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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-għan tal-inizjattiva kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) huwa li titrawwem il-
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fl-Unjoni u bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi, pajjiżi sħab 
jew pajjiżi u territorji extra-Ewropej. Huwa mistenni li r-Regolament il-ġdid propost għall-
perjodu 2021-2027 se jissimplifika l-kooperazzjoni lil hinn mill-fruntieri tal-Unjoni. B’mod 
parallel, l-istrumenti ta’ finanzjament estern tal-UE (inklużi l-Istrument għall-Viċinat, għall-
Iżvilupp u għall-Kooperazzjoni Internazzjonali (“NDICI”) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-
assoċjazzjoni tal-Pajjiżi u t-Territorji ekstra-Ewropej li tistabbilixxi l-finanzjament fil-forma 
ta’ Programm (“OCTP)) għandhom l-għan li jistabbilixxu reġoli ċari biex parti mir-riżorsi 
tagħhom jiġu trasferiti għall-programmi Interreg.

Ir-Rapporteur tal-Kumitat DEVE temmen li l-interess tal-Kumitat għall-Iżvilupp huwa li 
jiżgura li pajjiżi terzi u pajjiżi u territorji extra-Ewropej ikunu jistgħu jipparteċipaw b’mod 
effettiv fil-programmi Interreg. L-isfidi u l-ħtiġijiet speċifiċi tal-pajjiżi u territorji extra-
Ewropej għandhom jitqiesu bis-sħiħ fit-tfassil tal-programmi. 

Ir-Rapporteur tixtieq tenfasizza l-kontribut li l-Interreg jista’ jkollha fl-implimentazzjoni tal-
Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli u fil-kisba tal-objettivi relatati mal-klima. Il-koerenza tal-
politiki għall-iżvilupp għandha wkoll tiġi rispettata bis-sħiħ peress li l-kisba ta’ koerenza fil-
politiki kollha tal-UE hija kruċjali għall-kisba tal-SDGs. 

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidra l-Artikolu 208(1) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE),

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex ikun appoġġat l-iżvilupp 
armonjuż tat-territorju tal-Unjoni f’livelli 

(3) Sabiex ikun appoġġat l-iżvilupp 
armonjuż tat-territorju tal-Unjoni f’livelli 
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differenti, il-FEŻR jenħtieġ li jappoġġa l-
kooperazzjoni transfruntiera, il-
kooperazzjoni transnazzjonali il-
kooperazzjoni marittima, il-kooperazzjoni 
mar-reġjuni ultraperiferiċi u l-
kooperazzjoni interreġjonali fil-qafas tal-
mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea 
(Interreg).

differenti, il-FEŻR jenħtieġ li jappoġġa l-
kooperazzjoni transfruntiera, il-
kooperazzjoni transnazzjonali il-
kooperazzjoni marittima, il-kooperazzjoni 
mar-reġjuni ultraperiferiċi u l-
kooperazzjoni interreġjonali fil-qafas tal-
mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea 
(Interreg). Il-prinċipji dwar il-governanza 
u s-sħubija f’diversi livelli jenħtieġ li 
jittieħdu inkunsiderazzjoni, u jenħtieġ li 
jissaħħu l-approċċi bbażati fuq il-post kif 
ukoll il-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-komponenti differenti tal-
Interreg jenħtieġ li jikkontribwixxu għall-
kisba tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli 
kif deskritti fl-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp 
Sostenibbli adottata f’Settembru 2015.

Ġustifikazzjoni

Il-kontribut tal-Interreg għall-kisba tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli għandu jissemma fil-
premessi.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Jenħtieġ ukoll li l-Interreg 
tikkontribwixxi għall-kisba ta’ impenji 
internazzjonali oħra bħall-Ftehim ta’ 
Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima (COP 21). 
Billi tirrifletti l-importanza li jiġi 
indirizzat it-tibdil fil-klima, l-Interreg se 
tikkontribwixxi għall-integrazzjoni tal-
azzjonijiet dwar il-klima u għall-kisba tal-
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mira kumplessiva ta’ 25 % tan-nefqa tal-
baġit tal-Unjoni b’appoġġ għall-objettivi 
klimatiċi.

Ġustifikazzjoni

Il-premessi għandhom jinkludu wkoll referenza għall-ftehim ta’ Pariġi peress li l-Interreg 
għandha tikkontribwixxi għall-objettivi tal-UE dwar it-tibdil fil-klima.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-komponent tal-kooperazzjoni 
transfruntiera jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jittratta l-isfidi komuni identifikati b’mod 
konġunt fir-reġjuni tal-fruntieri, u li 
jisfrutta l-potenzjal ta’ tkabbir mhux 
sfruttat f’żoni tal-fruntieri kif jidher fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Spinta 
lit-tkabbir u l-koeżjoni fir-reġjuni tal-
fruntieri tal-UE”23 (“Komunikazzjoni dwar 
ir-Reġjuni tal-Fruntieri”). 
Konsegwentement, il-komponent 
transfruntier jenħtieġ li jkun limitat għal 
kooperazzjoni fil-fruntieri fuq l-art u l-
kooperazzjoni transfruntiera fil-fruntieri
marittimi jenħtieġ li tkun integrata fil-
komponent transnazzjonali.

(4) Il-komponent tal-kooperazzjoni 
transfruntiera jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jittratta l-isfidi komuni identifikati b’mod 
konġunt fir-reġjuni tal-fruntieri, u li 
jisfrutta l-potenzjal ta’ tkabbir mhux 
sfruttat f’żoni tal-fruntieri kif jidher fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Spinta 
lit-tkabbir u l-koeżjoni fir-reġjuni tal-
fruntieri tal-UE”23 (“Komunikazzjoni dwar 
ir-Reġjuni tal-Fruntieri”). 
Konsegwentement, il-komponent 
transfruntier jenħtieġ li jappoġġa l-
kooperazzjoni bejn ir-reġjuni tal-fruntieri
fuq l-art jew marittimi.

_________________ _________________

23 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Kunsill u lill-Parlament Ewropew “Spinta 
lit-tkabbir u l-koeżjoni fir-reġjuni tal-
fruntieri tal-UE” - COM(2017) 534 final 
20.9.2017.

23 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Kunsill u lill-Parlament Ewropew “Spinta 
lit-tkabbir u l-koeżjoni fir-reġjuni tal-
fruntieri tal-UE” - COM(2017) 534 final 
20.9.2017.

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex fl-interess tas-simplifikazzjoni u ta’ iżjed faċilità tal-użu għall-utent li l-
kooperazzjoni bejn il-fruntieri marittimi titpoġġa f’fergħa ġdida tal-Interreg.

Emenda 6
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Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-komponent tal-kooperazzjoni 
transnazzjonali u l-kooperazzjoni marittima 
jenħtieġ li jkollu l-għan li jsaħħaħ il-
kooperazzjoni permezz ta’ azzjonijiet li 
jwasslu għal żvilupp territorjali integrat 
konness mal-prijoritajiet tal-politika ta’ 
koeżjoni tal-Unjoni, u jenħtieġ li jinkludi 
wkoll il-kooperazzjoni transfruntiera 
marittima. Il-kooperazzjoni transnazzjonali 
jenħtieġ li tkopri territorji akbar fuq l-art 
kontinentali tal-Unjoni, filwaqt li l-
kooperazzjoni marittima jenħtieġ li tkopri 
territorji madwar il-baċiri tal-baħar u 
tintegra l-kooperazzjoni transfruntiera 
fuq il-fruntieri marittimi matul il-perjodu 
ta’ programmazzjoni 2014-2020. Jenħtieġ 
li tingħata flessibbiltà massima biex 
titkompla l-implimentazzjoni tal-
kooperazzjoni transfruntiera marittima 
preċedenti f’qafas ta’ kooperazzjoni 
marittima akbar, b’mod partikolari billi 
jkunu definiti t-territorju kopert, l-objettivi 
speċifiċi għal tali kooperazzjoni, ir-
rekwiżiti għal proġett ta’ sħubija u t-
twaqqif ta’ sottoprogrammi u kumitati ta’ 
tmexxija speċifiċi.

