juri li l-Fondi 
qegħdin jiġu implimentati b'mod effettiv u 
effiċjenti fuq perjodu mtawwal ta' żmien, 
filwaqt li tinżamm il-possibbiltà ta' 
kontrolli każwali u mhux imħabbra.

Emenda 7

Proposta għal Regolament
Premessa 58
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jipprevjenu, jikxfu u jindirizzaw ukoll 
b'mod effettiv kull irregolarità inkluż frodi 
mill-benefiċjarji. Barra minn hekk, skont 
ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 883/201318, u r-Regolamenti 
(Euratom, KE) Nru 2988/9519 u 
Nru 2185/9620, l-Uffiċċju Ewropew kontra 
l-Frodi (OLAF) jista' jwettaq 
investigazzjonijiet amministrattivi, inklużi 
verifiki u spezzjonijiet fil-post, bil-ħsieb li 
jiġi stabbilit jekk kienx hemm frodi, 
korruzzjoni jew kull attività illegali oħra li 
taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. 
Skont ir-Regolament (UE) 2017/193921, l-
Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew 
jista' jinvestiga u jressaq każijiet ta' frodi u 
reati kriminali oħra li jaffettwaw l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni kif previst fid-
Direttiva (UE) 2017/137122 dwar il-ġlieda 
kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni permezz tal-liġi kriminali. Jenħtieġ 
li l-Istati Membri jqisu l-miżuri meħtieġa 
biex kull persuna jew entità li tirċievi fondi 
mill-Unjoni tikkoopera bis-sħiħ fil-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess 
meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-Uffiċċju 
Ewropew kontra l-Frodi (OLAF), lill-
Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew 
(UPPE) u lill-Qorti Ewropea Ewropea tal-
Awdituri (QEA) u tiżgura li kull terza 
persuna involuta fl-implimentazzjoni tal-
fondi tal-Unjoni tingħata drittijiet 
ekwivalenti. Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jirrappurtaw lill-Kummissjoni dwar 
irregolaritajiet mikxufa inkluż frodi, u s-
segwitu tagħhom kif ukoll is-segwitu tal-
investigazzjonijiet tal-OLAF.

(58) Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jipprevjenu, jikxfu u jindirizzaw ukoll 
b'mod effettiv kull irregolarità inkluż frodi 
mill-benefiċjarji. Barra minn hekk, skont 
ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 883/201318, u r-Regolamenti 
(Euratom, KE) Nru 2988/9519 u 
Nru 2185/9620, l-Uffiċċju Ewropew kontra 
l-Frodi (OLAF) jista' jwettaq 
investigazzjonijiet amministrattivi, inklużi 
verifiki u spezzjonijiet fil-post, bil-ħsieb li 
jiġi stabbilit jekk kienx hemm frodi, 
korruzzjoni jew kwalunkwe attività 
irregolari oħra li taffettwa l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni. Skont ir-Regolament 
(UE) 2017/193921, l-Uffiċċju tal-
Prosekutur Pubbliku Ewropew jista' 
jinvestiga u jressaq każijiet ta' frodi u reati 
kriminali oħra li jaffettwaw l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni kif previst fid-
Direttiva (UE) 2017/137122 dwar il-ġlieda 
kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni permezz tad-dritt kriminali. 
Jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu l-miżuri 
meħtieġa biex kull persuna jew entità li 
tirċievi fondi mill-Unjoni tikkoopera bis-
sħiħ fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji 
tal-Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess 
meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-Uffiċċju 
Ewropew kontra l-Frodi (OLAF), lill-
Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew 
(UPPE) u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
(QEA) u tiżgura li kull terza persuna 
involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-
Unjoni tingħata drittijiet ekwivalenti. 
Jenħtieġ li l-Istati Membri jirrappurtaw lill-
Kummissjoni dwar irregolaritajiet misjuba 
inkluż frodi, u s-segwitu tagħhom kif ukoll 
is-segwitu tal-investigazzjonijiet tal-OLAF.

