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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Bir-rieda li torjenta l-baġit tal-Unjoni Ewropea lejn ir-riżultati, nhar l-14 ta' Settembru 2016, 

il-Kummissjoni pproponiet l-abbozz ta' regolament "Omnibus" fil-qafas tar-reviżjoni ta' nofs 

it-terminu tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020. Id-direzzjoni ewlenija li qed jingħata 

dan ir-Regolament hija s-simplifikazzjoni tal-miżuri ta' implimentazzjoni tal-Fondi Strutturali 

u ta' Investiment Ewropej (FSIE). 

Skont il-konklużjonijiet ta' għadd ta' studji li saru mill-Kummissjoni u li tqiesu mir-rapporteur 

għal din l-opinjoni, fil-ġurnata tal-lum ir-regoli għall-ġestjoni u l-kontroll ta' dawn il-fondi 

huma meqjusin kumplessi wisq, kemm għall-maniġers u kemm għall-benefiċjarji.   

Bl-istess mod, ir-rapporti tal-Qorti tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar tliet snin 

ikkonstataw il-ħtieġa li jkun hemm użu aktar estensiv u aktar komprensiv tal-għażliet tal-

ispejjeż simplifikati, b'mod speċjali biex l-ispejjeż tal-għotjiet jinżammu taħt kontroll. Barra 

minn hekk, fir-rapport speċjali tagħha dwar il-kontroll tal-ispejjeż tal-għotjiet, il-Qorti tal-

Awdituri tal-Unjoni Ewropea fakkret li l-użu tal-għażliet ta' spejjeż simplifikati jillimita wkoll 

b'mod effikaċi r-riskji ta' prezzijiet eċċessivi, dment li jkunu stabbiliti fil-livell it-tajjeb, u 

għaldaqstant ikunu konsistenti mar-rispett tal-prinċipju ta' ekonomija. 

Għalhekk, l-iżbalji min-naħa tal-maniġers u n-nuqqas ta' aċċessibbiltà, attrazzjoni u għarfien 

ta' dawn il-fondi għall-benefiċjarji potenzjali li jirriżultaw mill-kumplessità tar-regoli 

finanzjarji, jippreġudikaw l-effikaċja tal-implimentazzjoni tal-FSIE u għaldaqstant 

jissuġġerixxu l-implimentazzjoni ta' regolament simplifikat, li l-aċċess għalih u l-

applikazzjoni tiegħu jkunu aktar faċli. 

Barra minn hekk, aċċess u użu aktar faċli għall-benefiċjarji potenzjali tal-FSIE jikkostitwixxu 

sfida politika importanti peress li, permezz tagħhom, dawn il-fondi jistgħu jsiru aktar 

kredibbli f'għajnejn l-Istati Membri u ċ-ċittadini Ewropej. Minkejja l-fatt li l-qafas regolatorju 

2014-2020 diġà għandu integrati fih ċerti elementi ta' simplifikazzjoni, bħad-diġitalizzazzjoni 

jew l-implimentazzjoni tal-għażliet ta' spejjeż simplifikati, fil-ġurnata tal-lum dawn mhumiex 

biżżejjed minħabba t-tisħiħ u t-tkattir tal-awditi u tal-kontrolli. 

Dawn il-konsegwenzi fuq l-implimentazzjoni tajba, l-attrazzjoni u l-aċċessibbiltà tal-FSIE, kif 

ukoll it-telf progressiv tal-fiduċja fir-reazzjoni Ewropea għall-ħtieġa ta' investiment, illum 

tassew jikkostitwixxu sfida li l-Parlament, u b'mod partikolari l-kumitati responsabbli tiegħu, 

jeħtiġilhom jaffrontaw. 

Hemm bżonn jitqanqal użu aktar ġeneralizzat tal-FSIE u li dawn jiġu sfruttati sal-massimu 

possibbli, peress li jikkostitwixxu l-istrument l-aktar effikaċi tal-politika tal-Unjoni Ewropea 

dwar l-investiment. B'hekk huma jkunu jistgħu jniedu mill-ġdid l-investiment Ewropew u 

jippermettu li jintlaħqu l-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020. 

Għalhekk, l-għan ta' din ir-rieda ta' simplifikazzjoni u flessibbiltà tar-regoli finanzjarji 

applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea huwa li jinkiseb bilanċ aħjar bejn il-

prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba u l-effiċjenza tal-interventi, kif diġà huwa msemmi fil-

proposta tal-Kummissjoni. Jeħtieġ għalhekk li l-qafas regolatorju jsir aktar fluwidu billi 

jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi filwaqt li tibqa' tiġi rispettata l-importanza tal-kontrolli fil-

qasam. 
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B'mod aktar preċiż, is-simplifikazzjoni ta' dawn ir-regoli finanzjarji tikkonsisti fl-

applikazzjoni tal-għażliet ta' spejjeż simplifikati għall-FSIE kollha kemm huma u mhux biss 

għall-Fond Soċjali Ewropew (FSE), l-involviment tal-istituzzjonijiet finanzjarji nazzjonali 

bħala entitajiet maniġerjali tal-istrumenti finanzjarji bl-intenzjoni li jittejjeb id-djalogu mal-

impriżi ta' daqs żgħir u medju, kif ukoll il-possibbiltà li persuna fiżika tapplika għal 

finanzjament taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-FSE. Dawk kollha 

huma proposti tal-Kummissjoni u l-awtoritajiet Franċiżi li se jiffaċilitaw l-aċċess għall-FSIE. 

Madankollu, jeħtieġ li dawn il-miżuri jiġu kkompletati, bl-għan li jinħoloq "pakkett" ta' 

miżuri simplifikaturi, intenzjonati biex jiggarantixxu l-utilità massima tagħhom għall-fondi 

differenti. 

Dawn il-miżuri komplementari huma intenzjonati biex jiċċaraw l-applikazzjoni tal-għażliet ta' 

spejjeż simplifikati għall-għajnuna mill-Istat, jarmonizzaw ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat 

u l-assistenza teknika bejn il-ġestjoni konġunta u l-ġestjoni diretta u japplikaw il-prinċipju ta' 

awditu wieħed għall-FSIE kollha. 

B'mod aktar kumplessiv u lil hinn mill-iżviluppi meħtieġa għall-qafas regolatorju, ir-

rapporteur qed jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri għar-reviżjoni tal-politika attwali fir-

rigward tan-noti ta' gwida, li jġibu magħhom diversi obbligi, b'mod speċjali fil-qasam tal-

awditjar, peress li dan kollu jikkontribwixxi għaż-żieda tal-piż amministrattiv. 