(6) Il-komponent tal-kooperazzjoni 
transnazzjonali u l-kooperazzjoni marittima 
jenħtieġ li jkollu l-għan li jsaħħaħ il-
kooperazzjoni permezz ta’ azzjonijiet li 
jwasslu għal żvilupp territorjali integrat 
konness mal-prijoritajiet tal-politika ta’ 
koeżjoni tal-Unjoni. Il-kooperazzjoni 
transnazzjonali jenħtieġ li tkopri territorji 
akbar fuq l-art kontinentali tal-Unjoni, 
filwaqt li l-kooperazzjoni marittima 
jenħtieġ li tkopri territorji madwar il-baċiri 
tal-baħar. Jenħtieġ li tingħata flessibbiltà 
massima biex titkompla l-implimentazzjoni 
tal-kooperazzjoni transfruntiera marittima 
preċedenti f’qafas ta’ kooperazzjoni 
marittima akbar, b’mod partikolari billi 
jkunu definiti t-territorju kopert, l-objettivi 
speċifiċi għal tali kooperazzjoni, ir-
rekwiżiti għal proġett ta’ sħubija u t-
twaqqif ta’ sottoprogrammi u kumitati ta’ 
tmexxija speċifiċi.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fuq il-bażi tal-esperjenza bil-
kooperazzjoni transfruntiera u 
transnazzjonali matul il-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2014-2020 fir-reġjuni 
ultraperiferiċi, fejn l-għaqda taż-żewġ 
komponenti fi programm wieħed għal kull 
qasam ta’ kooperazzjoni ma ġabitx 
biżżejjed simplifikazzjoni għall-
awtoritajiet tal-programm u għall-

(7) Fuq il-bażi tal-esperjenza bil-
kooperazzjoni transfruntiera u 
transnazzjonali matul il-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2014-2020 fir-reġjuni 
ultraperiferiċi, fejn l-għaqda taż-żewġ 
komponenti fi programm wieħed għal kull 
qasam ta’ kooperazzjoni ma ġabitx 
biżżejjed simplifikazzjoni għall-
awtoritajiet u għall-benefiċjarji tal-
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benefiċjarji, jenħtieġ li jiġi stabbilit 
komponent speċifiku għar-reġjuni 
ultraperiferiċi sabiex jippermetti lir-reġjuni 
ultraperiferiċi jikkooperaw mal-pajjiżi tal-
viċinat u t-territorji tagħhom bl-aktar mod 
effettiv u sempliċi.

programm, jenħtieġ li jiġi stabbilit 
komponent speċifiku għar-reġjuni 
ultraperiferiċi sabiex jippermetti lir-reġjuni 
ultraperiferiċi jikkooperaw ma’ pajjiżi terzi
u ma’ pajjiżi u territorji extra-Ewropej bl-
aktar mod effettiv u sempliċi fid-dawl tal-
ħtiġijiet u l-ispeċifiċitajiet partikolari 
tagħhom.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fuq il-bażi tal-esperjenza bil-
programmi ta’ kooperazzjoni interreġjonali 
fil-qafas ta’ Interreg u n-nuqqas ta’ tali 
kooperazzjoni fi programmi fil-qafas tal-
mira tal-Investiment għall-impjiegi u t-
tkabbir matul il-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2014-2020, il-
komponent tal-kooperazzjoni interreġjonali 
jenħtieġ li jiffoka b’mod aktar speċifiku 
fuq it-tisħiħ tal-effettività tal-politika ta’ 
koeżjoni. Dan il-komponent għalhekk 
jenħtieġ li jkun limitat għal żewġ 
programmi, wieħed li jippermetti kull tip 
ta’ esperjenza, approċċi innovattivi u bini 
tal-kapaċità għal programmi fil-qafas taż-
żewġ miri u għall-promozzjoni ta’ 
raggruppamenti Ewropej ta’ kooperazzjoni 
territorjali (“REKT”) stabbiliti jew li għad 
iridu jiġu stabbiliti skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1082/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill24 u ieħor li jtejjeb l-
analiżi tax-xejriet ta’ żvilupp. Il-
kooperazzjoni bbażata fuq il-proġett fl-
Unjoni kollha jenħtieġ li tiġi integrata fil-
komponent il-ġdid dwar l-investimenti 
interreġjonali fl-innovazzjoni u marbuta 
mill-qrib mal-implimentazzjoni tal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
“Insaħħu l-Innovazzjoni fir-Reġjuni tal-
Ewropa: Strateġiji għal tkabbir reżiljenti, 
inklużiv u sostenibbli”25, b’mod partikolari 
biex jiġu appoġġati l-pjattaformi ta’ 

(8) Fuq il-bażi tal-esperjenza bil-
programmi ta’ kooperazzjoni interreġjonali 
fil-qafas ta’ Interreg u n-nuqqas ta’ tali 
kooperazzjoni fi programmi fil-qafas tal-
mira tal-Investiment għall-impjiegi u t-
tkabbir matul il-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2014-2020, il-
komponent tal-kooperazzjoni interreġjonali 
jenħtieġ li jiffoka b’mod aktar speċifiku 
fuq it-tisħiħ tal-effettività tal-politika ta’ 
koeżjoni. Dan il-komponent għalhekk 
jenħtieġ li jkun limitat għal żewġ 
programmi, wieħed li jippermetti kull tip 
ta’ esperjenza, approċċi innovattivi u bini 
tal-kapaċità għal programmi fil-qafas taż-
żewġ miri u għall-promozzjoni ta’ 
raggruppamenti Ewropej ta’ kooperazzjoni 
territorjali (“REKT”) stabbiliti jew li għad 
iridu jiġu stabbiliti skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1082/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill24 u ieħor li jtejjeb l-
analiżi tax-xejriet ta’ żvilupp. Il-
kooperazzjoni bbażata fuq il-proġett fl-
Unjoni kollha jenħtieġ li tiġi integrata fil-
komponent il-ġdid dwar l-investimenti 
interreġjonali fl-innovazzjoni u marbuta
mill-qrib mal-implimentazzjoni tal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
“Insaħħu l-Innovazzjoni fir-Reġjuni tal-
Ewropa: Strateġiji għal tkabbir reżiljenti, 
inklużiv u sostenibbli”25, b’mod partikolari 
biex jiġu appoġġati l-pjattaformi ta’ 
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speċjalizzazzjoni intelliġenti tematiċi dwar 
oqsma bħall-enerġija, l-immodernizzar tal-
industrija jew il-qasam agroalimentari. Fl-
aħħar nett, l-iżvilupp territorjali integrat li 
jiffoka fuq żoni urbani funzjonali jew żoni 
urbani jenħtieġ li jkun ikkonċentrat fil-
programmi taħt il-mira tal-Investiment 
għall-impjiegi u t-tkabbir u fi strument 
wieħed li jakkumpanja, l-“Inizjattiva 
Urbana Ewropea”. Iż-żewġ programmi fil-
qafas tal-komponent tal-kooperazzjoni 
interreġjonali jenħtieġ li jkopru l-Unjoni 
kollha u jenħtieġ li jkunu miftuħa wkoll 
għall-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi.

