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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta għal regolament tal-Kummissjoni tistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni għal seba' 
fondi ta' ġestjoni kondiviża[1].

Filwaqt li r-Rapporteur tħaddan l-objettiv politiku ta' "Ewropa aktar soċjali li timplimenta l-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali", hija tqis li l-objettiv politiku ta' "impjiegi u tkabbir" 
huwa restrittiv wisq u mhijiex konvinta li dan se jikkontribwixxi b'mod suffiċjenti għall-kisba 
tal-klassifikazzjoni soċjali "AAA", li l-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker 
wiegħed liċ-ċittadini Ewropej. Jidher ċar li l-Fondi għandhom fil-mira mhux biss l-impjiegi u 
t-tkabbir, u huwa għalhekk li ġie miżjud l-għan ta' "inklużjoni soċjali". 

Konsegwentement, il-programmi appoġġati mill-Fondi għandhom jieħdu inkunsiderazzjoni l-
isfidi kif identifikati fit-Tabella ta' Valutazzjoni Soċjali, li fuqha jistrieħ il-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, u fir-Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi, u fejn ikun neċessarju għandhom 
jiġu emendati biex jirriflettu dan. F'każijiet meta tkun qed tiġi kkunsidrata azzjoni "korrettiva", 
dawn iż-żewġ rapporti għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni wkoll. 

Ir-rapporteur temmen li sabiex tingħata spinta ġenwina lill-konverġenza bejn il-Lvant u l-
Punent, it-Tramuntana u n-Nofsinhar, u jiġu antiċipati aħjar il-bidliet teknoloġiċi, fost affarijiet 
oħrajn, huwa ta' importanza vitali li jkun hemm żieda fil-baġit ġenerali tal-Koeżjoni. Hija 
emendat ir-Regolament skont dan. Barra minn hekk, hija temmen li hemm bżonn ta' sehem 
akbar fi ħdan dak il-baġit għall-FSE+ u li din l-allokazzjoni soċjali għandha tiġi żgurata wkoll 
fil-livell ta' Stat Membru. 

Biex ir-reġjuni inqas żviluppati u dawk fi tranżizzjoni jiġu appoġġati aħjar, u biex ma jkunx 
hemm problemi fil-ħolqien jew l-eżekuzzjoni tal-programmi fil-livell ta' Stat Membru, ir-
rapporteur żiedet kemm ir-rati ta' prefinanzjament kif ukoll dawk ta' kofinanzjament. 

Ir-Rapporteur temmen li l-aċċessibbiltà aħjar tal-Fondi hija importanti biex jiġi żgurat 
assorbiment aħjar u, f'dan ir-rigward, tilqa' l-piż amministrattiv imnaqqas u l-flessibbiltà ikbar 
proposti mill-Kummissjoni. Madankollu, tali piż amministrattiv imnaqqas m'għandux ixekkel 
l-inklużjoni tas-sħab soċjali u tas-soċjetà ċivili fil-ħolqien u l-eżekuzzjoni tal-programmi.

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

                                               
[1] ] il-FK, il-FEMS, il-FEŻR, il-FSE+, l-AMIF, il-BMVI u l-ISF. 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 174 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
("TFUE") jipprovdi li, sabiex tissaħħaħ il-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tagħha, l-Unjoni għandu jkollha l-għan li 
tnaqqas id-diverġenzi bejn il-livelli ta' 
żvilupp tar-reġjuni varji u r-ritard ta' dawk 
ir-reġjuni jew gżejjer li huma anqas 
favoriti, u li għandha tingħata attenzjoni 
partikolari liż-żoni rurali, żoni milquta 
minn tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li 
jbatu minn żvantaġġi naturali jew 
demografiċi gravi u permanenti. L-
Artikolu 175 TFUE jitlob li l-Unjoni 
ssostni l-ilħiq ta' dawn l-objettivi permezz 
tal-azzjoni li tieħu permezz tal-Fond 
Agrikolu Ewropew dwar Gwida u 
Garanzija, it-Taqsima tal-Gwida, il-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Bank Ewropew tal-
Investiment u strumenti oħrajn. L-
Artikolu 322 TFUE jipprovdi l-bażi biex 
jiġu adottati r-regoli finanzjarji li 
jiddeterminaw il-proċedura li għandha tiġi 
adottata għall-istabbiliment u l-
implimentazzjoni tal-baġit u għall-
preżentazzjoni u l-awditjar tal-kontijiet, kif 
ukoll kontrolli tar-responsabbiltà tal-atturi 
finanzjarji.

(1) L-Artikolu 174 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
("TFUE") jipprovdi li, sabiex tissaħħaħ il-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tagħha, l-Unjoni għandu jkollha l-għan li 
tnaqqas id-diverġenzi bejn il-livelli ta' 
żvilupp tar-reġjuni varji u r-ritard ta' dawk 
ir-reġjuni jew gżejjer li huma anqas 
favoriti, u li għandha tingħata attenzjoni 
partikolari liż-żoni rurali, żoni milquta 
minn tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li 
jbatu minn żvantaġġi naturali jew 
demografiċi gravi u permanenti, bħar-
reġjuni li jbatu minn problemi ta' 
depopolazzjoni jew minn dispersjoni tal-
popolazzjoni. L-Artikolu 175 TFUE jitlob 
li l-Unjoni ssostni l-ilħiq ta' dawn l-
objettivi permezz tal-azzjoni li tieħu 
permezz tal-Fond Agrikolu Ewropew dwar 
Gwida u Garanzija, it-Taqsima tal-Gwida, 
il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Bank 
Ewropew tal-Investiment u strumenti 
oħrajn. L-Artikolu 322 TFUE jipprovdi l-
bażi biex jiġu adottati r-regoli finanzjarji li 
jiddeterminaw il-proċedura li għandha tiġi 
adottata għall-istabbiliment u l-
implimentazzjoni tal-baġit u għall-
preżentazzjoni u l-awditjar tal-kontijiet, kif 
ukoll kontrolli tar-responsabbiltà tal-atturi 
finanzjarji.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sabiex ikomplu jiżviluppaw 
implimentazzjoni koordinata u armonizzata 
tal-Fondi tal-Unjoni implimentati taħt 
ġestjoni kondiviża, jiġifieri l-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
("FEŻR"), il-Fond Soċjali Ewropew Plus 