Finalment, is-simplifikazzjoni ma tistax tkun totali, peress li ċerti miżuri ta' simplifikazzjoni 

se jkunu jistgħu jiġu eżaminati biss wara l-2020 minħabba l-impatt li kieku jkollhom fuq il-

qafas regolatorju. Barra minn hekk, ir-rapporteur josserva li, peress li t-test huwa att 

leġiżlattiv, jekk ikun hemm wisq proposti supplimentari għall-proposta tal-Kummissjoni, 

b'mod speċjali emendi għall-istruttura, dawn ikunu jistgħu jxekklu l-proċess leġiżlattiv għall-

adozzjoni tar-Regolament "Omnibus" u għaldaqstant jippenalizzaw kemm lill-benefiċjarji 

potenzjali tal-FSIE u kemm lill-maniġers finanzjarji tagħhom. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitati għall-Baġits u għall-

Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitati responsabbli, biex jieħdu inkunsiderazzjoni l-emendi li 

ġejjin: 

Emenda   1 

Proposta għal regolament 

Premessa 144 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(144) Għandu jiġi ċċarat li, fejn l-

istrumenti finanzjarji huma kombinati ma’ 

forom oħrajn ta’ appoġġ mill-baġit tal-

Unjoni, għandhom ikunu japplikaw ir-

regoli dwar l-istrumenti finanzjarji. It-tali 

regoli għandhom ikunu komplimentati, 

(144) Jenħtieġ li jiġi ċċarat li, fejn l-

istrumenti finanzjarji huma kombinati ma' 

forom oħrajn ta' appoġġ mill-baġit tal-

Unjoni, jenħtieġ li japplikaw ir-regoli li 

jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni speċifika 

għas-settur. Jenħtieġ li t-tali regoli jkunu 
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fejn applikabbli, minn rekwiżiti speċifiċi li 

jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni speċifika 

għas-setturi. 

komplementati, fejn applikabbli, 

b'rekwiżiti speċifiċi dwar l-istrumenti 

finanzjarji. 

 

Emenda   2 

Proposta għal regolament 

Premessa 170 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(170) Sabiex jiġi żgurat li l-Programm 

tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u l-

Innovazzjoni Soċjali (EaSI) jipprovdi 

riżorsi adegwati fil-pront sabiex jappoġġja 

prijoritajiet politiċi li jinbidlu, l-ishma 

indikattivi għal kull wieħed mit-tliet assi u 

l-perċentwali minimi għal kull waħda mill-

prijoritajiet tematiċi fi ħdan l-assi 

indiviwali għandhom jipprovdu 

flessibbiltà akbar. Dan għandu jtejjeb il-

ġestjoni tal-Programm u jippermetti li jiġu 

ffokati riżorsi baġitarji fuq azzjonijiet li 

jipproduċu riżultati aħjar fil-livell soċjali u 

ta’ impjiegi. 

(170) Sabiex jiġi żgurat li l-Programm 

tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u l-

Innovazzjoni Soċjali (EaSI) jipprovdi 

riżorsi adegwati fil-pront sabiex jappoġġja 

prijoritajiet politiċi li jinbidlu, jenħtieġ li l-

ishma indikattivi għal kull wieħed mit-tliet 

assi u l-perċentwali minimi għal kull 

waħda mill-prijoritajiet tematiċi fi ħdan l-

assi individwali jipprovdu flessibbiltà 

akbar, filwaqt li jżommu rata ta' 

attwazzjoni ambizzjuża għas-sħubiji 

transkonfinali fi ħdan EURES. Dan 

jenħtieġ li jtejjeb il-ġestjoni tal-Programm 

u jippermetti li jiġu ffokati riżorsi baġitarji 

fuq azzjonijiet li jipproduċu riżultati aħjar 

fil-livell soċjali u ta' impjiegi. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 199a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (199a) Fl-interess ta' żieda fl-effiċjenza, 

jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu 

jużaw b'mod aktar frekwenti l-għażliet ta' 

spejjeż simplifikati u ta' finanzjament 

permezz ta' "somma waħda li tingħata 

f'daqqa" sabiex l-amministrazzjoni 

relatata ssir anqas ta' piż u r-regoli dwar 

l-allokazzjoni tal-fondi jiġu simplifikati. 

 

Emenda   4 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 27 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

27. “strumenti finanzjarji” tfisser 

miżuri tal-Unjoni ta’ appoġġ finanzjarju 

pprovdut mill-baġit sabiex jiġi indirizzat, 

meta meħtieġ u debitament iġġustifikat, 

objettiv speċifiku ta’ politika tal-Unjoni 

wieħed jew aktar. Tali strumenti jista’ 

jkollhom il-forma ta’ self, garanziji, ta’ 

ekwità jew kważi ekwità, ta’ investimenti, 

u ta’ strumenti oħrajn ta’ qsim tar-riskju, 

u, fejn ikun xieraq, jistgħu jkunu 

kkombinati ma’ forom oħrajn ta’ appoġġ 

finanzarju jew ma’ fondi taħt 

implimentazzjoni kondiviża jew fondi tal-

FEŻ; 

27. "strumenti finanzjarji" tfisser 

miżuri tal-Unjoni ta' appoġġ finanzjarju 

pprovdut mill-baġit sabiex jindirizzaw, 

meta meħtieġ u debitament iġġustifikat, 

objettiv jew objettivi speċifiċi ta' politika 

tal-Unjoni. Tali strumenti jista' jkollhom 

il-forma ta' self, garanziji, ta' ekwità jew 

kważi ekwità, ta' investimenti, u ta' 

strumenti oħrajn ta' kondiviżjoni tar-riskji, 

u, fejn ikun xieraq, jistgħu jkunu 

kkombinati ma' forom oħrajn ta' appoġġ 

finanzarju jew fondi tal-FEŻ; 

Ġustifikazzjoni 

Ma jkunx xieraq li l-istrumenti finanzjarji fil-livell tal-UE jiġu kombinati mal-FSE, il-FEG u 

l-FEAD, li huma fondi taħt ġestjoni kondiviża peress li dawn it-tliet fondi huma mmexxija 

mill-politiki filwaqt li l-istrumenti finanzjarji huma mmexxija mid-domanda; 

 

Emenda   5 

Proposta għal regolament 

Artikolu 54 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Iċ-ċittadini jistgħu jiġu kkonsultati 

dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-

Unjoni mill-Kummissjoni, mill-Istati 

Membri jew minn kwalunkwe entità oħra li 

timplimenta l-baġit tal-Unjoni. 