speċjalizzazzjoni intelliġenti tematiċi dwar 
oqsma bħall-enerġija rinnovabbli, l-
ekonomija ċirkolari, l-immodernizzar tal-
industrija, il-biedja argoekoloġika jew il-
qasam agroalimentari. Fl-aħħar nett, l-
iżvilupp territorjali integrat li jiffoka fuq 
żoni urbani funzjonali jew żoni urbani 
jenħtieġ li jkun ikkonċentrat fil-programmi 
taħt il-mira tal-Investiment għall-impjiegi u 
t-tkabbir u fi strument wieħed li 
jakkumpanja, l-“Inizjattiva Urbana 
Ewropea”. Iż-żewġ programmi fil-qafas 
tal-komponent tal-kooperazzjoni 
interreġjonali jenħtieġ li jkopru l-Unjoni 
kollha u jenħtieġ li jkunu miftuħa wkoll 
għall-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi u territorji 
extra-Ewropej u pajjiżi terzi.

__________________ __________________

24 Ir-Regolament (KE) Nru 1082/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ Lulju 2006 dwar Raggruppament 
Ewropew ta' koperazzjoni territorjali 
(REKT) (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 19).

24 Ir-Regolament (KE) Nru 1082/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ Lulju 2006 dwar Raggruppament 
Ewropew ta' koperazzjoni territorjali 
(REKT) (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 19).

25 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni “Insaħħu l-
Innovazzjoni fir-Reġjuni tal-Ewropa: 
Strateġiji għal tkabbir reżiljenti, inklużiv u 
sostenibbli” - COM(2017) 376 final, 
18.7.2017.

25 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni “Insaħħu l-
Innovazzjoni fir-Reġjuni tal-Ewropa: 
Strateġiji għal tkabbir reżiljenti, inklużiv u 
sostenibbli” - COM(2017) 376 final, 
18.7.2017.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-assistenza tal-IPA III jenħtieġ li 
tiffoka prinċipalment fuq l-assistenza lill-
benefiċjarji biex isaħħu l-istituzzjonijiet 
demokratiċi u l-istat tad-dritt, ir-riforma 
tal-ġudikatura u l-amministrazzjoni 
pubblika, ir-rispett tad-drittijiet 
fundamentali u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi, it-tolleranza, l-

(11) L-assistenza tal-IPA III jenħtieġ li 
tiffoka prinċipalment fuq l-assistenza lill-
benefiċjarji biex isaħħu l-istituzzjonijiet 
demokratiċi u l-istat tad-dritt, ir-riforma 
tal-ġudikatura u l-amministrazzjoni 
pubblika, ir-rispett tad-drittijiet 
fundamentali u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, it-
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inklużjoni soċjali u n-nondiskriminazzjoni. 
L-assistenza tal-IPA jenħtieġ li tkompli 
tappoġġa l-isforzi tal-benefiċjarji tal-IPA 
biex isir progress fil-kooperazzjoni 
reġjonali, makroreġjonali u transfruntiera 
kif ukoll fl-iżvilupp territorjali, inkluż 
permezz tal-implimentazzjoni tal-istrateġiji 
makroreġjonali tal-UE. Barra minn hekk, l-
assistenza tal-IPA jenħtieġ li tindirizza s-
sigurtà, il-migrazzjoni u l-ġestjoni tal-
fruntieri, billi jkun żgurat l-aċċess għall-
protezzjoni internazzjonali, l-iskambju ta’ 
informazzjoni rilevanti, it-tisħiħ tal-
kontroll tal-fruntieri u t-tkomplija tal-
isforzi komuni fil-ġlieda kontra l-
migrazzjoni irregolari u l-kuntrabandu tal-
migranti.

tolleranza, l-inklużjoni soċjali u n-
nondiskriminazzjoni. L-assistenza tal-IPA 
jenħtieġ li tkompli tappoġġa l-isforzi tal-
benefiċjarji tal-IPA biex isir progress fil-
kooperazzjoni reġjonali, makroreġjonali u 
transfruntiera kif ukoll fl-iżvilupp 
territorjali, inkluż permezz tal-
implimentazzjoni tal-istrateġiji 
makroreġjonali tal-UE. Barra minn hekk, l-
assistenza tal-IPA jenħtieġ li tindirizza s-
sigurtà, il-migrazzjoni u l-ġestjoni tal-
fruntieri, billi jkun żgurat l-aċċess sikur 
għall-protezzjoni internazzjonali, l-
iskambju ta’ informazzjoni rilevanti, it-
tisħiħ tal-kontroll tal-fruntieri u t-tkomplija 
tal-isforzi komuni fil-ġlieda kontra l-
migrazzjoni irregolari, il-faċilitazzjoni ta’ 
immigrazzjoni illegali u t-traffikar ta’ 
bnedmin.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fir-rigward tal-assistenza tal-NDICI, 
l-Unjoni jenħtieġ li tiżviluppa relazzjoni 
privileġġata mal-pajjiżi tal-viċinat tagħha, 
bil-ħsieb li tiġi stabbilita żona ta’ 
prosperità u ta’ relazzjonijiet tajbin tal-
viċinat, ibbażata fuq il-valuri tal-Unjoni u 
kkaratterizzata minn relazzjonijiet mill-qrib 
u paċifiċi li jserrħu fuq il-kooperazzjoni. 
Dan ir-Regolament u l-NDICI għalhekk 
jenħtieġ li jappoġġaw l-aspetti interni u 
esterni tal-istrateġiji makroreġjonali 
rilevanti. Dawn l-inizjattivi huma 
strateġikament importanti u joffru oqfsa 
politiċi ta’ importanza għall-
approfondiment tar-relazzjonijiet mal-
pajjiżi sħab u fosthom, ibbażati fuq il-
prinċipji ta’ responsabbiltà reċiproka, 
sjieda u responsabbiltà kondiviżi.

(12) Fir-rigward tal-assistenza tal-NDICI, 
l-Unjoni jenħtieġ li tiżviluppa relazzjoni 
privileġġata mal-pajjiżi tal-viċinat tagħha,
bil-ħsieb li tiġi stabbilita żona ta’ 
prosperità u ta’ relazzjonijiet tajbin tal-
viċinat, ibbażata fuq il-valuri tal-Unjoni u 
kkaratterizzata minn relazzjonijiet mill-qrib 
u paċifiċi li jserrħu fuq il-kooperazzjoni. 
Dan ir-Regolament u l-NDICI għalhekk 
jenħtieġ li jappoġġaw l-aspetti interni u 
esterni tal-istrateġiji makroreġjonali 
rilevanti bl-objettiv primarju li jeqirdu l-
faqar u li jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
sostenibbli. Dawn l-inizjattivi huma 
strateġikament importanti u joffru oqfsa 
politiċi ta’ importanza għall-
approfondiment tar-relazzjonijiet mal-
pajjiżi sħab u fosthom, ibbażati fuq il-
prinċipji ta’ responsabbiltà reċiproka, 
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sjieda u responsabbiltà kondiviżi.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-iżvilupp ta’ sinerġiji mal-azzjoni 
esterna u l-programmi ta’ żvilupp tal-
Unjoni jenħtieġ ukoll li jgħinu biex jiġi 
żgurat impatt massimu filwaqt li jiġi 
osservat il-prinċipju tal-koerenza tal-
politiki għall-iżvilupp previst fl-
Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE). Il-kisba tal-koerenza fil-politiki 
kollha tal-UE hija kruċjali għall-kisba tal-
SDGs.