_________________ _________________

18 Regolament (UE, Euratom) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar 
investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li 
jħassar ir-Regolament tal-Parlament 

18 Regolament (UE, Euratom) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar 
investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li 
jħassar ir-Regolament tal-Parlament 
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Ewropew u tal-Kunsill (KE) 
Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 
18.9.2013, p. 1).

Ewropew u tal-Kunsill (KE) 
Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 
18.9.2013, p. 1).

19 Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 2988/95 tat-18 Diċembru 1995 dwar 
il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Komunità Ewropea (ĠU L 312, 
23.12.1995, p. 1).

19 Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 2988/95 tat-18 Diċembru 1995 dwar 
il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Komunità Ewropea (ĠU L 312, 
23.12.1995, p. 1).

20 Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 
dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post 
imwettqa mill-Kummissjoni sabiex 
tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-
Komunità Ewropea kontra l-frodi u 
irregolarijiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, 
p. 2).

20 Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 
dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post 
imwettqa mill-Kummissjoni sabiex 
tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-
Komunità Ewropea kontra l-frodi u 
irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 
15.11.1996, p. 2).

21 Ir-Regolament tal-Kunsill 
(UE) 2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li 
jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-
istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L 283, 
31.10.2017, p. 1).

21 Ir-Regolament tal-Kunsill 
(UE) 2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li 
jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-
istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L 283, 
31.10.2017, p. 1).

22 Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta' Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-
frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 
28.7.2017, p. 29).

22 Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta' Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-
frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 
28.7.2017, p. 29).

Emenda 8

Proposta għal Regolament
Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70) Huwa ta' importanza partikolari li, 
waqt il-ħidma preparatorja tagħha, il-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa anki fil-livell tal-esperti, u li dawk 
il-konsultazzjonijiet jsiru f'konformità mal-
prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod 
partikolari, biex tiġi żgurata 

(70) Huwa ta' importanza partikolari li, 
waqt il-ħidma preparatorja tagħha, il-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
trasparenti u xierqa anki fil-livell tal-
esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jsiru 
f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-
Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. 
B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 
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parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 
jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-
esperti tagħhom ikollhom aċċess 
sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-
esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed 
jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 
jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-
esperti tagħhom ikollhom aċċess 
sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-
esperti tal-Kummissjoni li jkunu qegħdin 
jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

Emenda 9

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "indikatur tal-output" tfisser 
indikatur biex ikejjel ir-riżultati tanġibbli 
speċifiċi tal-intervent;

(12) "indikatur tal-output" tfisser 
indikatur kwalitattiv jew kwantitattiv biex 
ikejjel ir-riżultati tanġibbli speċifiċi tal-
intervent;

Emenda 10

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) "indikatur tar-riżultati" tfisser 
indikatur biex ikejjel l-effetti fuq terminu 
qasir tal-interventi appoġġati, b'referenza 
partikolari għad-destinatarji diretti, għall-
popolazzjoni fil-mira jew għall-utenti tal-
infrastruttura;

(13) "indikatur tar-riżultati" tfisser 
indikatur kwalitattiv jew kwantitattiv biex 
ikejjel l-effetti fuq terminu qasir tal-
interventi appoġġjati, b'referenza 
partikolari għad-destinatarji diretti, għall-
popolazzjoni fil-mira jew għall-utenti tal-
infrastruttura;

Emenda 11

Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'konformità mal-approċċ tal-
governanza f'diversi livelli, l-Istat Membru 
għandu jinvolvi lil dawk l-imsieħba fit-

2. F'konformità mal-approċċ tal-
governanza f'diversi livelli, l-Istat Membru 
għandu jinvolvi u jirrispetta lil dawk is-



AD\1165360MT.docx 9/18 PE628.627v01-00

MT

tħejjija tal-Ftehimiet ta' Sħubija u tul it-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
programmi, inkluż permezz tal-
parteċipazzjoni fil-kumitati ta' monitoraġġ 
f'konformità mal-Artikolu 34.

sħab fit-tħejjija tal-Ftehimiet ta' Sħubija u 
tul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
programmi, inkluż permezz tal-
parteċipazzjoni fil-kumitati ta' monitoraġġ 
f'konformità mal-Artikolu 34.