3. Djalogu miftuħ, trasparenti u 

regolari maċ-ċittadini permezz tal-

assoċjazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom 
dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-

Unjoni għandu jitrawwem u jiġi sostnut 

mill-Kummissjoni, mill-Istati Membri jew 

minn kwalunkwe entità oħra li timplimenta 

l-baġit tal-Unjoni. 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li l-Artikolu 11 TUE dwar il-konsultazzjoni u d-djalogu mas-soċjetà ċivili 

jiġi rispettat kompletament fl-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE. 
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Emenda   6 

Proposta għal regolament 

Artikolu 62 – paragrafu 9 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

9. Ir-riżorsi allokati lill-Istati Membri 

b’implimentazzjoni kondiviża jistgħu 

jintużaw ukoll flimkien ma’ 

operazzjonijiet u ma’ strumenti mwettqin 

skont ir-Regolament 2015/1017 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 

ta’ Ġunju 2015 dwar il-Fond Ewropew 

għall-Investimenti Strateġiċi, iċ-Ċentru 

Ewropew ta' Konsulenza għall-

Investimenti u l-Portal Ewropew ta' 

Proġetti ta' Investiment u li jemenda r-

Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u (UE) 

Nru 1316/2013. 

imħassar 

 

Emenda   7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 125 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 125 imħassar 

It-trasferiment ta’ riżorsi għal strumenti 

stabbiliti skont dan ir-Regolament jew 

Regolamenti speċifiċi għas-settur 

 

Ir-riżorsi allokati lill-Istati Membri 

b’implimentazzjoni kondiviża jistgħu, fuq 

it-talba tagħhom, jiġu ttrasferiti lil 

strumenti stabbiliti skont dan ir-

Regolament jew Regolamenti speċifiċi 

għas-settur. Il-Kummissjoni għandha 

timplimenta dawn ir-riżorsi skont il-punt 

(a) jew (c) tal-Artikolu 61(1), fejn 

possibbli għall-benefiċċju tal-Istat 

Membru kkonċernat. Barra minn hekk, 

riżorsi allokati lill-Istati Membri 

b’implimentazzjoni kondiviża jistgħu fuq 

it-talba tagħhom jintużaw sabiex isaħħu l-

kapaċità ta’ rfigħ tar-riskji tal-FEIS. 

F'dawn il-każijiet, għandhom ikunu 
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japplikaw ir-regoli tal-FEIS. 

Ġustifikazzjoni 

Tali trasferiment ta' riżorsi jkun jikkontradixxi l-objettivi ta' politika tal-fondi taħt ġestjoni 

kondiviża, u minflok jiffavorixxi strumenti finanzjarji oħra, il-FEIS u fondi fiduċjarji. Iż-żieda 

tal-migrazzjoni u r-rifuġjati bħala prijoritajiet għall-estensjoni tal-FSIE u l-YEI żżid il-

ħtiġijiet ta' finanzjament mill-Fond Soċjali Ewropew. Minħabba dan u peress li anke l-miżuri 

relatati mal-FSE huma appoġġati mill-FSIE l-oħra, trasferimenti minn dawn il-fondi lejn 

objettivi oħra jfixklu l-ksib ta' koeżjoni soċjali akbar u għalhekk ma jridux jiġu kkunsidrati. 

Barra minn hekk, dan it-test huwa totalment inadegwat għall-FEAD u l-FEG. 

 

Emenda   8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 175 – paragrafu 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. Il-benefiċjarji jistgħu jiddikjaraw il-

kostijiet marbuta mal-persunal għax-

xogħol imwettaq mill-voluntiera fl-ambitu 

ta’ azzjoni jew ta’ programm ta’ ħidma, 

abbażi tal-kostijiet unitarji awtorizzati 

skont il-paragrafi 1 sa 6. 

8. Il-benefiċjarji jistgħu jiddikjaraw l-

ispejjeż marbuta mal-persunal għax-xogħol 

imwettaq mill-voluntiera fl-ambitu ta' 

azzjoni jew ta' programm ta' ħidma, abbażi 

tal-ispejjeż unitarji awtorizzati skont il-

paragrafi 1 sa 6. L-involviment tal-

voluntiera għandu jinftiehem bħala 

attività mhux obbligatorja u mhux 

imħallsa: il-ħin li individwi jagħtu 

mingħajr ħlas għal attivitajiet imwettqa 

permezz ta' organizzazzjoni mingħajr 

skop ta' profitt. 

 

Emenda   9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 186 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Fil-każ ta’ għotjiet operattivi, il-

ftehim ta’ għotja għandu jkun iffirmat fi 

żmien sitt xhur wara l-bidu tas-sena 

finanzjarja tal-benefiċjarju. Kostijiet 

eliġibbli għal finanzjament ma jistgħux 

ikunu ntefqu la qabel ma ġiet ippreżentata 

l-applikazzjoni u lanqas qabel il-bidu tas-

sena finanzjarja tal-benefiċjarju. 

4. Fil-każ tal-għotjiet operattivi, il-

ftehim ta' għotja għandu jkun iffirmat fi 

żmien tliet xhur wara l-bidu tas-sena 

finanzjarja tal-benefiċjarju. L-ispejjeż 

eliġibbli għal finanzjament ma jistgħux 

ikunu ġġarrbu la qabel ma tkun ġiet 

ippreżentata l-applikazzjoni u lanqas qabel 

il-bidu tas-sena finanzjarja tal-benefiċjarju. 
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L-ewwel parti tal-pagament għandha 

titħallas lill-benefiċjarju fi żmien xahrejn 

wara l-iffirmar tal-ftehim ta' għotja. 

Ġustifikazzjoni 

Il-perjodu tal-iffirmar tal-ftehimiet ta' għotja mill-Kummissjoni għandu jitnaqqas minn sitta 

għax tliet xhur wara l-bidu tas-sena finanzjarja tal-benefiċjarju. Dan jippermetti li l-

Kummissjoni żżid l-effiċjenza tagħha fiċ-ċiklu ta' programmazzjoni. Dan jevita wkoll li tiġi 

pperikolata l-kapaċità finanzjarja tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, speċjalment l-

iżgħar organizzazzjonijiet. Sitt xhur għall-iffirmar tal-ftehimiet u tliet xhur oħra għall-ħlas 

tal-ewwel parti tal-pagament jobbligaw lill-maġġoranza tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 

ċivili jiddependu fuq self bankarju. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 201 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Meta l-istrumenti finanzjarji jkunu 

implimentati b’implimentazzjoni 

kondiviża mal-Istati Membri, japplikaw 

regoli speċifiċi għas-setturi, bla ħsara 

għas-subparagrafu 2 tal-Artikolu 208(2). 