(2) Sabiex ikomplu jiżviluppaw 
implimentazzjoni koordinata u armonizzata 
tal-Fondi tal-Unjoni implimentati taħt 
ġestjoni kondiviża, jiġifieri l-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
("FEŻR"), il-Fond ta' Koeżjoni, miżuri 
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("FSE+"), il-Fond ta' Koeżjoni, miżuri 
ffinanzjati taħt ġestjoni kondiviża fil-Fond 
Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-
Sajd ("FEMS"), il-Fond għall-Ażil u l-
Migrazzjoni (Asylum and Migration Fund, 
"AMIF"), il-Fond għas-Sigurtà Interna 
(Internal Security Fund, "ISF") u l-
Istrument għall-Ġestjoni Integrata tal-
Fruntieri u tal-Viżi ("BMVI"), jenħtieġ li 
jiġu stabbiliti regoli finanzjarji bbażati fuq 
l-Artikolu 322 TFUE għal dawn il-Fondi 
kollha ("il-Fondi"), li jispeċifikaw biċ-ċar 
il-kamp ta' applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet rilevanti. Barra minn 
hekk, jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet komuni 
bbażati fuq l-Artikolu 177 TFUE jiġu 
stabbiliti biex ikopru r-regoli speċifiċi tal-
politika għall-FEŻR, għall-FSE+, għall-
Fond ta' Koeżjoni u għall-FEMS.

ffinanzjati taħt ġestjoni kondiviża fil-Fond
Soċjali Ewropew Plus ("FSE+"), il-Fond
Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-
Sajd ("FEMS"), il-Fond għall-Ażil u l-
Migrazzjoni (Asylum and Migration Fund, 
"AMIF"), il-Fond għas-Sigurtà Interna 
(Internal Security Fund, "ISF") u l-
Istrument għall-Ġestjoni Integrata tal-
Fruntieri u tal-Viżi ("BMVI"), jenħtieġ li 
jiġu stabbiliti regoli finanzjarji bbażati fuq 
l-Artikolu 322 TFUE għal dawn il-Fondi 
kollha ("il-Fondi"), li jispeċifikaw biċ-ċar 
il-kamp ta' applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet rilevanti. Barra minn 
hekk, jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet komuni 
bbażati fuq l-Artikolu 177 TFUE jiġu 
stabbiliti biex ikopru r-regoli speċifiċi tal-
politika għall-FEŻR, għall-Fond ta' 
Koeżjoni, u għall-partijiet ta' ġestjoni 
kondiviża tal-FSE+ u għall-FEMS.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) F'konformità mal-Artikolu 174 
tat-TFUE, l-Istati Membri u l-
Kummissjoni jenħtieġ li jiżguraw li l-
FEŻR, il-FSE u l-Fond ta' Koeżjoni 
jagħtu attenzjoni partikolari lil dawn ir-
reġjuni permezz ta' investimenti strateġiċi 
maħsuba biex itejbu l-istruttura 
territorjali, in-nisġa industrijali, il-
provvista ta' servizzi pubbliċi jew il-
kompetittività tagħhom, biex fl-aħħar 
mill-aħħar jikkontribwixxu għaż-żamma 
tal-popolazzjonijiet tagħhom.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) Jenħtieġ li l-prinċipji orizzontali kif 
stabbiliti fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea ("TUE") u fl-Artikolu 10 
TFUE, inklużi l-prinċipji ta' sussidjarjetà u 
ta' proporzjonalità kif stabbiliti fl-
Artikolu 5 TUE, jiġu rispettati fl-
implimentazzjoni tal-Fondi, u jqisu l-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. Jenħtieġ li l-Istati Membri u l-
Kummissjoni jimmiraw li jeliminaw l-
inugwaljanzi, jiġġieldu l-faqar u 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa u jintegraw il-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn is-sessi, kif ukoll jiġġieldu 
d-diskriminazjoni bbażata fuq is-sess, l-
oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali. Jenħtieġ li dawn il-
Fondi ma jappoġġawx azzjonijiet li 
jikkontribwixxu għal xi forma ta' 
segregazzjoni, esklużjoni soċjali jew 
iżolament territorjali. Jenħtieġ li l-objettivi 
tal-Fondi jiġu segwiti fil-qafas tal-iżvilupp 
sostenibbli u l-promozzjoni tal-Unjoni tal-
għan li tippriżerva, tipproteġi u ttejjeb il-
kwalità tal-ambjent u tiġġieled kontra t-
tibdil fil-klima kif stabbilit fl-Artikolu 11 u 
fl-Artikolu 191(1) TFUE, u jitqies il-
prinċipju li min iniġġes iħallas. Sabiex tiġi 
protetta l-integrità tas-suq intern, l-
operazzjonijiet li jibbenefikaw minnhom l-
impriżi jenħtieġ li jikkonformaw mar-
regoli tal-għajnuna mill-Istat kif stabbilit 
fl-Artikoli 107 u 108 TFUE.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Jenħtieġ li l-Istati Membri u l-
Kummissjoni jirrispettaw l-obbligi tal-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' 
Persuni b'Diżabbiltà u jiżguraw l-
aċċessibbiltà f'konformità mal-Artikolu 9 
tagħha u f'konformità mal-liġi tal-Unjoni 
li tarmonizza r-rekwiżiti tal-aċċessibbiltà 
għall-prodotti u s-servizzi. L-aċċessibbiltà 
tal-persuni b'diżabbiltà jenħtieġ li tkun 
garantita fil-proġetti l-ġodda kollha ta' 
infrastruttura ffinanzjati mill-Fondi.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) L-objettivi tal-Fondi jenħtieġ li 
jiġu segwiti fil-qafas tal-objettivi stabbiliti 
fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 
kif proklamat mill-istituzzjoni tal-UE.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Meta wieħed jirrifletti fuq l-
importanza li t-tibdil fil-klima jiġi 
indirizzat f'konformità mal-impenji tal-
Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi 
u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti, il-Fondi se
jikkontribwixxu biex jissimplifikaw l-
azzjonijiet klimatiċi u biex jinkiseb għan 
ġenerali ta' 25 % tan-nefqa tal-baġit li 
tapoġġa l-objettivi klimatiċi.