Emenda 12

Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha 
tinnotifika l-att delegat, imsemmi fil-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, dwar il-
Kodiċi ta' Kondotta Ewropea dwar is-
sħubija, simultanjament lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sal-
31 ta' Lulju 2020. Dak l-att delegat 
m'għandux jispeċifika data ta' 
applikazzjoni li tkun aktar bikrija mid-
data tal-adozzjoni tiegħu.

Emenda 13

Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Ksur ta' xi obbligu impost fuq l-
Istati Membri jew minn dan l-Artikolu jew 
mill-Att Delegat (UE) Nru 240/2014 
m'għandux jikkostitwixxi irregolarità li 
twassal għal korrezzjoni finanzjarja skont 
l-Artikolu 98.

Emenda 14

Proposta għal Regolament
Artikolu 6 − paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Minn tal-anqas darba f'sena, il- 4. Minn tal-anqas darba f'sena, il-
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Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-
imsieħba fil-livell tal-Unjoni dwar l-
implimentazzjoni tal-programmi.

Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lis-
sħab fil-livell tal-Unjoni dwar l-
implimentazzjoni tal-programmi, u 
għandha tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-eżitu.

Emenda 15

Proposta għal Regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-ammonti li jridu jingħataw 
f'kontribuzzjonijiet lil InvestEU skont il-
Fond u skont il-kategorija tar-reġjuni;

(e) fejn ġustifikat, l-ammonti li jridu 
jingħataw f'kontribuzzjonijiet lil InvestEU 
skont il-Fond u skont il-kategorija tar-
reġjuni;

Emenda 16

Proposta għal Regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-Ftehim ta' Sħubija u l-konformità tiegħu 
ma' dan ir-Regolament u mar-regoli 
speċifiċi għall-Fondi. Il-Kummissjoni, fil-
valutazzjoni tagħha għandha, b'mod 
partikolari, tqis ir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiżi.

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-Ftehim ta' Sħubija u l-konformità tiegħu 
ma' dan ir-Regolament u mar-regoli 
speċifiċi għall-Fondi. Il-Kummissjoni, fil-
valutazzjoni tagħha għandha, b'mod 
partikolari, tqis ir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiżi u tirrispetta l-
prinċipji tas-sħubija u tal-governanza 
f'diversi livelli.

Emenda 17

Proposta għal Regolament
Artikolu 11 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Fil-każ ta' nuqqas ta' qbil bejn il-
Kummissjoni u Stat Membru dwar l-
applikabbiltà ta' kundizzjoni abilitanti 
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għall-objettiv speċifiku jew il-prijoritajiet 
ta' programm jew l-ilħuq tiegħu, il-
Kummissjoni għandha terfa' r-
responsabbiltà li turi l-applikabbiltà jew 
in-nuqqas ta' lħuq permezz ta' opinjoni 
motivata.

Emenda 18

Proposta għal Regolament
Artikolu 11 – paragrafu 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. Il-Kummissjoni għandha mingħajr 
dewmien tneħħi s-sospensjoni tal-
pagamenti interim għal prijorità fejn Stat 
Membru jkun ħa azzjoni fir-rigward tal-
ilħuq tal-kundizzjonijiet abilitanti 
applikabbli għall-programm ikkonċernat 
u li ma jkunux intlaħqu saż-żmien meta 
ttieħdet id-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar 
is-sospensjoni. Hija għandha wkoll 
mingħajr dewmien tneħħi s-sospensjoni 
fejn, wara li jiġi emendat il-programm 
relatat mal-prijorità kkonċernata, il-
kundizzjoni abilitanti kkonċernata ma 
tibqax applikabbli.

Emenda 19

Proposta għal Regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ir-rilevanza tal-indikaturi li ġew 
applikati sa issa.