Ġustifikazzjoni

Il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp hija obbligu previst fit-Trattat u għandha tissemma fil-
premessi.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Fid-dawl tas-sitwazzjoni speċifika 
tar-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni, huwa 
neċessarju li jiġu adottati miżuri li 
jikkonċernaw il-kundizzjonijiet li 
skonthom dawk ir-reġjuni jista’ jkollhom 
aċċess għall-fondi strutturali. 
Konsegwentement, ċerti dispożizzjonijiet 
ta’ dan ir-Regolament jenħtieġ li jkunu 
adattati għall-ispeċifiċitajiet tar-reġjuni 
ultraperiferiċi sabiex tiġi ssimplifikata u 
titrawwem il-kooperazzjoni mal-viċinat 
tagħhom, filwaqt li titqies il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Sħubija 

(14) Fid-dawl tas-sitwazzjoni speċifika 
tar-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni, huwa 
neċessarju li jiġu adottati miżuri li 
jikkonċernaw il-kundizzjonijiet li
skonthom dawk ir-reġjuni jista’ jkollhom 
aċċess għall-fondi strutturali. 
Konsegwentement, ċerti dispożizzjonijiet 
ta’ dan ir-Regolament jenħtieġ li jkunu 
adattati għall-ispeċifiċitajiet tar-reġjuni 
ultraperiferiċi sabiex tiġi ssimplifikata u 
titrawwem il-kooperazzjoni tagħhom ma’ 
pajjiżi terzi u pajjiżi u territorji extra-
Ewropej, filwaqt li titqies il-
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strateġika aktar b’saħħitha u mġedda mar-
reġjuni ultraperiferiċi tal-UE”31.

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Sħubija 
strateġika aktar b’saħħitha u mġedda mar-
reġjuni ultraperiferiċi tal-UE”31.

__________________ __________________

31 Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, 
lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Bank 
Ewropew tal-Investiment “Sħubija 
strateġika aktar b’saħħitha u mġedda mar-
reġjuni ultraperiferiċi tal-UE”, -
COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

31 Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, 
lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Bank 
Ewropew tal-Investiment “Sħubija 
strateġika aktar b’saħħitha u mġedda mar-
reġjuni ultraperiferiċi tal-UE”, -
COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Ir-Regolament jipprevedi l-
possibbiltà li Pajjiżi u Territorji Extra-
Ewropej jipparteċipaw fil-programmi 
Interreg. Jenħtieġ li jitqiesu l-
ispeċifiċitajiet u l-isfidi tal-pajjiżi u 
territorji extra-Ewropej sabiex jiġu 
ffaċilitati l-aċċess u l-parteċipazzjoni 
effettivi tagħhom.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 14b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) L-Artikoli 198 sa 204 tal-Parti IV 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (TFUE) dwar l-
assoċjazzjoni ta’ pajjiżi u territorji extra-
Ewropej jipprevedu li l-għan tal-
assoċjazzjoni għandha tkun il-
promozzjoni tal-iżvilupp ekonomiku u 
soċjali tal-pajjiżi u territorji extra-
Ewropej u li jiġu stabbiliti relazzjonijiet 
ekonomiċi mill-qrib bejniethom u l-
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Unjoni fit-totalità tagħha. F’konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fil-Preambolu tat-
TFUE, din l-assoċjazzjoni għandha, 
prinċipalment, tippermetti t-titjib tal-
interessi u tal-prosperità tal-abitanti ta' 
dawn il-pajjiżi u territorji sabiex 
tmexxihom għall-iżvilupp ekonomiku, 
soċjali u kulturali li jaspiraw għalih.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 14c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14c) L-attivitajiet ffinanzjati taħt il-
komponenti differenti jenħtieġ li 
jippromwovu u jiżguraw l-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri. Id-dimensjoni tal-ġeneri 
jenħtieġ li tiġi integrata fil-komponenti 
differenti tal-Interreg.

Ġustifikazzjoni

L-importanza tad-dimensjoni tal-ġeneri għandha tissaħħaħ fir-Regolament kollu.

Emenda 16

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 

(19) Dan ir-Regolament jenħtieġ li jżid 
żewġ objettivi speċifiċi għall-Interreg, 
wieħed biex jappoġġa l-objettiv speċifiku 
għall-Interreg 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, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili, attur mhux statali u l-istituzzjonijiet 
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kwistjonijiet speċifiċi ta’ kooperazzjoni 
esterna bħas-sikurezza, is-sigurtà, il-
ġestjoni tal-qsim tal-fruntieri u tal-
migrazzjoni.

u l-iżvilupp u l-koordinazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u tal-baċiri tal-baħar, u l-
ieħor biex jindirizza kwistjonijiet speċifiċi 
ta’ kooperazzjoni esterna bħas-sikurezza, 
is-sigurtà, il-ġestjoni tal-qsim tal-fruntieri u 
tal-migrazzjoni, l-aċċess għall-protezzjoni 
internazzjonali. il-qerda tal-faqar, it-tibdil 
fil-klima, it-tnaqqis tar-riskju ta’ diżastri u 
r-reżiljenza.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Huwa xieraq li tiġi mħeġġa d-
dixxiplina finanzjarja. Fl-istess ħin, 
arranġamenti għad-diżimpenn tal-impenji 
baġitarji jenħtieġ li jqisu l-kumplessità 
tal-programmi Interreg u l-
implimentazzjoni tagħhom.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
regoli għall-mira tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea (Interreg) bl-għan li 
titrawwem il-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri fl-Unjoni u bejn l-Istati Membri u 
pajjiżi terzi kontigwi, pajjiżi sħab, territorji 
oħra jew pajjiżi u territorji extra-Ewropej 
(“PTEE”) rispettivament.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
regoli għall-mira tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea (Interreg) bl-għan li 
titrawwem il-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri fl-Unjoni u bejn l-Istati Membri u 
pajjiżi terzi, pajjiżi sħab, pajjiżi u territorji 
extra-Ewropej (“PTEE”) rispettivament. L-
Interreg għandha tikkontribwixxi għall-
kisba tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli 
kif deskritti fl-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp 
Sostenibbli.
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
wkoll id-dispożizzjonijiet meħtieġa sabiex 
tiġi żgurata programmazzjoni effettiva 
inkluż fuq assistenza teknika, monitoraġġ, 
evalwazzjoni, komunikazzjoni, eliġibbiltà, 
ġestjoni u kontroll, kif ukoll ġestjoni 
finanzjarja tal-programmi skont il-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea 
(“programmi Interreg”) appoġġati mill-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(“FEŻR”).

2. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
wkoll id-dispożizzjonijiet meħtieġa sabiex 
tiġi żgurata programmazzjoni effettiva 
inkluż fuq assistenza teknika, 
implimentazzjoni, monitoraġġ, 
evalwazzjoni, komunikazzjoni, eliġibbiltà, 
ġestjoni u kontroll, kif ukoll ġestjoni 
finanzjarja tal-programmi skont il-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea 
(“programmi Interreg”) appoġġati mill-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(“FEŻR”).