3. Meta l-istrumenti finanzjarji taħt il-

fondi SIE jiġu implimentati, japplikaw ir-

regoli speċifiċi għas-settur. 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 208 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta strument finanzjarju huwa stabbilit 

għall-fini ta’ implimentazzjoni tal-Artikolu 

39 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 

b’kontribuzzjoni minn garanzija baġitarja 

tal-Unjoni, dan it-Titolu għandu japplika 

bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 201(1). Għandu 

jiġi implimentat skont l-Artikolu 61(1)(c). 

Meta strument finanzjarju jkun stabbilit 

għall-fini ta' implimentazzjoni tal-Artikolu 

39 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 

b'kontribuzzjoni minn garanzija baġitarja 

tal-Unjoni, għandhom japplikaw ir-regoli 

ta' dak ir-Regolament li jkunu speċifiċi 

għas-settur. Għandu jiġi implimentat skont 

l-Artikolu 61(1)(c). 

Emenda   12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 210 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 210 imħassar 

Trattament ta’ kontribuzzjonijiet 

b’implimentazzjoni kondiviża 

 

1. Għandhom jinżammu rekords separati 

għal kontribuzzjonijiet għal strumenti 

finanzjarji stabbiliti skont din it-Taqsima 

minn fondi b’implimentazzjoni kondiviża. 

 

2. Il-kontribuzzjonijiet minn fondi 

implimentati b’implimentazzjoni 

kondiviża għandhom jitqiegħdu f’kontijiet 

separati u jintużaw skont l-għanijiet tal-

fondi rispettivi għall-azzjonijiet u għar-

riċevituri finali b’mod konsistenti mal-

programm jew mal-programmi li 

minnhom isiru l-kontribuzzjonijiet. 

 

3. Rigward il-kontribuzzjonijiet minn 

fondi b’implimentazzjoni kondiviża għal 

strumenti finanzjarji stabbiliti skont din 

it-Taqsima, għandhom ikunu japplikaw 

ir-regoli speċifiċi għas-settur. Minkejja 

dan li ntqal hawn fuq, l-Awtoritajiet 

Maniġerjali jistgħu jiddependu fuq 

evalwazzjoni ex ante eżistenti, imwettqa 

skont il-punt (h) tal-Artikolu 202(1), qabel 

ma jikkontribwixxu għal strument 

finanzjarju eżistenti. 

 

Ġustifikazzjoni 

Il-ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji taħt il-FSIE mhux suppost jitgerfxu 

ma' dawk ta' strumenti finanzjarji oħra fil-livell tal-UE. Inkella jinħolqu problemi serji għall-

benefiċjarji u d-destinatarji finali. Mhux il-fondi kollha li huma implimentati taħt ġestjoni 

kondiviża jipprovdu opportunità għall-istabbiliment ta' strumenti finanzjarji. Ara r-

Regolament (UE) Nru 223/2014 u r-Regolament (UE) Nru 1309/2013. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 263 – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament (UE) Nru 1296/2013 

Artikolu 5 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fl-Artikolu 5, il-paragrafu 2 huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

imħassar 

‘2. Il-perċentwali indikattivi li ġejjin 

għandhom japplikaw bħala medja tul il-

perjodu sħiħ tal-Progrmam għall-assi 

stabbiliti fl-Artikolu 3(1): 

 

(a) tal-anqas 18 % għall-assi tal-Progress;  

(b) tal-anqas 18 % għall-assi tal-EURES;  

(c) tal-anqas 18 % għall-assi tal-

Mikrofinanzjament u tal-Intraprenditorija 

Soċjali.” 

 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 263 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 1296/2013 

Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Fl-Artikolu 5, jiddaħħal il-

paragrafu li ġej: 

 "2a. Fir-rigward tat-tliet assi 

("Progress", "EURES" u 

"Mikrofinanzjament u Intraprenditorija 

Soċjali") u l-prijoritajiet tematiċi 

tagħhom, l-approprjazzjonijiet li ma 

jintużawx sa tmiem sena finanzjarja 

għandhom jiġu riportati għas-sena 

finanzjarja suċċessiva. Il-valuri minimi 

indikattivi stabbiliti fil-paragrafu 2(a), (b) 

u (c) m'għandhom japplikaw għal dawn l-

approprjazzjonijiet." 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 263 – paragrafu 1 – punt 2 

Regolament (UE) Nru 1296/2013 

Artikolu 14 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-assi Progress għandu jappoġġja l-

azzjonijiet f'waħda jew aktar mit-taqsimiet 

tematiċi mniżżla fil-punti (a), (b) u (c). 

“1. L-assi Progress għandu jappoġġja l-

azzjonijiet f'waħda jew aktar mit-taqsimiet 

tematiċi mniżżla fil-punti (a), (b) u (c). 

Matul il-perjodu kollu tal-Programm, it-

tqassim indikattiv tal-allokazzjoni stipulat 

fil-punt (a) tal-Artikolu 5(2) bejn it-

taqsimiet differenti għandu jirrispetta l-

perċentwali minimi li ġejjin: 

(a) impjieg, partikolarment biex jiġi 

miġġieled il-qgħad fost iż-żgħażagħ; 

(a) l-impjiegi, partikolarment biex jiġi 

miġġieled il-qgħad fost iż-żgħażagħ: 20 %; 

(b) il-protezzjoni soċjali, l-inklużjoni 

soċjali u t-tnaqqis u l-prevenzjoni tal-faqar; 

(b) il-protezzjoni soċjali, l-inklużjoni 

soċjali u t-tnaqqis u l-prevenzjoni tal-faqar: 

45 %; 

(c) il-kundizzjonijiet tax-xogħol.” (c) il-kundizzjonijiet tax-xogħol: 7 %. 