Emenda 20

Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda



PE628.627v01-00 12/18 AD\1165360MT.docx

MT

6. Meta l-Istat Membru jonqos milli 
jieħu azzjoni effettiva bi tweġiba għat-
talba li tkun saret f'konformità mal-
paragrafu 1, sal-iskadenzi stabbiliti fil-
paragrafi 3 u 4, il-Kummissjoni tista' 
tissospendi l-pagamenti kollha jew parti 
minnhom għall-programmi jew għall-
prijoritajiet ikkonċernati f'konformità 
mal-Artikolu 91.

imħassar

Emenda 21

Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tagħmel proposta 
lill-Kunsill biex jissospendi l-impenji jew 
il-pagamenti kollha jew parti minnhom 
għal programm wieħed jew aktar ta' Stat 
Membru fil-każijiet li ġejjin:

Il-Kummissjoni għandha tagħmel proposta 
lill-Kunsill biex jissospendi l-impenji 
kollha jew parti minnhom għal programm 
wieħed jew aktar ta' Stat Membru fil-
każijiet li ġejjin:

Emenda 22

Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata prijorità lis-
sospensjoni tal-impenji; il-pagamenti 
għandhom ikunu sospiżi biss meta titfittex 
azzjoni immedjata u fil-każ ta' nuqqas ta' 
konformità sinifikanti. Is-sospensjoni tal-
pagamenti għandha tapplika għat-talbiet 
għall-pagamenti ppreżentati għall-
programmi kkonċernati wara d-data tad-
deċiżjoni għas-sospensjoni.

imħassar

Emenda 23

Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 8 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta mill-Kummissjoni għas-
sospensjoni tal-impenji għandha titqies 
bħala adottata mill-Kunsill sakemm il-
Kunsill ma jiddeċidix, permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni, li jirrifjuta tali proposta 
b'maġġoranza kwalifikata fi żmien xahar
mill-preżentazzjoni tal-proposta tal-
Kummissjoni.

Proposta mill-Kummissjoni għas-
sospensjoni tal-impenji għandha titqies 
bħala adottata mill-Kunsill sakemm il-
Kunsill ma jiddeċidix, permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni, li jirrifjuta tali proposta 
b'maġġoranza kwalifikata fi żmien tliet 
xhur mill-preżentazzjoni tal-proposta tal-
Kummissjoni.

Emenda 24

Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 8 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kunsill għandu jadotta deċiżjoni, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni, wara 
proposta mill-Kummissjoni msemmija fil-
paragrafu 7 f'rabta mas-sospensjoni tal-
pagamenti.

imħassar

Emenda 25

Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-kamp ta' applikazzjoni u l-livell 
tas-sospensjoni tal-impenji jew tal-
pagamenti li jridu jiġu imposti għandhom 
jirrispettaw l-ugwaljanza tat-trattament 
bejn l-Istati Membri u għandhom iqisu ċ-
ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, b'mod partikolari l-
livell ta' qgħad, il-livell ta' faqar jew 
esklużjoni soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat meta mqabbla mal-medja tal-
Unjoni u l-impatt tas-sospensjoni fuq l-
ekonomija tal-Istat Membru kkonċernat. L-
impatt tas-sospensjonijiet fuq programmi 
ta' importanza fundamentali biex jiġu 
indirizzati l-kundizzjonijiet ekonomiċi jew 
soċjali avversi għandu jkun fattur speċifiku 

9. Il-kamp ta' applikazzjoni u l-livell 
tas-sospensjoni tal-impenji li jridu jiġu 
imposti għandhom jirrispettaw l-
ugwaljanza tat-trattament bejn l-Istati 
Membri u għandhom iqisu ċ-ċirkostanzi 
ekonomiċi u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, b'mod partikolari l-livell ta' 
qgħad, il-livell ta' faqar jew esklużjoni 
soċjali tal-Istat Membru kkonċernat meta 
mqabbla mal-medja tal-Unjoni u l-impatt 
tas-sospensjoni fuq l-ekonomija tal-Istat 
Membru kkonċernat. L-impatt tas-
sospensjonijiet fuq programmi ta' 
importanza fundamentali biex jiġu 
indirizzati l-kundizzjonijiet ekonomiċi jew 
soċjali avversi għandu jkun fattur speċifiku 
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li jrid jitqies. li jrid jitqies.