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Pajjiżi u Territorji extra-Ewropej 
(PTEE): Pajjiżi u territorji extra-Ewropej
li għandhom relazzjoni speċjali ma’ Stat 
Membru tal-Unjoni li għalihom japplikaw 
id-dispożizzjonijiet tar-Raba’ Parti tat-
TFUE u li huma elenkati fl-Anness II 
tiegħu.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kooperazzjoni transfruntiera 
interna bejn reġjuni tal-fruntieri fuq l-art li 
jmissu ma’ żewġ Stati Membri jew aktar 
jew bejn reġjuni tal-fruntieri fuq l-art li 
jmissu ma’ tal-anqas Stat Membru wieħed 

(a) il-kooperazzjoni transfruntiera 
interna bejn reġjuni tal-fruntieri fuq l-art 
jew marittimi li jmissu ma’ żewġ Stati 
Membri jew aktar jew bejn reġjuni tal-
fruntieri fuq l-art li jmissu ma’ tal-anqas 
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u pajjiż terz wieħed jew aktar elenkati fl-
Artikolu 4(3); jew

Stat Membru wieħed u pajjiż terz wieħed 
jew aktar elenkati fl-Artikolu 4(3); jew

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kooperazzjoni transfruntiera 
esterna, bejn reġjuni tal-fruntieri fuq l-art li 
jmissu ma’ tal-anqas Stat Membru wieħed 
u ma’ wieħed jew aktar minn dawn li 
ġejjin:

(b) il-kooperazzjoni transfruntiera 
esterna, bejn reġjuni tal-fruntieri fuq l-art 
jew marittimi li jmissu ma’ tal-anqas Stat 
Membru wieħed u ma’ wieħed jew aktar 
minn dawn li ġejjin:

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) il-kooperazzjoni transnazzjonali u l-
kooperazzjoni marittima fuq territorji 
transnazzjonali akbar jew madwar il-baċiri 
tal-baħar, li tinvolvi sħab tal-programm 
nazzjonali, reġjonali u lokali fi Stati 
Membri, pajjiżi terzi u pajjiżi sħab u fi 
Greenland, bil-għan li jintlaħaq livell 
ogħla ta’ integrazzjoni territorjali (“il-
komponent 2”; meta ssir referenza biss 
għall-kooperazzjoni transnazzjonali: “il-
komponent 2A”; meta ssir referenza biss 
għall-kooperazzjoni marittima: “il-
komponent 2B”);

(2) il-kooperazzjoni transnazzjonali u l-
kooperazzjoni marittima fuq territorji 
transnazzjonali akbar jew madwar il-baċiri 
tal-baħar, li tinvolvi sħab tal-programm 
nazzjonali, reġjonali u lokali fi Stati 
Membri, pajjiżi terzi u pajjiżi sħab u 
PTEE, bil-għan li jintlaħaq livell ogħla ta’ 
integrazzjoni territorjali (“il-komponent 2”; 
meta ssir referenza biss għall-
kooperazzjoni transnazzjonali: “il-
komponent 2A”; meta ssir referenza biss 
għall-kooperazzjoni marittima: “il-
komponent 2B”);

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) il-kooperazzjoni tar-reġjuni 
ultraperiferiċi bejniethom u ma’ pajjiżi 

(3) il-kooperazzjoni tar-reġjuni 
ultraperiferiċi bejniethom u ma’ pajjiżi 
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terzi jew pajjiżi sħab jew PTEE tal-viċinat, 
jew diversi minnhom, biex tiġi ffaċilitata l-
integrazzjoni reġjonali tagħhom fil-viċinat
tagħhom (“il-komponent 3”);

terzi jew pajjiżi sħab jew PTEE, jew 
diversi minnhom, biex tiġi ffaċilitata 
b’mod partikolari l-integrazzjoni reġjonali 
tagħhom (“il-komponent 3”);

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) il-kooperazzjoni interreġjonali 
sabiex tissaħħaħ l-effettività tal-politika ta’ 
koeżjoni (“il-komponent 4”) bil-
promozzjoni ta’:

(4) il-kooperazzjoni interreġjonali 
sabiex tissaħħaħ l-effettività tal-politika ta’ 
koeżjoni (“il-komponent 4”) bil-
promozzjoni ta’ fost affarijiet oħra:

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a − parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iskambju ta’ esperjenzi, approċċi 
innovattivi u l-bini tal-kapaċità fir-rigward 
ta’:

(a) l-iskambju ta’ esperjenzi, approċċi 
innovattivi, prattiki tajba u l-bini tal-
kapaċità fir-rigward ta’:

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-reġjuni fuq il-fruntieri marittimi 
li huma konnessi fuq il-baħar 
b’kollegament fiss għandhom ikunu 
appoġġati wkoll fil-qafas tal-
kooperazzjoni transfruntiera.

imħassar

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-kooperazzjoni transfruntiera 
esterna, ir-reġjuni li għandhom jiġu 
appoġġati mill-IPA III jew l-NDICI 
għandhom ikunu reġjuni tal-livell NUTS 3 
tal-pajjiż sieħeb rispettiv jew, fin-nuqqas 
ta’ klassifikazzjoni NUTS, żoni 
ekwivalenti tal-fruntieri fuq l-art bejn l-
Istati Membri kollha u pajjiżi sħab 
eliġibbli skont l-IPA III jew l-NDICI.

4. Għall-kooperazzjoni transfruntiera 
esterna, ir-reġjuni li għandhom jiġu 
appoġġati mill-IPA III jew l-NDICI 
għandhom ikunu reġjuni tal-livell NUTS 3 
tal-pajjiż sieħeb rispettiv jew, fin-nuqqas 
ta’ klassifikazzjoni NUTS, żoni 
ekwivalenti tal-fruntieri kollha bejn l-Istati 
Membri u pajjiżi sħab eliġibbli skont l-
IPA III jew l-NDICI.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Greenland; (b) PTEE;

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-reġjuni, pajjiżi terzi jew pajjiżi 
sħab elenkati fil-paragrafu 2 għandhom 
ikunu reġjuni tal-livell NUTS 2 jew, fin-
nuqqas ta’ klassifikazzjoni NUTS, żoni 
ekwivalenti.

3. Ir-reġjuni, pajjiżi terzi, pajjiżi sħab
jew PTEE elenkati fil-paragrafu 2 
għandhom ikunu reġjuni tal-livell NUTS 2, 
NUTS 3 fil-każ ta’ PTEE, jew, fin-nuqqas 
ta’ klassifikazzjoni NUTS, żoni 
ekwivalenti.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 3,2 % (jiġifieri, total ta’ 
EUR 270 100 000) għall-kooperazzjoni 
mar-reġjuni ultraperiferiċi (il-

(c) 5 % għall-kooperazzjoni mar-
reġjuni ultraperiferiċi (il-komponent 3);
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komponent 3);

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-ħtiġijiet u l-isfidi tar-reġjuni ultraperiferiċi, l-ammont disponibbli għall-
komponent 3 għandu jiżdied.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tal-programm Interreg tal-
komponent 2 diġà approvat mill-
Kummissjoni, il-parteċipazzjoni ta’ pajjiż 
sieħeb jew ta’ Greenland għandha 
titwaqqaf, jekk waħda mis-sitwazzjonijiet 
stabbiliti fil-punti (a) u (b) tal-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 3 tiġi ssodisfata.