(9) Meta wieħed jirrifletti fuq l-
importanza li t-tibdil fil-klima jiġi 
indirizzat bil-ħsieb li ssir kontribuzzjoni 
għall-finanzjament tal-azzjonijiet 
neċessarji biex jiġu ssodisfati l-impenji
tal-Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta' 
Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli 
tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Fondi jenħtieġ li
jikkontribwixxu biex jissimplifikaw l-
azzjonijiet klimatiċi u biex jinkiseb għan 
ġenerali ta' mill-inqas 30 % tan-nefqa tal-
baġit li tapoġġa l-objettivi klimatiċi. Bi qbil 
mar-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri, l-integrazzjoni tal-
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klima u l-mekkaniżmi ta' protezzjoni 
kontra t-tibdil fil-klima jenħtieġ li jkunu 
parti integrali mill-programmazzjoni u l-
implimentazzjoni, b'mod partikolari l-
proġetti magħżula u materjalizzati 
ex ante.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-prinċipju tas-sħubija huwa fattur 
ewlieni fl-implimentazzjoni tal-Fondi, u 
jibni fuq l-approċċ ta' governanza f'diversi 
livelli u jiżgura l-involviment tas-soċjetà
ċivili u tas-sħab soċjali. Sabiex jipprovdi 
kontinwità fl-organizzazzjoni tas-sħubija, 
jenħtieġ li r-Regolament Delegat tal-
Kummissjoni (UE) Nru 240/201413

ikompli japplika.

(11) Il-prinċipju tas-sħubija huwa fattur 
ewlieni fl-implimentazzjoni tal-Fondi, u 
jibni fuq l-approċċ ta' governanza f'diversi 
livelli u jiżgura l-involviment tal-
awtoritajiet lokali, reġjonali u urbani 
kompetenti u ta' awtoritajiet pubbliċi 
kompetenti oħrajn, tal-korpi rilevanti li 
jirrappreżentaw is-soċjetà ċivili, inklużi l-
organizzazzjonijiet nongovernattivi, is-
sħab ambjentali u l-korpi responsabbli 
għall-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, 
id-drittijiet fundamentali, id-drittijiet tal-
persuni b'diżabbiltà, l-ugwaljanza bejn is-
sessi u n-nondiskriminazzjoni, u tas-sħab
ekonomiċi u soċjali. Sabiex jipprovdi 
kontinwità fl-organizzazzjoni tas-sħubija, 
jenħtieġ li r-Regolament Delegat tal-
Kummissjoni (UE) Nru 240/201413

ikompli japplika.

__________________ __________________

13 Ir-Regolament ta' Delega tal-
Kummissjoni (UE) Nru 240/2014 tas-
7 ta' Jannar 2014 dwar il-kodiċi tal-
kondotta Ewropea dwar sħubija fil-qafas ta' 
Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 
(ĠU L 74, 14.3.2014, p. 1).

13 Ir-Regolament ta' Delega tal-
Kummissjoni (UE) Nru 240/2014 tas-
7 ta' Jannar 2014 dwar il-kodiċi tal-
kondotta Ewropea dwar sħubija fil-qafas ta' 
Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 
(ĠU L 74, 14.3.2014, p. 1).

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, ipproklamat fis-17 ta' Novembru 2017, kien pass 
deċiżiv lejn Ewropa aktar soċjali, u pprovda sett ta' prinċipji għat-titjib tal-benesseri u tal-
ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini Ewropej.  Barra minn hekk, l-għoxrin prinċipju tal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jikkomplementaw tajjeb ħafna l-objettivi ekonomiċi u soċjali 
tas-Semestru Ewropew.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Jenħtieġ li l-implimentazzjoni 
b'suċċess tal-Fondi tibni fuq il-Programm 
ta' Appoġġ għal Riformi, li jappoġġa r-
riformi prijoritarji fl-Istati Membri kollha 
tal-UE li jippermettu l-użu effiċjenti u 
mmirat sew tal-Fondi.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu l-
kontenuti tal-abbozz tal-Pjan Nazzjonali 
tal-Enerġija u tal-Klima, li għandu jiġi 
żviluppat taħt ir-Regolament dwar il-
Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija14, u l-
eżitu tal-proċess li wassal għar-
rakkomandazzjonijiet tal-Unjoni rigward 
dawn il-pjanijiet, għall-programmi 
tagħhom, kif ukoll għall-ħtiġijiet finanzjarji 
allokati għal investimenti b'livell baxx ta'
emissjonijiet tal-karbonju.

(14) Jenħtieġ li l-Istati Membri jiksbu l-
objettivi stabbiliti fl-abbozz tal-Pjan 
Nazzjonali Integrat għall-Enerġija u l-
Klima tagħhom, li għandu jiġi żviluppat 
skont ir-Regolament dwar il-Governanza 
tal-Unjoni tal-Enerġija14, u l-eżitu tal-
proċess li wassal għar-
rakkomandazzjonijiet tal-Unjoni rigward 
dawn il-pjanijiet, għall-programmi 
tagħhom, kif ukoll għall-ħtiġijiet finanzjarji 
allokati għal investimenti mingħajr
emissjonijiet tal-karbonju.

__________________ __________________

14 [Ir-Regolament dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija, li jemenda d-
Direttiva 94/22/KE, id-Direttiva 98/70/KE, 
id-Direttiva 2009/31/KE, ir-Regolament 
(KE) Nru 663/2009, ir-Regolament (KE) 
Nru 715/2009, id-Direttiva 2009/73/KE, 
id-Direttiva tal-Kunsill 2009/119/KE, id-
Direttiva 2010/31/UE, id-
Direttiva 2012/27/UE, id-
Direttiva 2013/30/UE u d-Direttiva tal-
Kunsill (UE) 2015/652 u li jħassar ir-
Regolament (UE) Nru 525/2013 
(COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 
(COD)]

14 [Ir-Regolament dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija, li jemenda d-
Direttiva 94/22/KE, id-Direttiva 98/70/KE, 
id-Direttiva 2009/31/KE, ir-Regolament 
(KE) Nru 663/2009, ir-Regolament (KE) 
Nru 715/2009, id-Direttiva 2009/73/KE, 
id-Direttiva tal-Kunsill 2009/119/KE, id-
Direttiva 2010/31/UE, id-
Direttiva 2012/27/UE, id-
Direttiva 2013/30/UE u d-Direttiva tal-
Kunsill (UE) 2015/652 u li jħassar ir-
Regolament (UE) Nru 525/2013 
(COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 
(COD)].