Emenda 26

Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 10 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każ ta' nuqqas ta' konformità persistenti, 
is-sospensjoni tal-impenji tista' taqbeż il-
perċentwali massimi stabbiliti fl-ewwel 
sottoparagrafu.

F'każ ta' nuqqas ta' konformità persistenti, 
is-sospensjoni tal-impenji hija soġġetta 
għal limitu massimu tad-doppju tal-
perċentwali massimi stabbiliti fl-ewwel 
subparagrafu.

Emenda 27

Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 11 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Deċiżjoni li tikkonċerna t-tneħħija tas-
sospensjoni tal-pagamenti għandha 
tittieħed mill-Kunsill wara proposta mill-
Kummissjoni meta l-kundizzjonijiet 
applikabbli stabbiliti fl-ewwel 
sottoparagrafu jkunu ssodisfati.

imħassar

Emenda 28

Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11a. Il-proċedura stabbilita fl-Artikoli 7 
sa 11 għandha tapplika biss meta:

(a) ikunu diġà ntużaw għodod ta' 
governanza ekonomika,

(b) ikun intwera li dawk l-għodod 
mhumiex biżżejjed biex tittejjeb l-
istabbiltà makroekonomika u fiskali, u

(c) wieħed mill-każijiet imsemmija fil-
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punti (a) sa (e) tal-paragrafu 7 ikun 
qiegħed iqiegħed f'riskju n-nefqa tal-
politika ta' koeżjoni f'dak l-Istat Membru.

Emenda 29

Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 12 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha żżomm lill-
Parlament Ewropew infurmat bl-
implimentazzjoni ta' dan l-artikolu. B'mod 
partikolari, meta waħda mill-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 7 tiġi 
ssodisfata għal Stat Membru, il-
Kummissjoni għandha tgħarraf f'qasir 
żmien lill-Parlament Ewropew u tipprovdi 
dettalji tal-Fondi u tal-programmi li jistgħu 
jkunu soġġetti għal sospensjoni tal-impenji.

Il-Kummissjoni għandha żżomm lill-
Parlament Ewropew infurmat bl-
implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu. B'mod 
partikolari, meta waħda mill-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 7 tiġi 
ssodisfata għal Stat Membru, il-
Kummissjoni għandha tgħarraf minnufih 
lill-Parlament Ewropew u tipprovdi
raġunijiet għall-proposta tagħha u dettalji 
tal-Fondi u tal-programmi li jistgħu jkunu 
soġġetti għal sospensjoni tal-impenji, kif 
ukoll l-impatt mistenni ta' dik is-
sospensjoni fuq l-ekonomija tal-Istati 
Membru, għall-finijiet ta' djalogu 
strutturat biex ikun żgurat dibattitu 
sinifikanti u jkun iffaċilitat proċess ta' 
infurzar trasparenti. Il-Kummissjoni 
għandha tgħarraf lill-Parlament Ewropew 
qabel ma tagħmel proposta dwar is-
sospensjoni ta' impenji.

Emenda 30

Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 12 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Parlament Ewropew jista' jistieden lill-
Kummissjoni għal djalogu strutturat dwar 
l-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu, wara li 
titqies it-trażmissjoni tal-informazzjoni 
msemmija fl-ewwel sottoparagrafu.

imħassar
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Emenda 31

Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 12 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti l-
proposta għal sospensjoni tal-impenji jew 
il-proposta biex titneħħa tali sospensjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti l-
proposta għal sospensjoni tal-impenji jew 
il-proposta biex titneħħa tali sospensjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
minnufih wara l-adozzjoni tagħha, filwaqt 
li tiddikjara r-raġunijiet għall-proposta.