 Il-bqija għandha tiġi allokata għall-

waħda jew aktar mit-taqsimiet tematiċi 

msemmija fil-punti (a), (b) jew (c) jew 

kombinament tagħhom. 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 263 – paragrafu 1 – punt 3 

Regolament (UE) Nru 1296/2013 

Artikolu 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

“Artikolu 19 "Artikolu 19 

Taqsimiet tematiċi u finanzjament Taqsimiet tematiċi u finanzjament 

L-assi tal-EURES għandu jappoġġja l-

azzjonijiet f'waħda jew aktar mit-taqsimiet 

tematiċi mniżżla fil-punti (a), (b) u (c): 

L-assi EURES għandu jappoġġja l-

azzjonijiet f'waħda jew aktar mit-taqsimiet 

tematiċi mniżżla fil-punti (a), (b) u (c). 

Matul il-perjodu kollu tal-Programm, it-

tqassim indikattiv tal-allokazzjoni stipulat 

fil-punt (b) tal-Artikolu 5(2) bejn it-

taqsimiet differenti għandu jirrispetta l-

perċentwali minimi li ġejjin: 

(a) it-trasparenza tal-postijiet tax-

xogħol vakanti, tal-applikazzjonijiet u ta’ 

kull informazzjoni relatata oħra għall-

applikanti u għal min iħaddem; 

(a) it-trasparenza tal-postijiet tax-

xogħol vakanti, tal-applikazzjonijiet u ta' 

kull informazzjoni relatata oħra għall-

applikanti u għal min iħaddem: 15 %; 
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(b) żvilupp ta’ servizzi għar-reklutaġġ 

u għall-kollokament ta’ ħaddiema fl-

impjieg permezz tal-ikklerjar ta’ postijiet 

tax-xogħol vakanti u ta’ applikazzjonijiet 

fil-livell tal-Unjoni, partikolarment skemi 

ta' mobilità mmirati; 

(b) l-iżvilupp ta' servizzi għar-reklutaġġ 

u l-kollokament ta' ħaddiema fl-impjieg 

billi l-postijiet tax-xogħol vakanti jiġu 

korrisposti mal-applikazzjonijiet fil-livell 

tal-Unjoni, partikolarment skemi ta' 

mobilità mmirati: 15 %; 

(c) sħubijiet transfruntiera. (c) sħubijiet transkonfinali: 18 %. 

 Il-bqija għandha tiġi allokata għall-

waħda jew aktar mit-taqsimiet tematiċi 

msemmija fil-punti (a), (b) jew (c) jew 

kombinament tagħhom. 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 263 – paragrafu 1 – punt 4 

Regolament (UE) Nru 1296/2013 

Artikolu 25 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

"Artikolu 25 "Artikolu 25 

Taqsimiet tematiċi u finanzjament Taqsimiet tematiċi u finanzjament 

L-assi tal-Mikrofinanzjament u l-

Intraprenditorija Soċjali għandu jappoġġja 

l-azzjonijiet f'waħda jew aktar mit-

taqsimiet tematiċi mniżżla fil-punti (a) u 

(b): 

L-assi tal-Mikrofinanzjament u l-

Intraprenditorija Soċjali għandu jappoġġja 

l-azzjonijiet f'waħda jew aktar mit-

taqsimiet tematiċi mniżżla fil-punti (a) u 

(b). Matul il-perjodu kollu tal-Programm, 

it-tqassim indikattiv tal-allokazzjoni 

stipulat fil-punt (c) tal-Artikolu 5(2) bejn 

it-taqsimiet differenti għandu jirrispetta l-

perċentwali minimi li ġejjin: 

(a) mikrofinanzjament għall-gruppi 

vulnerabbli u għall-mikrointrapriżi; 

(a) mikrofinanzjament għall-gruppi 

vulnerabbli u għall-mikrointrapriżi: 35 %; 

(b) intraprenditorija soċjali.” (b) intraprenditorija soċjali: 35 %. 

 Il-bqija għandha tiġi allokata għall-

waħda jew aktar mit-taqsimiet tematiċi 

msemmija fil-punti (a) jew (b) jew 

kombinament tagħhom." 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 263 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 1296/2013 

Artikolu 32 
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Test fis-seħħ Emenda 

 4a. L-Artikolu 32 huwa sostitwit b'dan 

li ġej: 

"Artikolu 32 "Artikolu 32 

Programmi ta' Ħidma Programmi ta' Ħidma 

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 

implementazzjoni li jistipulaw programmi 

ta' ħidma li jkopru t-tlett assi. Dawk l-atti 

ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura ta’ eżami 

msemmija fl-Artikolu 36(3). 

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 

atti delegati, bi qbil mal-Artikolu 34, li 

jistabbilixxu l-programmi ta' ħidma li 

jkopru t-tliet assi.  

Il-programmi ta' ħidma għandhom fejn 

rilevanti, ikopru perjodu kontinwu ta' tliet 

snin u għandu jkollhom deskrizzjoni tal-

azzjonijiet li għandhom jiġu ffinanzjati, il-

proċeduri għall-għażla tal-azzjonijiet li 

għandhom jiġu appoġġati mill-Unjoni, il-

kopertura ġeografika, l-udjenza fil-mira u 

qafas ta' żmien indikattiv għall-

implimentazzjoni. Il-programmi ta' ħidma 

għandhom jinkludu wkollj indikazzjoni tal-

ammont allokat għal kull objettiv speċifiku 

u għandhom jirriflettu l-allokazzjoni mill-

ġdid tal-fondi skont l-Artikolu 33. Il-

programmi ta' ħidma għandhom isaħħu l-

koerenza tal-Programm billi jiġu indikati 

r-rabtiet bejn it-tlett assi." 

Il-programmi ta' ħidma għandhom fejn 

rilevanti, ikopru perjodu kontinwu ta' tliet 

snin u għandhom jinkludu deskrizzjoni 

tal-azzjonijiet li għandhom jiġu ffinanzjati, 

il-proċeduri għall-għażla tal-azzjonijiet li 

għandhom jiġu appoġġati mill-Unjoni, il-

kopertura ġeografika, l-udjenza fil-mira u 

kalendarju indikattiv għall-

implimentazzjoni. Il-programmi ta' ħidma 

għandhom jinkludu wkoll indikazzjoni tal-

ammont allokat għal kull objettiv 

speċifiku, kif ukoll l-allokazzjonijiet 

annwali għat-tliet assi tal-Programm u 

għat-taqsimiet tagħhom, u għandhom 

jirriflettu l-allokazzjoni mill-ġdid tal-fondi 

skont l-Artikolu 33. Il-programmi ta' ħidma 

għandhom isaħħu l-koerenza tal-Programm 

billi jindikaw ir-rabtiet bejn it-tlett assi. 