Emenda 12
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Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-Istati Membri jenħtieġ li jqisu l-
kontenut tal-Istrateġiji Nazzjonali 
tagħhom għall-Integrazzjoni tar-Rom fl-
iżvilupp tal-programmi tagħhom.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Jenħtieġ li kull Stat Membru 
jkollu l-flessibbiltà li jikkontribwixxi 
għall-InvestUE għad-dispożizzjoni ta' 
garanziji baġitarji għall-investimenti f'dak 
l-Istat Membru.

imħassar

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Jenħtieġ li l-Istati Membri jwettqu 
rieżami ta' nofs it-terminu ta' kull 
programm appoġġat mill-FEŻR, mill-FSE+ 
u mill-Fond ta' Koeżjoni. Jenħtieġ li r-
rieżami jipprovdi aġġustament sħiħ tal-
programmi bbażati fuq il-prestazzjoni tal-
programmi, filwaqt li jagħti opportunità 
wkoll li jitqiesu sfidi ġodda CSRs rilevanti 
maħruġa fl-2024. B'mod parallel, jenħtieġ 
li fl-2024 il-Kummissjoni, flimkien mal-
aġġustament tekniku għas-sena 2025, 
tirrieżamina l-allokazzjonijiet totali tal-
Istati Membri kollha taħt l-investiment 
għall-mira tal-impjiegi u t-tkabbir tal-
politika ta' koeżjoni għas-snin 2025, 2026 
u 2027, u tapplika l-metodu tal-
allokazzjoni stabbilit fl-att bażiku rilevanti. 

(19) Jenħtieġ li l-Istati Membri jwettqu 
rieżami ta' nofs it-terminu ta' kull 
programm appoġġat mill-FEŻR, mill-FSE+ 
u mill-Fond ta' Koeżjoni. Jenħtieġ li r-
rieżami jipprovdi aġġustament sħiħ tal-
programmi abbażi tal-prestazzjoni 
tagħhom, filwaqt li jagħti opportunità 
wkoll li jitqiesu sfidi ġodda u CSRs 
rilevanti maħruġa fl-2024. B'mod parallel, 
jenħtieġ li fl-2024 il-Kummissjoni, 
flimkien mal-aġġustament tekniku għas-
sena 2025, tirrieżamina l-allokazzjonijiet 
totali tal-Istati Membri kollha taħt il-mira 
tal-Investiment għall-impjiegi, it-tkabbir, 
l-inklużjoni soċjali u l-konverġenza 'l fuq
tal-politika ta' koeżjoni għas-snin 2025, 
2026 u 2027, u tapplika l-metodu tal-
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Jenħtieġ li dan ir-rieżami flimkien mal-
eżitu tar-rieżmi ta' nofs it-terminu jiriżulta 
f'emendi tal-programmi li jimmodifikaw l-
allokazzjonijiet finanzjarji għas-snin 2025, 
2026 u 2027.

allokazzjoni stabbilit fl-att bażiku rilevanti. 
Jenħtieġ li dan ir-rieżami flimkien mal-
eżitu tar-rieżmi ta' nofs it-terminu jiriżulta 
f'emendi tal-programmi li jimmodifikaw l-
allokazzjonijiet finanzjarji għas-snin 2025, 
2026 u 2027.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Għandu jiġi previst l-użu ta' 
indikaturi reġjonali sabiex id-disparitajiet 
bejn ir-reġjuni jkunu jistgħu jitqiesu 
aħjar.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà 
ta' informazzjoni aġġornata dwar l-
implimentazzjoni tal-programmi, jenħtieġ 
li jintalab rappurtar elettroniku aktar 
frekwenti dwar id-data kwantitattiva.

(29) Sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà 
ta' informazzjoni aġġornata dwar l-
implimentazzjoni tal-programmi, jenħtieġ 
li jintalab rappurtar elettroniku effettiv u 
f'waqtu dwar id-data kwantitattiva.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Rigward l-għotjiet mogħtija lill-
benefiċjarji, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jagħmlu dejjem aktar użu mill-għażliet tal-
kostijiet issimplifikati. Jenħtieġ li l-livell 
limitu marbut mal-użu obbligatorju tal-
għażliet tal-kostijiet issimplifikati jkun 
marbut mal-kostijiet totali tal-operazzjoni 

(34) Rigward l-għotjiet mogħtija lill-
benefiċjarji, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jagħmlu dejjem aktar użu mill-għażliet tal-
kostijiet issimplifikati. Jenħtieġ li l-livell 
limitu marbut mal-użu obbligatorju tal-
għażliet tal-kostijiet issimplifikati jkun 
marbut mal-kostijiet totali tal-operazzjoni 
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sabiex jiġi żgurat trattament ugwali għall-
operazzjonijiet kollha taħt il-livell limitu, 
kemm jekk l-appoġġ ikun pubbliku kif 
ukoll jekk privat.

sabiex jiġi żgurat trattament ugwali għall-
operazzjonijiet kollha taħt il-livell limitu, 
kemm jekk l-appoġġ ikun pubbliku kif 
ukoll jekk privat. Jenħtieġ li l-Istati 
Membri jikkonsultaw il-kumitat ta' 
monitoraġġ f'dak li jirrigwarda l-
elaborazzjoni tal-għażliet tal-kostijiet 
issimplifikati.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Bil-ħsieb li jittejbu l-
komplementarjetajiet u tiġi ssimplifikata l-
implimentazzjoni, jenħtieġ li jkun possibbli 
li jiġi kkombinat l-appoġġ mill-Fond ta' 
Koeżjoni u mill-FEŻR mal-appoġġ mill-
FSE+ fi programmi konġunti taħt l-
Investiment għall-mira tal-impjiegi u t-
tkabbir.

(39) Bil-ħsieb li jittejbu l-
komplementarjetajiet u tiġi ssimplifikata l-
implimentazzjoni, jenħtieġ li jkun possibbli 
li jiġi kkombinat l-appoġġ mill-Fond ta' 
Koeżjoni u mill-FEŻR mal-appoġġ mill-
FSE+ fi programmi konġunti taħt il-mira 
tal-Investiment għall-impjiegi, it-tkabbir, 
l-inklużjoni soċjali u l-konverġenza 'l fuq.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Biex jiġi żgurat bilanċ xieraq bejn 
l-implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-
Fondi u l-kostijiet u l-piżijiet 
amministrattivi relatati, jenħtieġ li l-
frekwenza, l-ambitu u l-kopertura tal-
verifiki ta' ġestjoni jkunu bbażati fuq 
valutazzjoni tar-riskju li tqis fatturi bħat-tip 
ta' operazzjonijiet implimentati, il-
benefiċjarji kif ukoll il-livell ta' riskju 
identifikat mill-verifiki ta' ġestjoni u l-
awditi preċedenti.