Fir-rigward tal-programm Interreg tal-
komponent 2 diġà approvat mill-
Kummissjoni, il-parteċipazzjoni ta’ pajjiż 
sieħeb jew ta’ PTEE għandha titwaqqaf
jew titnaqqas l-allokazzjoni, jekk waħda 
mis-sitwazzjonijiet stabbiliti fil-punti (a) u 
(b) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3 
tiġi ssodisfata.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li l-programm Interreg jitwaqqaf 
totalment, b’mod partikolari fejn l-isfidi 
ewlenin tal-iżvilupp konġunt tagħhom ma 
jistgħux jintlaħqu mingħajr il-
parteċipazzjoni ta’ dak il-pajjiż sieħeb jew 
ta’ Greenland;

(a) li l-programm Interreg jitwaqqaf 
totalment, b’mod partikolari fejn l-isfidi 
ewlenin tal-iżvilupp konġunt tagħhom ma 
jistgħux jintlaħqu mingħajr il-
parteċipazzjoni ta’ dak il-pajjiż sieħeb jew 
PTEE;

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li l-programm Interreg ikompli (c) li l-programm Interreg ikompli 
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mingħajr il-parteċipazzjoni ta’ dak il-pajjiż 
sieħeb jew ta’ Greenland.

mingħajr il-parteċipazzjoni ta’ dak il-pajjiż 
sieħeb jew PTEE.

Emenda 35

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

6. Jekk pajjiż terz, pajjiż sieħeb jew 
PTEE 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 għandhom jitolbu 
waħda mill-għażliet stabbiliti fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 4.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Minbarra l-objettivi speċifiċi għall-
FEŻR kif stabbiliti fl-Artikolu [2] tar-
Regolament (UE) [FEŻR ġdid], il-FEŻR u, 
fejn applikabbli, l-istrumenti ta’ 
finanzjament estern tal-Unjoni jistgħu
wkoll jikkontribwixxu għall-objettivi 
speċifiċi skont l-OP 4 kif ġej:

3. Minbarra l-objettivi speċifiċi għall-
FEŻR kif stabbiliti fl-Artikolu [2] tar-
Regolament (UE) [FEŻR ġdid], il-FEŻR u, 
fejn applikabbli, l-istrumenti ta’ 
finanzjament estern tal-Unjoni għandhom
jikkontribwixxu wkoll għall-objettivi 
speċifiċi skont l-OP 4 kif ġej:

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tisħiħ tal-effettività tas-swieq tax-
xogħol u t-titjib tal-aċċess għal impjiegi ta’ 
kwalità bejn il-fruntieri;

(a) it-tisħiħ tal-effettività tas-swieq tax-
xogħol u t-titjib tal-aċċess għal impjiegi ta’ 
kwalità bejn il-fruntieri, speċjalment għaż-
żgħażagħ;

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali 
u l-ġlieda kontra l-faqar, inkluż permezz 
tat-titjib tal-opportunitajiet indaqs u l-
ġlieda kontra d-diskriminazzjoni bejn il-
fruntieri.

(e) il-promozzjoni tal-inklużjoni 
soċjali, ir-rispett tad-drittijiet tal-
minoranzi u l-ġlieda kontra l-faqar, inkluż 
permezz tat-titjib tal-opportunitajiet indaqs, 
tal-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-
ġeneri, tal-ġlieda kontra kull forma ta’ 
diskriminazzjoni bejn il-fruntieri, u 
appoġġ għall-komunitajiet emarġinati.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) it-tisħiħ ta’ amministrazzjoni 
pubblika effiċjenti permezz tal-
promozzjoni tal-kooperazzjoni legali u 
amministrattiva u l-kooperazzjoni bejn iċ-
ċittadini u l-istituzzjonijiet, b’mod 
partikolari, bil-ħsieb li jiġu solvuti ostakli 
legali u ostakli oħrajn f’reġjuni tal-
fruntieri;

(ii) it-tisħiħ ta’ amministrazzjoni 
pubblika effiċjenti permezz tal-
promozzjoni tal-kooperazzjoni legali u 
amministrattiva u l-kooperazzjoni bejn iċ-
ċittadini, l-atturi tas-soċjetà ċivili u l-
istituzzjonijiet, b’mod partikolari, bil-ħsieb 
li jiġu solvuti ostakli legali u ostakli oħrajn 
f’reġjuni tal-fruntieri;

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fil-qafas tal-programmi Interreg tal-
komponent 1, 2 u 3: it-tisħiħ tal-kapaċità 
istituzzjonali tal-awtoritajiet pubbliċi u l-
partijiet ikkonċernati biex jiġu 
implimentati strateġiji makroreġjonali u 
strateġiji tal-baċiri tal-baħar;

(b) fil-qafas tal-programmi Interreg tal-
komponent 1, 2 u 3: it-tisħiħ tal-kapaċità 
istituzzjonali tal-awtoritajiet pubbliċi u l-
partijiet ikkonċernati biex jiġu 
implimentati b’mod effettiv strateġiji 
makroreġjonali u strateġiji tal-baċiri tal-
baħar;

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fil-qafas tal-programmi Interreg 
transfruntieri esterni u l-komponenti 2 u 3 
appoġġati mill-fondi Interreg, minbarra l-
punti (a) u (b): il-bini ta’ fiduċja reċiproka, 
b’mod partikolari billi jiġu inkoraġġiti
azzjonijiet interpersonali, bit-tisħiħ ta’ 
demokrazija sostenibbli u bl-appoġġ tal-
atturi tas-soċjetà ċivili u r-rwol tagħhom 
fil-proċessi ta’ riforma u ta’ tranżizzjonijiet 
demokratiċi;

(c) fil-qafas tal-programmi Interreg 
transfruntieri esterni u l-komponenti 2 u 3
appoġġati mill-fondi Interreg, minbarra l-
punti (a) u (b): il-bini ta’ fiduċja reċiproka, 
b’mod partikolari billi jiġu mħeġġa
azzjonijiet interpersonali, bit-tisħiħ ta’ 
demokrazija sostenibbli u bil-promozzjoni 
tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali 
f’konformità mal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u kif 
rikonoxxuti minnha, u bl-appoġġ tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
atturi mhux statali, inklużi NGOs, 
Knejjes, Komunitajiet u Assoċjazzjonijiet 
Reliġjużi, grupp ta’ riflessjoni u gruppi 
soċjali oħra, u r-rwol tagħhom fir-
reżiljenza, fil-konsolidazzjoni tal-paċi, fir-
rikonċiljazzjoni, fil-proċessi ta’ riforma u 
ta’ tranżizzjonijiet demokratiċi u billi tiġi 
promossa l-governanza tajba inkluż il-
ġlieda kontra l-korruzzjoni;

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fil-qafas tal-programmi Interreg 
transfruntieri esterni u l-komponenti 2 u 3 
tagħhom il-FEŻR u, fejn applikabbli, l-
istrumenti ta’ finanzjament estern tal-
Unjoni għandhom jikkontribwixxu wkoll 
għall-objettiv speċifiku ta’ Interreg estern 
“Ewropa b’inqas periklu u aktar sigurtà”, 
b’mod partikolari permezz ta’ azzjonijiet 
fl-oqsma tal-mobbiltà u tal-ġestjoni tal-
qsim tal-fruntieri u l-ġestjoni tal-
migrazzjoni, inkluża l-protezzjoni tal-
migranti.