 2. Sabiex jiġu żgurati trasparenza u 

responsabbiltà akbar, il-kumitat 

kompetenti tal-Parlament Ewropew jista' 

jistieden lill-Kummissjoni tidher quddiem 

il-kumitat biex jiddiskutu l-abbozz ta' 

programm ta' ħidma msemmi fil-

paragrafu 1 qabel ma l-Kummissjoni 

tadotta l-att delegat li jistabbilixxi l-

programm ta' ħidma." 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 263 – paragrafu 1 – punt 5 

Regolament (UE) Nru 1296/2013 

Artikolu 33 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Jitħassar l-Artikolu 33. 5. L-Artikolu 33 huwa sostitwit b'dan 

li ġej: 

 "Artikolu 33 

 Allokazzjoni mill-ġdid ta' fondi bejn l-assi 

u għat-taqsimiet tematiċi individwali fi 

ħdan l-assi 

 Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta atti delegati, bi qbil mal-

Artikolu 34, għall-allokazzjoni mill-ġdid 

ta' fondi bejn l-assi u għat-taqsimiet 

tematiċi individwali fi ħdan kull assi fejn 

l-iżviluppi fil-kuntest soċjoekonomiku 

jkunu jirrikjeduh. L-allokazzjoni mill-

ġdid tal-fondi għat-taqsimiet tematiċi fi 

ħdan kull assi għandha tiġi riflessa fil-

programmi ta' ħidma msemmija fl-

Artikolu 32." 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda hija intenzjonata biex iżżomm il-possibbiltajiet għall-allokazzjoni mill-ġdid tal-

fondi pprovduti mir-regolament eżistenti u l-kontrolli li jipprovdi l-użu tal-atti delegati. 

Sempliċiment tħassar il-perċentwali u r-riferiment għall-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu. L-

Artikolu 13(1) jirrikjedi li din l-evalwazzjoni ssir sal-1 ta' Lulju 2017. 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 263 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 1296/2013 

Artikolu 34 – paragrafu 2 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 
5a. Fl-Artikolu 34, il-paragrafu 2 

huwa sostitwit b'dan li ġej: 

2. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti 

delegati msemmija fl-Artikolu 33 hija 

mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu 

ta’ seba' snin mill-1 ta' Jannar 2014. 

“2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 

delegati msemmija fl-Artikoli 32 u 33 hija 

mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta' 

seba' snin mill-1 ta' Jannar 2014." 
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Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 263 – paragrafu 1 – punt 5b (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 1296/2013 

Artikolu 34 – paragrafu 3 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 5b. Fl-Artikolu 34, il-paragrafu 3 

huwa sostitwit b'dan li ġej: 

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-

Artikolu 33 tista’ tiġi revokata fi 

kwalunkwe mument mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' 

setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. 

Għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 

iktar tard speċifikata fih.  Ma għandhiex 

taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat li diġà jkun fis-seħħ. 

"3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-

Artikoli 32 u 33 tista' tiġi revokata fi 

kwalunkwe mument mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' 

setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. 

Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-

publikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 

aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex 

taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat li jkun diġà fis-seħħ." 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 263 – paragrafu 1 – punt 5c (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 1296/2013 

Artikolu 34 – paragrafu 5 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 5c. Fl-Artikolu 34, il-paragrafu 5 

huwa sostitwit b'dan li ġej: 

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 

33 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 

tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien 

perjodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 

jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-

tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 

mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-

perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-

inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-

"5. Att delegat adottat skont l-

Artikolu 32 u l-Artikolu 33 għandu jidħol 

fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa 

oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill fi żmien perjodu ta' xahrejn 

min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma 

jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 

infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex 

sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 

għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva 
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Kunsill." tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill." 

Emenda   23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 266 – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament (UE) Nru 1304/2013 

Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta l-operazzjonijiet li jaqgħu taħt il-punt 

(a) tal-ewwel subparagrafu jkollhom 

benefiċċju wkoll għaż-żona tal-programm 

fejn ikunu implimentati, in-nefqa għandha 

tiġi allokata għal dawn iż-żoni tal-

programm fuq bażi prorata fuq il-bażi tal-

kriterji oġġettivi għajr l-allokazzjoni tal-

baġit għaż-żoni tal-programm. 

Meta l-operazzjonijiet li jaqgħu taħt il-punt 

(a) tal-ewwel subparagrafu jkollhom 

benefiċċju wkoll għaż-żona tal-programm 

fejn ikunu implimentati, in-nefqa għandha 

tiġi allokata għal dawn iż-żoni tal-

programm fuq bażi pro rata fuq il-bażi ta' 

kriterji oġġettivi. 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 266 – paragrafu 1 – punt 2 – punt -a (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 1304/2013 

Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (- a) fil-paragrafu 1, it-tielet 

subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej: 

L-awditjar finanzjarju għandu jimmira 

esklużivament li jivverifika li l-

kundizzjonijiet għall-ħlas lura mill-

Kummissjoni abbażi tal-iskali standard tal-

ispejjeż unitarji u s-somom f'daqqa jkunu 

ġew issodisfati. 

"L-awditjar finanzjarju għandu jimmira 

esklużivament li jivverifika li l-

kundizzjonijiet għar-rimborż mill-

Kummissjoni abbażi tal-iskali standard tal-

ispejjeż unitarji u s-somom f'daqqa jkunu 

ġew issodisfati, madankollu mingħajr ma 

jdewwem l-istadji fil-proċess tal-

allokazzjoni tal-fondi jew joħloq 

kumplikazzjonijiet f'dan l-istadju għall-

maniġers tal-fondi jew il-benefiċjarji."  