(50) Biex jiġi żgurat bilanċ xieraq bejn 
l-implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-
Fondi u l-kostijiet u l-piżijiet 
amministrattivi relatati, jenħtieġ li l-
frekwenza, l-ambitu u l-kopertura tal-
verifiki ta' ġestjoni jkunu bbażati fuq 
valutazzjoni tar-riskju li tqis fatturi bħat-tip 
ta' operazzjonijiet implimentati, il-
benefiċjarji kif ukoll il-livell ta' riskju 
identifikat mill-verifiki ta' ġestjoni u l-
awditi preċedenti. Jenħtieġ li l-ġestjoni u 
l-kontroll tal-Fondi jimxu skont il-
prinċipju ta' proporzjonalità b'rabta mal-
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livell ta' riskju għall-baġit tal-Unjoni.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) Sabiex jiġu promossi l-objettivi tat-
TFUE relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, jenħtieġ li l-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
tappoġġa r-reġjuni kollha. Sabiex jiġi 
pprovdut appoġġ bilanċjat u gradwali u li 
jirrifletti l-livell tal-iżvilupp ekonomiku u 
soċjali, jenħtieġ li r-riżorsi taħt dik il-mira 
jiġu allokati mill-FEŻR u mill-FSE+ fuq il-
bażi ta' kjavi ta' kontribuzzjoni li hija 
bbażata b'mod predominanti fuq il-PDG 
per capita. Jenħtieġ li l-Istati Membri li l-
introjtu nazzjonali gross (ING) per capita 
tagħhom ikun inqas minn 90 % ta' dak tal-
medja tal-Unjoni jibbenefikaw taħt il-mira 
tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir
mill-Fond ta' Koeżjoni.

(60) Sabiex jiġu promossi l-objettivi tat-
TFUE relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, il-mira ta' Investiment 
għall-impjiegi, it-tkabbir, l-inklużjoni 
soċjali u l-konverġenza 'l fuq jenħtieġ li 
tappoġġa lir-reġjuni kollha u tgħin biex 
jiġi żgurat li jiġu pprovduti servizzi 
pubbliċi adegwati, li jtejbu l-perspettivi 
personali u professjonali fiż-żona. Sabiex 
jiġi pprovdut appoġġ bilanċjat u gradwali u 
li jirrifletti l-livell tal-iżvilupp ekonomiku u 
soċjali, jenħtieġ li r-riżorsi taħt dik il-mira 
jiġu allokati mill-FEŻR u mill-FSE+ fuq il-
bażi ta' kjavi ta' kontribuzzjoni li hija 
bbażata b'mod predominanti fuq il-PDG 
per capita. Jenħtieġ li l-Istati Membri li l-
introjtu nazzjonali gross (ING) per capita 
tagħhom ikun inqas minn 90 % ta' dak tal-
medja tal-Unjoni jibbenefikaw taħt il-mira 
tal-Investiment għall-impjiegi, it-tkabbir, l-
inklużjoni soċjali u l-konverġenza 'l fuq
mill-Fond ta' Koeżjoni.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 60a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60a) Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali, li jistabbilixxi obbligi għall-Istati 
Membri fir-rigward tal-protezzjoni soċjali, 
l-inklużjoni soċjali, il-kundizzjonijiet tax-
xogħol diċenti, l-opportunitajiet indaqs u 
l-aċċess għas-suq tax-xogħol, ġie 
pproklamat mill-istituzzjonijiet Ewropej. 
Il-miri tal-Investiment għall-impjiegi u t-
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tkabbir u l-inklużjoni soċjali kif stabbiliti 
f'dan ir-Regolament jenħtieġ li 
jikkontribwixxu għad-drittijiet u l-
prinċipji tal-Pilastru.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti kriterji 
oġġettivi sabiex jintgħażlu reġjuni u żoni 
eliġibbli għal appoġġ mill-Fondi. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li l-identifikazzjoni tar-
reġjuni u ż-żoni fil-livell tal-Unjoni tkun 
ibbażata fuq is-sistema komuni ta' 
klassifikazzjoni tar-reġjuni stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill23, kif 
emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni 
(KE) Nru 868/201424.

(61) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti kriterji 
oġġettivi sabiex jintgħażlu reġjuni u żoni 
eliġibbli għal appoġġ mill-Fondi. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li l-identifikazzjoni tar-
reġjuni u ż-żoni fil-livell tal-Unjoni tkun 
ibbażata fuq is-sistema komuni ta' 
klassifikazzjoni tar-reġjuni stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill23, kif 
emendat bir-Regolamenti tal-Kummissjoni 
(UE) Nru 868/201424 u (UE) 
Nru 2016/206624a.

__________________ __________________

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

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

24 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 868/2014 tat-8 ta' Awwissu 2014 li 
jemenda l-annessi tar-Regolament (KE) 
Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' 
klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet 
territorjali għall-istatistika (NUTS) (ĠU 
L 241, 13.8.2014, p. 1).

24 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 868/2014 tat-8 ta' Awwissu 2014 li 
jemenda l-annessi tar-Regolament (KE) 
Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' 
klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet 
territorjali għall-istatistika (NUTS) (ĠU 
L 241, 13.8.2014, p. 1).

24a Ir-Regolament tal-Kummissjoni 
(UE) 2016/2066 tal-21 ta' Novembru 2016 
li jemenda l-annessi tar-Regolament (KE) 
Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' 
klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet 
territorjali għall-istatistika (NUTS) 



PE627.592v03-00 16/50 AD\1168724MT.docx

MT

(ĠU L 322, 29.11.2016, p. 1).