5. Fil-qafas tal-programmi Interreg 
transfruntieri esterni u l-komponenti 2 u 3 
tagħhom il-FEŻR u, fejn applikabbli, l-
istrumenti ta’ finanzjament estern tal-
Unjoni għandhom jikkontribwixxu wkoll 
għall-objettiv speċifiku ta’ Interreg estern 
“Ewropa b’inqas periklu u aktar sigurtà”, 
b’mod partikolari permezz ta’ azzjonijiet 
fl-oqsma tal-mobbiltà u tal-ġestjoni tal-
qsim tal-fruntieri u l-ġestjoni tal-
migrazzjoni, b’rispett sħiħ għall-prinċipju 
tal-istat tad-dritt u, inkluża l-protezzjoni u 
r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem tal-
migranti.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-mira tal-kooperazzjoni territorjali 
Ewropea (Interreg) għandha tiġi 
implimentata permezz tal-programmi 
Interreg b’ġestjoni kondiviża bl-eċċezzjoni 
tal-komponent 3, li jista’ jiġi implimentat 
fl-intier tiegħu jew parzjalment b’ġestjoni 
indiretta u tal-komponent 5 li għandu jiġi 
implimentat b’ġestjoni diretta jew indiretta.

1. Il-mira tal-kooperazzjoni territorjali 
Ewropea (Interreg) għandha tiġi 
implimentata permezz tal-programmi 
Interreg b’ġestjoni kondiviża bl-eċċezzjoni 
tal-komponent 3, li jista’ jiġi implimentat 
fl-intier tiegħu jew parzjalment b’ġestjoni 
indiretta, wara li jkunu ġew ikkonsultati l-
partijiet ikkonċernati, u tal-komponent 5 li 
għandu jiġi implimentat b’ġestjoni diretta 
jew indiretta.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 17 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull programm Interreg għandu 
jistabbilixxi strateġija konġunta għall-
kontribuzzjoni tal-programm biex jintlaħqu 
l-objettivi tal-politika stabbiliti fl-Artikolu 

1. Kull programm Interreg għandu 
jistabbilixxi strateġija konġunta għall-
kontribuzzjoni tal-programm biex jintlaħqu 
l-objettivi tal-politika stabbiliti fl-
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[4(1)] tar-Regolament (UE) [CPR ġdid] u 
l-objettivi speċifiċi għal Interreg stipulati 
fl-Artikolu 14(4) u (5) ta’ dan ir-
Regolament u l-komunikazzjoni tar-
riżultati tiegħu.

Artikolu [4(1)] tar-Regolament (UE) [CPR 
ġdid] u l-objettivi speċifiċi għal Interreg 
stipulati fl-Artikolu 14(4) u (5) ta’ dan ir-
Regolament u l-komunikazzjoni tar-
riżultati tiegħu. L-istrateġija għandha turi 
b’mod espliċitu kif il-programm se 
jikkontribwixxi għall-kisba tal-SDGs.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt b – sottopunt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) diverġenzi fil-qafas istituzzjonali, 
legali u ta’ politika;

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt b – punt ib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ib) l-isfidi ambjentali;

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) il-ħtiġijiet ta’ investiment konġunt 
u l-komplementarjetà ma’ forom oħrajn ta’ 
appoġġ;

(ii) il-ħtiġijiet ta’ investiment konġunt 
u l-komplementarjetà ma’ forom oħrajn ta’ 
appoġġ u sinerġiji potenzjali li jridu 
jinkisbu;

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt b – punt iii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-lezzjonijiet mislutin mill-
esperjenza tal-passat;

(iii) il-lezzjonijiet mislutin mill-
esperjenza tal-passat u kif dawn jistgħu 
jiġu kkunsidrati fil-programm;

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt e – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-indikaturi tal-outputs u l-
indikaturi tar-riżultati mal-istadji
importanti u l-miri korrispondenti;

(ii) l-indikaturi intelliġenti u l-
indikaturi tar-riżultati diżaggregati skont 
is-sessi mal-linji bażi, l-istadji importanti u 
l-miri korrispondenti;

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt e – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-gruppi mira ewlenin; (iii) il-gruppi mira ewlenin u l-
benefiċjarju finali tal-programm, inklużi 
l-gruppi l-aktar vulnerabbli;

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 4 - punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) metodoloġija li tispjega kif il-
programm se jikkontribwixxi għall-kisba 
tal-SDGs;

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-approċċ previst għall-
komunikazzjoni u l-viżibbiltà għall-
programm Interreg permezz tad-
definizzjoni tal-objettivi, l-udjenzi fil-mira, 
il-kanali ta’ kommunikazzjoni, is-
sensibilizzazzjoni mill-midja soċjali, il-
baġit ippjanat u l-indikaturi rilevanti għal 
monitoraġġ u evalwazzjoni.

(i) l-approċċ previst għall-
komunikazzjoni u l-viżibbiltà għall-
programm Interreg permezz tad-
definizzjoni tal-objettivi, l-udjenzi fil-mira, 
il-kanali ta’ kommunikazzjoni, is-
sensibilizzazzjoni mill-midja soċjali, il-
baġit ippjanat u l-indikaturi rilevanti għal 
monitoraġġ u evalwazzjoni. Kull meta 
programm Interreg ikun kofinanzjat minn 
strumenti finanzjarji esterni oħra, l-
istrateġija ta’ viżibbiltà għandha 
tirrispetta r-rekwiżiti ta’ viżibbiltà previsti 
f’dawk l-istrumenti.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) Qafas tal-ġestjoni tar-riskju, li 
għandu jinkludi r-riskji potenzjali li jista’ 
jkollhom impatt negattiv fuq l-
implimentazzjoni tal-programm u l-kisba 
tar-riżultati kif ukoll il-miżuri ta’ 
mitigazzjoni xierqa.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) għal programmi Interreg tal-
komponent 2 appoġġati mill-OCTP li 
jikkonċerna l-qsim għal kull strument ta’ 
finanzjament (“FEŻR” u “OCTP 
Greenland”);

(iii) għal programmi Interreg tal-
komponent 2 appoġġati mill-OCTP li 
jikkonċerna l-qsim għal kull strument ta’ 
finanzjament (“FEŻR” u “OCTP”);

Emenda 55
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Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-għażla tal-operazzjonijiet, il-kumitat 
ta’ monitoraġġ jew, fejn applikabbli, il-
kumitat ta’ tmexxija għandhom 
jistabbilixxu u japplikaw kriterji u 
proċeduri mhux diskriminatorji u 
trasparenti, li jiżguraw l-ugwaljanza bejn 
is-sessi u jikkunsidraw il-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
u l-prinċipju ta’ żvilupp sostenibbli u tal-
politika tal-Unjoni dwar l-ambjent 
f’konformità mal-Artikolu 11 u l-
Artikolu 191(1) TFUE.