 

Emenda   25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 266 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 
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Regolament (UE) Nru 1304/2013 

Artikolu 14 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) Jitħassar il-paragrafu 2. imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Id-dokument COM iċaqlaq it-test dwar il-finanzjament b'rata fissa u b'somma f'daqqa mill-

FSE għar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet. Komuni Sabiex il-benefiċjarji tal-FSE 

jsibuhom aktar faċli biex jintużaw, qed ninsistu li l-għażliet ta' spejjeż simplifikati jiġu 

spjegati fir-Regolament dwar il-FSE. Għall-benefiċjarji dan jagħmilhom aktar faċli biex 

jintużaw u aktar sempliċi. 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 266 – paragrafu 1 – punt 2 – punt aa (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 1304/2013 

Artikolu 14 – paragrafu 3 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (aa) Il-paragrafu 3 huwa sostitwit 

b'dan li ġej: 

3.  Flimkien mal-metodi stipulati fl-

Artikolu 67(5) tar-Regolament (UE) 

Nru 1303/2013, meta l-appoġġ pubbliku 

għall-għotjiet u għajnuna li titħallas lura 

ma jaqbiżx il-EUR 100 000, l-ammonti 

msemmijin fl-Artikolu 67(1)(b), (c) u (d) 

tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 

jistgħu jiġu stabbiliti fuq bażi ta' każ b'każ 

b'referenza għal abbozz ta' baġit maqbul ex 

ante mill-awtorità ta' ġestjoni. 

"3.  Flimkien mal-metodi stipulati fl-

Artikolu 67(5) tar-Regolament (UE) 

Nru 1303/2013, meta l-appoġġ pubbliku 

għall-għotjiet u għajnuna li titħallas lura 

ma jaqbiżx il-EUR 150 000, l-ammonti 

msemmijin fl-Artikolu 67(1)(b), (c) u (d) 

tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 

jistgħu jiġu stabbiliti fuq bażi ta' kull każ 

individwali b'referenza għal abbozz ta' 

baġit maqbul ex ante mill-awtorità ta' 

ġestjoni."  

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 266 – paragrafu 1 – punt 2 – punt ab (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 1304/2013 

Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ab) Jiddaħħal il-paragrafu li ġej: 

 "3a. L-Istati Membri u l-awtoritajiet 

lokali tagħhom jistgħu japplikaw lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill għal 

deroga rigward il-limiti massimi għall-

appoġġ pubbliku u l-għajnuna de 

minimis. Tali applikazzjonijiet jistgħu 

jitressqu biss f'ċirkostanzi ekonomiċi ta' 

serjetà eċċezzjonali. Il-proċedura ta' 

deroga għandha tkun simili għal dik li 

tintuża sabiex tingħata kontribuzzjoni 

finanzjarja mill-FEG. Il-Parlament 

Ewropew għandu jaġixxi b'maġġoranza 

tal-Membri li jagħmlu parti minnu u tlieta 

minn kull ħames voti mitfugħin, u l-

Kunsill għandu jaġixxi b'maġġoranza 

kkwalifikata." 

 

Emenda   28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 266 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b 

Regolament (UE) Nru 1304/2013 

Artikolu 14 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) Il-paragrafu 4 huwa mħassar; imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Id-dokument COM iċaqlaq it-test dwar il-finanzjament b'rata fissa u b'somma f'daqqa mill-

FSE għar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet. Komuni Sabiex il-benefiċjarji tal-FSE 

jsibuhom aktar faċli biex jintużaw, qed ninsistu li l-għażliet ta' spejjeż simplifikati jiġu 

spjegati fir-Regolament dwar il-FSE. Għall-benefiċjarji dan jagħmilhom aktar faċli biex 

jintużaw u aktar sempliċi. 

 

Emenda   29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 266 – paragrafu 1 – punt 3 

Regolament (UE) Nru 1304/2013 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – inċiż 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- parteċipanti li jgħixu f'familji 

mingħajr impjieg*, 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

L-organizzazzjonijiet benefiċjarji infurmawna li l-parteċipanti ma jħossuhomx komdi li jagħtu 

informazzjoni dwar persuni terzi, f'dan il-każ persuni li jgħixu fl-istess dar. Aħna nappoġġaw 

it-talba tagħhom li jitneħħew mir-rappurtar. 

 

Emenda   30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 266 – paragrafu 1 – punt 3 

Regolament (UE) Nru 1304/2013 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – inċiż 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- parteċipanti li jgħixu f'familji 

mingħajr impjieg bi tfal dipendenti*, 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Il-ġbir ta' informazzjoni dwar persuni terzi li jgħixu fl-istess dar jista' jkun sensittiv u 

għalhekk normalment ma jiġix speċifikat mill-parteċipanti. 

 

Emenda   31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 266 – paragrafu 1 – punt 3 

Regolament (UE) Nru 1304/2013 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – inċiż 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– parteċipanti li jgħixu f'unità 

domestika b’ġenitur wieħed bi tfal 

dipendenti*, 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Il-ġbir ta' informazzjoni dwar persuni terzi li jgħixu fl-istess dar jista' jkun sensittiv u 

għalhekk normalment ma jiġix speċifikat mill-parteċipanti. 

 

Emenda   32 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 266 – paragrafu 1 – punt 3 

Regolament (UE) Nru 1304/2013 

Anness I – punt 1 – subparagrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Id-dejta dwar parteċipanti taħt l-

ewwel żewġ indikaturi ta' hawn fuq 

għandha tiġi pprovduta fir-rapporti tal-

implimentazzjoni annwali kif speċifikat fl-

Artikolu 50(4) tar-Regolament (UE) Nru 

1303/2013. Id-dejta dwar parteċipanti taħt 

l-aħħar tliet indikaturi ta' hawn fuq 

għandha tiġi pprovduta fir-rapporti kif 

speċifikat fl-Artikolu 50(5) tar-

Regolament (UE) Nru 1303/2013. Id-dejta 

tal-ewwel ħames indikaturi ta’ hawn fuq 

għandha tinġabar abbażi ta' kampjun 

rappreżentattiv tal-parteċipanti għal kull 

prijorità ta' investiment. Il-validità interna 

għandha tiġi żgurata b'tali mod li d-dejta 

tkun tista' tiġi ġġeneralizzata fil-livell tal-

prijorità ta' investiment. 

5. Id-data dwar parteċipanti taħt iż-

żewġ indikaturi ta' hawn fuq se tiġi 

pprovduta fir-rapporti annwali ta' 

implimentazzjoni kif speċifikat fl-

Artikolu 50(4) tar-Regolament (UE) 

Nru 1303/2013. Id-data taż-żewġ indikaturi 

ta' hawn fuq għandha tinġabar abbażi ta' 

kampjun rappreżentattiv tal-parteċipanti fi 

ħdan kull prijorità ta' investiment. Il-

validità interna għandha tiġi żgurata b'tali 

mod li d-data tkun tista' tiġi ġġeneralizzata 

fil-livell tal-prijorità ta' investiment. 