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(62) Sabiex tistabilixxi qafas finanzjarju 
xieraq għall-FEŻR, għall-FSE+ u għall-
Fond ta' Koeżjoni, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tistabbilixxi tqassim annwali 
ta' allokazzjonijiet disponibbli għal kull 
Stat Membru taħt il-mira tal-Investiment 
għall-impjiegi u t-tkabbir flimkien mal-
lista ta' reġjuni eliġibbli, kif ukoll l-
allokazzjonijiet għall-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea 
(Interreg). Filwaqt li tqis li jenħtieġ li l-
allokazzjonijiet nazzjonali tal-Istati 
Membri jiġu stabbiliti fuq il-bażi tad-data 
statistika u l-previżjonijiet disponibbli fl-
2018 u minħabba l-inċertezzi tal-
previżjonijiet, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tirrieżamina l-allokazzjonijiet totali tal-
Istati Membri kollha fl-2024 fuq il-bażi tal-
aktar statistiki riċenti disponibbli dak il-ħin 
u, meta jkun hemm diverġenza kumulattiva 
ta' aktar minn +/- 5 %, jenħtieġ li taġġusta 
dawk l-allokazzjonijiet għas-snin 2025 sal-
2027 sabiex l-eżiti tar-rieżami ta' nofs it-
terminu u tal-eżerċizzju ta' aġġustament 
tekniku jiġu riflessi fl-emendi tal-
programmi fl-istess ħin.

(62) Sabiex tistabilixxi qafas finanzjarju 
xieraq għall-FEŻR, għall-FSE+ u għall-
Fond ta' Koeżjoni, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tistabbilixxi tqassim annwali 
ta' allokazzjonijiet disponibbli għal kull 
Stat Membru taħt il-mira tal-Investiment 
għall-impjiegi u t-tkabbir flimkien mal-
lista ta' reġjuni eliġibbli, kif ukoll l-
allokazzjonijiet għall-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea 
(Interreg). Filwaqt li tqis li jenħtieġ li l-
allokazzjonijiet nazzjonali tal-Istati 
Membri jiġu stabbiliti fuq il-bażi tad-data 
statistika u l-previżjonijiet disponibbli fl-
2018 u minħabba l-inċertezzi tal-
previżjonijiet, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tirrieżamina l-allokazzjonijiet totali tal-
Istati Membri kollha fl-2024 fuq il-bażi tal-
aktar statistiki riċenti disponibbli dak il-ħin 
u, meta jkun hemm diverġenza kumulattiva 
ta' aktar minn +/- 5 %, jenħtieġ li taġġusta 
dawk l-allokazzjonijiet għas-snin 2025 sal-
2027 sabiex l-eżiti tar-rieżami ta' nofs it-
terminu u tal-eżerċizzju ta' aġġustament 
tekniku jiġu riflessi fl-emendi tal-
programmi fl-istess ħin.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(73) L-objettivi ta' dan ir-Regolament, 
jiġifieri li tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali u li jiġu stabbiliti regoli 
finanzjarji komuni għall-parti mill-baġit 

(73) L-objettivi ta' dan ir-Regolament, 
jiġifieri li tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali u li jiġu stabbiliti regoli 
finanzjarji komuni għall-parti mill-baġit 
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tal-Unjoni implimentati skont il-ġestjoni 
kondiviża, ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed 
mill-Istati Membri għar-raġuni ta', min-
naħa waħda, livell ta' disparitajiet bejn il-
livelli ta' żvilupp tad-diversi reġjuni u r-
ritard ta' dawk ir-reġjuni li huma inqas 
favoriti, kif ukoll il-limitazzjoni fuq ir-
riżorsi finanzjarji tal-Istati Membri u tar-
reġjuni, u min-naħa l-oħra, ħtieġa għal
qafas koerenti ta' implimentazzjoni li jkopri 
diversi fondi tal-Unjoni skont il-ġestjoni 
kondiviża. Billi dawn l-objettivi jistgħu 
għalhekk jinkisbu minflok b'mod aħjar fil-
livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta 
miżuri, f'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 
TUE. F'konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex 
jinkisbu dawk l-objettiv.

tal-Unjoni implimentati skont il-ġestjoni 
kondiviża, ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed 
mill-Istati Membri għar-raġuni ta', min-
naħa waħda, il-livell ta' disparitajiet bejn il-
livelli ta' żvilupp tad-diversi reġjuni u l-
isfidi speċifiċi li jiffaċċjaw dawk ir-reġjuni 
li huma inqas favoriti, kif ukoll il-
limitazzjoni fuq ir-riżorsi finanzjarji tal-
Istati Membri u tar-reġjuni, u min-naħa l-
oħra, il-ħtieġa ta' qafas koerenti ta' 
implimentazzjoni li jkopri diversi fondi tal-
Unjoni skont il-ġestjoni kondiviża. Billi 
dawn l-objettivi jistgħu għalhekk jinkisbu 
minflok b'mod aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-
Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità 
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit 
fl-Artikolu 5 TUE. F'konformità mal-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ 
sabiex jinkisbu dawk l-objettiv.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) "reżiljenza għat-tibdil fil-klima" 
tfisser proċess biex ikun żgurat li l-
infrastruttura hija reżiljenti għall-impatti 
negattivi tal-klima f'konformità mal-gwida 
u mar-regoli nazzjonali, meta disponibbli, 
jew ma' standards rikonoxxuti 
internazzjonalment.

(37) "reżiljenza għat-tibdil fil-klima" 
tfisser proċess biex ikun żgurat li l-
infrastruttura hija reżiljenti għall-impatti 
negattivi tal-klima f'konformità mal-gwida 
u mar-regoli nazzjonali, meta disponibbli, 
jew ma' standards rikonoxxuti 
internazzjonalment, u li l-investimenti fl-
infrastruttura japplikaw il-prinċipju "l-
Effiċjenza Enerġetika tiġi l-Ewwel";

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 37a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37a) "reżistenza tal-ambjent u l-
bijodiversità" tfisser proċess strutturat tal-
iżgurar tal-applikazzjoni effettiva ta' 
għodod biex jiġu evitati impatti dannużi 
għall-infiq tal-UE u biex jiġu 
mmassimizzati l-benefiċċji tiegħu fuq l-
istat tal-ambjent u l-bijodiversità tal-UE, 
abbażi tad-dokument tal-Kummissjoni 
"Common Framework for Biodiversity 
Proofing of the EU Budget" (Qafas 
Komuni għall-Bijodiversità għal Verifika 
tal-Baġit tal-UE), u b'mod konformi mal-
gwida u r-regoli nazzjonali, fejn 
disponibbli, jew ma' standards 
rikonoxxuti internazzjonalment.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-FEŻR, il-FSE+, il-Fond ta' 
Koeżjoni u l-FEMS għandhom jappoġġaw 
l-objettivi ta' politika li ġejjin:

1. Il-FEŻR, il-FSE+, il-Fond ta' 
Koeżjoni u l-FEMS għandhom jappoġġaw 
il-konverġenza 'l fuq, is-solidarjetà u l-
koeżjoni fl-UE, bi qbil mal-
Istrateġija UE 2020, il-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali u l-Aġenda 2030 tan-
NU għall-Iżvilupp Sostenibbli. Dan 
għandu jsir permezz tal-objettivi ta' 
politika li ġejjin:

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Ewropa aktar konnessa billi tittejjeb 
il-mobbiltà u l-konnettività reġjonali tal-
ICT;

(c) Ewropa aktar konnessa permezz 
tat-titjib tal-konnettività reġjonali tal-ICT
u tal-mobbiltà sostenibbli;
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Ewropa aktar soċjali li timplimenta 
l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali;

(d) Ewropa aktar ġusta, aktar 
inklużiva u b'aktar ħiliet ta' 
opportunitajiet indaqs, li timplimenta d-
drittijiet u l-prinċipji stabbiliti u previsti 
mill-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali, il-Karta Soċjali Ewropea, il-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, b'mod partikolari t-Titolu III 
(L-UGWALJANZA) u t-Titolu IV 
(SOLIDARJETÀ);

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Ewropa eqreb lejn iċ-ċittadini bis-
saħħa tat-trawwim ta' żvilupp sostenibbli u 
integrat taż-żoni urbani, rurali u kostali u 
inizjattivi lokali.

(e) Ewropa eqreb lejn iċ-ċittadini 
permezz tat-trawwim ta' żvilupp sostenibbli 
u integrat taż-żoni urbani, rurali u kostali, 
sħubiji urbani-rurali u inizjattivi lokali.

Emenda 31

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Appoġġ lill-Istati Membri biex 
itejbu l-aċċess għal impjieg ta' kwalità 
għal dawk kollha li qed ifittxu impjieg, 
b'mod partikolari ż-żgħażagħ, il-persuni 
qiegħda għal żmien twil, in-nisa, il-
persuni b'diżabbiltà u l-migranti.
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Ġustifikazzjoni

Punt f ġdid

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi fl-Istati Membri u r-reġjuni, li 
jridu jiġu appoġġati mill-FEŻR, mill-
FSE+ u mill-Fond ta' Koeżjoni; and

(a) Investiment għall-impjiegi, it-
tkabbir, l-inklużjoni soċjali u l-
konverġenza 'l fuq, inkluż investiment 
strateġiku fl-infrastruttura fl-Istati 
Membri u r-reġjuni l-aktar affettwati,
għan li jrid jiġi appoġġat mill-FEŻR, mill-
FSE+ u mill-Fond ta' Koeżjoni; and

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Madankollu, il-Kummissjoni 
għandha timplimenta l-ammont ta' appoġġ 
mill-Fond ta' Koeżjoni trasferit għall-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa ("FNE"), l-
Inizjattiva Urbana Ewropea, l-Investimenti 
Innovattivi Interreġjonali, l-ammont ta' 
appoġġ trasferit mill-FSE+ għall-
kooperazzjoni transnazzjonali, l-ammonti 
mogħtija f'kontribuzzjonijiet lill-
InvestEU37 u l-assistenza teknika fuq 
inizjattiva tal-Kummissjoni skont ġestjoni 
diretta jew indiretta f'konformità ma' [il-
punti (a) u (c) tal-Artikolu 62(1)] tar-
Regolament Finanzjarju.

2. Madankollu, il-Kummissjoni 
għandha timplimenta l-ammont ta' appoġġ 
mill-Fond ta' Koeżjoni trasferit għall-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa ("FNE"), l-
Inizjattiva Urbana Ewropea, l-Investimenti 
Innovattivi Interreġjonali, l-ammont ta' 
appoġġ trasferit mill-FSE+ għall-
kooperazzjoni transnazzjonali, u l-
assistenza teknika fuq inizjattiva tal-
Kummissjoni skont ġestjoni diretta jew 
indiretta f'konformità ma' [il-punti (a) u (c) 
tal-Artikolu 62(1)] tar-Regolament 
Finanzjarju.

__________________

37 [Ir-Regolament (UE) Nru […] dwar 
[…] (ĠU L […], […], p. […])].
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Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu 
jorganizza sħubija mal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali kompetenti. Dik is-
sħubija għandha tinkludi minn tal-anqas 
lill-imsieħba li ġejjin:

1. Għal kull Ftehim ta' Sħubija, kull
Stat Membru għandu jorganizza sħubija 
mal-awtoritajiet reġjonali u lokali 
kompetenti. Fil-każ ta' programmi 
transfruntieri, l-Istati Membri 
parteċipanti għandhom jinvolvu s-sħab 
mill-Istati Membri parteċipanti kollha. 
Fiż-żewġ każijiet, is-sħubija għandha 
tinkludi mill-inqas is-sħab li ġejjin:

(a) l-awtoritajiet urbani u awtoritajiet 
pubbliċi oħra;

(a) l-awtoritajiet lokali, reġjonali, 
urbani u awtoritajiet pubbliċi oħra;

(b) l-imsieħba ekonomiċi u soċjali; (b) is-sħab ekonomiċi u soċjali; 

(c) il-korpi rilevanti li jirrappreżentaw 
lis-soċjetà ċivili, l-imsieħba ambjentali, u 
l-korpi responsabbli għall-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali, tad-drittijiet
fundamentali, tad-drittijiet tal-persuni 
b'diżabbiltà, tal-ugwaljanza bejn is-sessi u 
tan-nondiskriminazzjoni.

(c) il-korpi rilevanti li jirrappreżentaw 
lis-soċjetà ċivili, inklużi s-sħab ambjentali, 
l-organizzazzjoni nongovernattivi u l-korpi 
responsabbli għall-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali, id-drittijiet
fundamentali, id-drittijiet tal-persuni 
b'diżabbiltà, l-ugwaljanza bejn is-sessi u n-
nondiskriminazzjoni u dawk maħtura 
bħala benefiċjarji.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'konformità mal-approċċ tal-
governanza f'diversi livelli, l-Istat Membru 
għandu jinvolvi lil dawk l-imsieħba fit-
tħejjija tal-Ftehimiet ta' Sħubija u tul it-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
programmi, inkluż permezz tal-
parteċipazzjoni fil-kumitati ta' monitoraġġ 
f'konformità mal-Artikolu 34.