Għall-għażla tal-operazzjonijiet, il-kumitat 
ta’ monitoraġġ jew, fejn applikabbli, il-
kumitat ta’ tmexxija għandhom 
jistabbilixxu u japplikaw kriterji u 
proċeduri li huma pubbliċi, oġġettivi, 
mhux diskriminatorji u trasparenti, 
jiżguraw l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-
nisa, u jikkunsidraw il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-
prinċipju ta’ żvilupp sostenibbli u l-
leġiżlazzjoni u l-politika tal-Unjoni dwar l-
ambjent f’konformità mal-Artikolu 11 u l-
Artikolu 191(1) tat-TFUE.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kriterji u l-proċeduri għandhom jiżguraw 
il-prijoritizzazzjoni ta’ operazzjonijiet li 
għandhom jintgħażlu bil-ħsieb li 
jimmassimizzaw il-kontribuzzjoni tal-
finanzjament tal-Unjoni biex jitwettqu l-
objettivi tal-programm Interreg u biex tiġi 
implimentata d-dimensjoni tal-
kooperazzjoni tal-operazzjonijiet taħt il-
programmi ta’ Interreg, kif stabbilit fl-
Artikolu 23(1) u (4).

Il-kriterji u l-proċeduri għandhom jiżguraw 
il-prijoritizzazzjoni ta’ operazzjonijiet li 
għandhom jintgħażlu bil-ħsieb li 
jimmassimizzaw il-kontribuzzjoni tal-
finanzjament tal-Unjoni biex jitwettqu l-
objettivi tal-programm Interreg, tiġi 
implimentata d-dimensjoni tal-
kooperazzjoni tal-operazzjonijiet fl-ambitu 
tal-programmi Interreg, kif stabbilit fl-
Artikolu 23(1) u (4) u għall-kisba tal-
SDGs.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jiżgura li l-operazzjonijiet 
magħżula jipprovdu kontribut effettiv 
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għall-kisba tal-għanijiet u l-miri tal-
Aġenda 2030;

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiżgura li l-operazzjonijiet 
magħżula ma jkunux f’kunflitt mal-
istrateġiji korrispondenti stabbiliti skont l-
Artikolu 10(1) jew stabbiliti għal wieħed 
jew aktar mill-istrumenti ta’ finanzjament 
estern tal-Unjoni;

(b) jiżgura li l-operazzjonijiet 
magħżula mhux biss ma jkunux f’kunflitt 
mal-istrateġiji korrispondenti stabbiliti fl-
Artikolu 10(1) jew stabbiliti għal wieħed 
jew aktar mill-istrumenti ta’ finanzjament 
estern tal-Unjoni, iżda wkoll li huma 
jkunu komplementari għall-istrateġiji li 
magħhom joħolqu sinerġiji pożittivi;

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal operazzjonijiet Interreg taħt il-
programmi Interreg tal-komponent 3, is-
sħab minn reġjuni ultraperiferiċi u pajjiżi 
terzi, pajjiżi sħab jew PTEE għandhom 
ikunu meħtieġa li jikkooperaw biss fi tlieta
mill-erba’ dimensjonijiet elenkati fl-ewwel 
subparagrafu.

Għal operazzjonijiet Interreg taħt il-
programmi Interreg tal-komponent 3, is-
sħab minn reġjuni ultraperiferiċi u pajjiżi 
terzi, pajjiżi sħab jew PTEE għandhom 
ikunu meħtieġa li jikkooperaw biss fi tnejn
mill-erba’ dimensjonijiet elenkati fl-ewwel 
subparagrafu.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjoni mill-FEŻR jew, fejn 
applikabbli, strument ta’ finanzjament 
estern tal-Unjoni, għal fond ta’ proġett 
żgħir fi programm Interreg ma għandhiex 
taqbeż EUR 20 000 000 jew 15 % tal-

Il-kontribuzzjoni totali mill-FEŻR jew, 
fejn applikabbli, strument ta’ finanzjament 
estern tal-Unjoni, għal fond ta’ proġett 
żgħir fi programm Interreg ma għandhiex 
taqbeż 20 % tal-allokazzjoni totali għall-
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allokazzjoni totali għall-programm 
Interreg, tkun liema tkun l-anqas 
minnhom.

programm Interreg.

Emenda 61

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 darbtejn f’sena u għandu 
jirrevedi il-kwistjonijiet kollha li 
jaffettwaw il-progress tal-programm fit-
twettiq tal-objettivi tiegħu.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-progress fl-implimentazzjoni tal-
programm u t-twettiq tal-għanijiet u l-miri 
tal-programm Interreg;

(a) il-progress fl-implimentazzjoni tal-
programm u t-twettiq tal-istadji importanti
u l-miri tal-programm Interreg, inkluż il-
kontribut għall-kisba tal-għanijiet tal-
Aġenda 2030;

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-progress fil-bini tal-kapaċitajiet 
amministrattivi għall-istituzzjonijiet 
pubbliċi u l-benefiċjarji, fejn rilevanti.

(g) il-progress fil-bini tal-kapaċitajiet 
amministrattivi għall-istituzzjonijiet 
pubbliċi u l-benefiċjarji, fejn rilevanti, u 
jipproponi kwalunkwe miżura ta’ appoġġ 
jekk meħtieġ.
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Emenda 64

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, l-effiċjenza, ir-
rilevanza, il-koerenza, is-sostenibbiltà tar-
riżultati u l-valur miżjud tal-UE tal-
programm, bil-għan li tittejjeb il-kwalità 
tad-disinn u l-implimentazzjoni tal-
programm Interreg rispettiv.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Kull meta programm Interreg ikun 
kofinanzjat minn strumenti finanzjarji 
esterni oħra, il-programm għandu jiżgura 
l-viżibbiltà ta’ dawk il-fondi f’konformità 
mal-istrumenti rilevanti.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 2021: 1%; (a) 2021: 2%;

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(b) 2022: 1%; (b) 2022: 2%;

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 2023: 1%; (c) 2023: 2%;

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 2024: 1%; (d) 2024: 1,5%;

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 50a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 50a

Diżimpenji

B’deroga mill-Artikolu 99(1) tar-
Regolament (UE) .../... [Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Komuni ġdid] il-
Kummissjoni għandha tiddiżimpenja 
kwalunkwe ammont fi programm Interreg 
li ma kienx intuża għal prefinanzjament 
f'konformità mal-Artikolu 49 jew li għalih 
ma ġietx ippreżentata applikazzjoni għall-
pagament sas-26 ta' Diċembru tat-tielet 
sena kalendarja wara dik tal-impenji tal-
baġit għas-snin 2021 sa 2026.
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Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Programmi Interreg tal-
komponenti 2 u 4 li jikkombinaw 
kontribuzzjonijiet mill-FEŻR u minn 
wieħed jew aktar mill-istrument ta’ 
finanzjament estern tal-Unjoni għandhom 
jiġu implimentati taħt ġestjoni kondiviża 
kemm fl-Istati Membri u f’xi pajjiżi terzi 
jew pajjiż sħab parteċipanti jew, f’dak li 
jirrigwarda l-komponent 3, fi kwalunkwe 
TPEE li jirċievi jew ma jirċevix appoġġ 
taħt wieħed jew aktar mill-istrumenti ta’ 
finanzjament estern tal-Unjoni.

2. Programmi Interreg tal-
komponenti 2 u 4 li jikkombinaw 
kontribuzzjonijiet mill-FEŻR u minn 
wieħed jew aktar mill-istrument ta’ 
finanzjament estern tal-Unjoni għandhom 
jiġu implimentati taħt ġestjoni kondiviża 
kemm fl-Istati Membri u fi kwalunkwe 
pajjiż terz, pajjiż sħab jew PTEE 
parteċipanti, jew f’dak li jirrigwarda l-
komponent 3, fi kwalunkwe TPEE li 
jirċievi jew ma jirċevix appoġġ taħt wieħed 
jew aktar mill-istrumenti ta’ finanzjament 
estern tal-Unjoni.
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