Emenda 32

Proposta għal Regolament
Artikolu 15 – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. Il-paragrafi minn 1 sa 12 ma 
għandhomx japplikaw għal prijoritajiet jew 
programmi skont l-Artikolu [4(c)(v)(ii)] 
tar-Regolament FSE+.

13. Il-paragrafi minn 1 sa 12 ma 
għandhomx japplikaw għal prijoritajiet jew 
programmi skont l-Artikolu [4(1)(xi)] tar-
Regolament FSE+.

Emenda 33

Proposta għal Regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) l-isfidi identifikati 
f'rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi u rakkomandazzjonijiet 
rilevanti oħra tal-Unjoni indirizzati lill-
Istat Membru;

(iii) l-isfidi identifikati 
f'rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi;

Emenda 34

Proposta għal Regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Il-punti (c) u (d) ta' dan il-paragrafu ma 
għandhomx japplikaw għall-objettiv 
speċifiku stabbilit fl-Artikolu [4(c)(vii)] 
tar-Regolament FSE+.

Il-punti (c) u (d) ta' dan il-paragrafu ma 
għandhomx japplikaw għall-objettiv 
speċifiku stabbilit fl-Artikolu [4(1)(xi)] tar-
Regolament FSE+.

Emenda 35

Proposta għal Regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-FEŻR, il-FSE+ u l-Fond ta' 
Koeżjoni jistgħu jipprovdu appoġġ b'mod 
konġunt għall-programmi taħt l-għan ta' 
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir.

1. Il-FEŻR, il-FSE+ u l-Fond ta' 
Koeżjoni jistgħu jipprovdu appoġġ b'mod 
konġunt għall-programmi taħt l-għan ta' 
Investiment għall-impjiegi, it-tkabbir u l-
inklużjoni soċjali.

Emenda 36

Proposta għal Regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet 
fejn jiġu sospiżi l-pagamenti, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-Istati 
Membri u r-reġjuni li jiffaċċjaw tħassib 
dwar il-konformità minħabba nuqqas ta' 
kapaċità amministrattiva jirċievu 
assistenza teknika adegwata biex itejbu l-
kapaċità amministrattiva tagħhom.

Emenda 37

Proposta għal Regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-għadd ta' operazzjonijiet 
magħżula, il-kost totali eliġibbli tagħhom, 
il-kontribuzzjoni mill-Fondi u n-nefqa 
totali eliġibbli ddikjarata mill-benefiċjarji 
lill-awtorità ta' ġestjoni, kollha mqassma 

(a) fit-trażmissjonijiet tad-data dovuti 
sal-31 ta' Jannar, sal-31 ta' Marzu, sal-
31 ta' Mejju, sal-31 ta' Lulju, sat-
30 ta' Settembru u sat-30 ta' Novembru 
ta' kull sena, l-għadd ta' operazzjonijiet 



PE628.627v01-00 18/18 AD\1165360MT.docx

MT

skont it-tip ta' intervent; magħżula, il-kost totali eliġibbli tagħhom, 
il-kontribuzzjoni mill-Fondi u n-nefqa 
totali eliġibbli ddikjarata mill-benefiċjarji 
lill-awtorità ta' ġestjoni, kollha mqassma 
skont it-tip ta' intervent;

Emenda 38

Proposta għal Regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-valuri tal-indikaturi tal-output u 
tar-riżultati għall-operazzjonijiet magħżula 
u l-valuri miksuba skont l-operaturi.

(b) fit-trażmissjonijiet tad-data dovuti 
sal-31 ta' Mejju u sat-30 ta' Novembru ta'
kull sena biss, il-valuri tal-indikaturi tal-
output u tar-riżultati għall-operazzjonijiet 
magħżula u l-valuri miksuba skont l-
operaturi.

Emenda 39

Proposta għal Regolament
Artikolu 63 − paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw il-kwalità u l-affidabbiltà tas-
sistema ta' monitoraġġ u tad-data dwar l-
indikaturi.

4. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw il-kwalità, l-indipendenza u l-
affidabbiltà tas-sistema ta' monitoraġġ u 
tad-data dwar l-indikaturi.
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