Ġustifikazzjoni 

Emenda teknika li saret neċessarja minħabba t-tħassir propost tat-tliet inċiżi preċedenti. Ara 

l-emendi preċedenti għal spjegazzjonijiet ulterjuri dwar dan it-tħassir. 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 271 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 1309/2013 

Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -1. Fl-Artikolu 4, jiżdied il-paragrafu 

li ġej: 

 "2a. Peress li f'ċerti reġjuni u f'ċerti 

setturi l-SMEs huma l-biċċa l-kbira jew l-

uniċi tipi ta' negozju, l-Istat Membru 

applikanti jista' japplika għall-għajnuna 

tal-FEG għal grupp ta' intrapriżi fl-istess 

settur jew l-istess reġjun."  
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Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 271 – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament (UE) Nru 1309/2013 

Artikolu 6 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 2, 

l-Istati Membri applikanti jistgħu jipprovdu 

servizzi personalizzati kkofinanzjati mill-

FEG lil ċertu numru ta’ NEETs taħt l-età 

ta’ 25 sena jew, meta l-Istati Membri 

jiddeċiedu hekk, taħt l-età ta’ 30 sena, fid-

data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni, li 

huwa daqs in-numru ta’ benefiċjarji fil-

mira, bħala prijorità lill-persuni li ngħataw 

is-sensja jew li waqfet l-attività tagħhom, 

diment li tal-inqas uħud mis-sensji skont it-

tifsira tal-Artikolu 3 iseħħu f’reġjuni tal-

livell 2 tal-NUTS li kellhom rati tal-qgħad 

fost iż-żgħażagħ għal żgħażagħ ta’ bejn il-

15 u l-24 sena ta’ aktar minn 25 % fl-2012 

u, għall-Istati Membri fejn ir-rata tal-

qgħad fost iż-żgħażagħ kienet żdiedet 

b’aktar minn 30 % fl-2012, reġjuni tal-

livell 2 tal-NUTS li kellhom rati tal-qgħad 

fost iż-żgħażagħ ta’ aktar minn 20 % fl-

2012. L-appoġġ jista’ jingħata lin-NEETs 

taħt l-età ta’ 25 sena jew, meta l-Istati 

Membri jiddeċiedu hekk, taħt l-età ta’ 30 

sena, f’dawk ir-reġjuni tal-livell 2 tal-

NUTS li kellhom rata tal-qgħad fost iż-

żgħażagħ ta’ bejn il-15 u l-24 sena ta’ 

aktar minn 25 % fl-2012 u, għall-Istati 

Membri fejn ir-rata tal-qgħad fost iż-

żgħażagħ kienet żdiedet b'aktar minn 30 

% fl-2012, reġjuni tal-livell 2 tal-NUTS li 

kellhom rati tal-qgħad fost iż-żgħażagħ ta’ 

aktar minn 20 % fl-2012. 

2. Bħala deroga mill-Artikolu 2, l-

Istati Membri applikanti jistgħu jipprovdu 

servizzi personalizzati kkofinanzjati mill-

FEG lil ċertu numru ta' NEETs taħt l-età ta' 

25 sena jew, meta l-Istati Membri 

jiddeċiedu hekk, taħt l-età ta' 30 sena, fid-

data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni, li 

jkun daqs in-numru tal-benefiċjarji fil-

mira, bħala prijorità lill-persuni li jkunu 

ngħataw is-sensja jew li waqfet l-attività 

tagħhom, diment li tal-inqas uħud mis-

sensji skont it-tifsira tal-Artikolu 3 iseħħu 

f'reġjuni tal-livell 2 tal-NUTS li kellhom 

rati tal-qgħad fost iż-żgħażagħ ta' bejn il-15 

u l-24 sena ta' 20 % mill-inqas fis-sena ta' 

riferiment, li tiġi sentejn qabel id-data 

meta titressaq l-applikazzjoni għall-

appoġġ mill-FEG ("is-sena N-2"). L-

appoġġ jista' jingħata lin-NEETs taħt l-età 

ta' 25 sena jew, meta l-Istati Membri 

jiddeċiedu hekk, taħt l-età ta' 30 sena, 

f'dawk ir-reġjuni tal-livell 2 tal-NUTS li 

kellhom rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ ta' 

bejn il-15 u l-24 sena ta' 20 % mill-inqas 

fis-sena N-2. 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 271 – paragrafu 1 – punt 3 
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Regolament (UE) Nru 1309/2013 

 Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

It-trasferimenti relatati mal-FEG 

għandhom isiru skont l-Artikolu 30(5) tar-

Regolament Finanzjarju. 

It-trasferimenti relatati mal-FEG 

għandhom isiru skont l-Artikolu 30(5) tar-

Regolament Finanzjarju, fi żmien mhux 

aktar minn sebat ijiem wara d-data tal-

adozzjoni tal-att rilevanti min-naħa tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 273 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 223/2014 

Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 1a. Fl-Artikolu 25(1), il-punt (c) huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

(c)  somom f'daqqa li ma jaqbżux l-

EUR 100 000 ta' sostenn pubbliku; 

"(c)  somom f'daqqa li ma jaqbżux l-

EUR 150 000 ta' sostenn pubbliku; 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 273 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 223/2014 

Artikolu 25 – paragrafu 3 – punt d 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 1b. Fl-Artikolu 25(3), il-punt (d) huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

(d)  fuq bażi ta' każ b'każ b'referenza 

għal abbozz ta' baġit miftiehem ex ante 

mill-awtorità maniġerjali, fejn l-appoġġ 

pubbliku ma jaqbiżx l-EUR 100 000. 

"(d)  fuq bażi ta' kull każ individwali 

b'referenza għal abbozz ta' baġit miftiehem 

ex ante mill-awtorità maniġerjali, fejn l-

appoġġ pubbliku ma jaqbiżx il-

EUR 150 000.  

 

Emenda   38 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 273 – paragrafu 1 – punt 6 

Regolament (UE) Nru 223/2014 

Artikolu 42 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-data tal-iskadenza għall-

pagament imsemmija fil-paragrafu 2 tista' 

tiġi sospiża mill-awtorità maniġerjali 

f'wieħed mill-każijiet ġustifikati kif xieraq 

li ġejjin: 

3. Id-data tal-iskadenza għall-

pagament imsemmija fil-paragrafu 2 tista' 

tiġi interrotta mill-awtorità maniġerjali 

f'wieħed mill-każijiet ġustifikati kif xieraq 

li ġejjin: 
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