2. F'konformità mal-approċċ tal-
governanza f'diversi livelli, l-Istat Membru 
għandu jinvolvi lil dawk is-sħab fit-tħejjija 
tal-Ftehimiet ta' Sħubija u tul it-tħejjija, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
programmi, inkluż permezz tal-
parteċipazzjoni fil-kumitati ta' monitoraġġ 
f'konformità mal-Artikolu 34.
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Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-objettivi ta' politika magħżula li 
jindikaw liema huma l-Fondi u l-
programmi li bihom se jinkisbu u 
ġustifikazzjoni għalihom, u meta rilevanti, 
ġustifikazzjoni għall-użu tal-modalità 
għat-twettiq InvestEU, filwaqt li jitqiesu
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiżi;

(a) l-objettivi ta' politika magħżula li 
jindikaw liema huma l-Fondi u l-
programmi li bihom se jinkisbu u 
ġustifikazzjoni għalihom, filwaqt li jitqiesu 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi
rilevanti;

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) sommarju tal-għażliet ta' politika u 
r-riżultati ewlenin mistennija għal kull 
wieħed mill-Fondi, inklużi meta rilevanti, 
bis-saħħa tal-użu ta' InvestEU;

(i) sommarju tal-għażliet ta' politika u 
r-riżultati ewlenin mistennija għal kull 
wieħed mill-Fondi;

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) komplementaritajiet bejn il-Fondi u 
strumenti oħra tal-Unjoni, inklużi l-proġetti 
strateġiċi integrati LIFE u l-proġetti 
strateġiċi dwar in-natura;

(iii) komplementarjetajiet bejn il-Fondi 
u strumenti, fondi u programmi oħra tal-
Unjoni, inklużi l-proġetti strateġiċi 
integrati LIFE u l-proġetti strateġiċi dwar 
in-natura;

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[…] imħassar

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istadji importanti u l-miri 
għandhom jiġu stabbilit f'rabta ma' kull 
objettiv speċifiku fl-ambitu ta' programm, 
ħlief għall-assistenza teknika u għall-
objettiv speċifiku li jindirizza privazzjoni 
materjali stabbilit fl-Artikolu [4(c)(vii)] tar-
Regolament FSE+.

2. L-istadji importanti u l-miri 
għandhom jiġu stabbilit f'rabta ma' kull 
objettiv speċifiku fl-ambitu ta' programm, 
ħlief għall-assistenza teknika u għall-
objettiv speċifiku li jindirizza privazzjoni 
materjali stabbilit fl-Artikolu [4(1)(xi)] tar-
Regolament FSE+.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-isfidi identifikati fir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi adottati fl-2024;

(a) l-isfidi l-ġodda identifikati fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi
rilevanti adottati fl-2024;

Emenda 43

Proposta għal regolament
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Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-qagħda soċjoekonomika tal-Istat 
Membru jew tar-reġjun ikkonċernat;

(b) il-qagħda soċjoekonomika tal-Istat 
Membru jew tar-reġjun ikkonċernat, 
inklużi l-isfidi għall-Istati Membri kif 
identifikati fit-Tabella ta' Valutazzjoni 
Soċjali u r-Rapport Konġunt dwar l-
Impjiegi; filwaqt li l-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali jittieħed bħala punt 
ta' referenza.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) kwalunkwe żvilupp finanzjarju jew 
ekonomiku negattiv importanti, li 
jirrikjedi aġġustament tal-programmi;

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) l-użu ppjanat tal-istrumenti 
finanzjarji;

(vi) l-użu ppjanat tal-istrumenti 
finanzjarji jekk applikabbli;

Emenda 47
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Proposta għal regolament
Artikolu 18 − paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni, 
deċiżjoni li tapprova l-programm mhux 
aktar tard minn sitt xhur wara d-data tal-
preżentazzjoni ta' dan il-programm mill-
Istat Membru.

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni, 
deċiżjoni li tapprova l-programm mhux 
aktar tard minn erba' xhur wara d-data tal-
preżentazzjoni ta' dan il-programm mill-
Istat Membru.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tapprova 
l-emendar ta' programm mhux aktar tard 
minn sitt xhur wara l-preżentazzjoni tiegħu 
mill-Istat Membru.

4. Il-Kummissjoni għandha tapprova 
l-emendar ta' programm mhux aktar tard 
minn erba' xhur wara l-preżentazzjoni 
tiegħu mill-Istat Membru.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jitolbu t-
trasferiment sa massimu ta' 5 % tal-

1. L-Istati Membri jistgħu jitolbu t-
trasferiment sa massimu ta' 5 % tal-
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allokazzjonijiet finanzjarji tal-programm 
minn kwalunkwe wieħed mill-Fondi lejn 
Fond ieħor taħt ġestjoni kondiviża jew 
lejn kwalunkwe strument taħt ġestjoni 
diretta jew indiretta.

allokazzjonijiet finanzjarji tal-programm 
minn kwalunkwe wieħed mill-Fondi lejn il-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew Plus jew il-Fond 
ta' Koeżjoni.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) immexxi minn gruppi ta' azzjoni 
lokali magħmula minn rappreżentanti tal-
interessi soċjoekonomiċi lokali pubbliċi u 
privati, li fihom, l-ebda grupp ta' interess 
waħdu ma jkollu kontroll tat-teħid tad-
deċiżjonijiet;

(b) immexxi minn gruppi ta' azzjoni 
lokali jew reġjonali magħmula minn
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, sħab 
soċjali kif ukoll rappreżentanti tal-interessi 
soċjoekonomiċi lokali pubbliċi u privati, li 
fihom, l-ebda grupp ta' interess waħdu ma 
jkollu kontroll tat-teħid tad-deċiżjonijiet;

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għall-appoġġ tal-FEŻR taħt l-għan 
tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir, 
u għall-appoġġ tal-Fond ta' Koeżjoni: 2,5 
%;

(a) għall-appoġġ tal-FEŻR taħt l-għan 
tal-Investiment għall-impjiegi, it-tkabbir, l-
inklużjoni soċjali u l-konverġenza 'l fuq, u 
għall-appoġġ tal-Fond ta' Koeżjoni: 2,5 %;

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-appoġġ tal-FSE+: 4 % u 
għall-programmi skont l-
Artikolu 4(1)(c)(vii) tar-Regolament 
FSE+: 5 %;

(b) għall-FSE+: 5 %;
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Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) F'każ ta' eżawriment prematur tar-
riżorsi (finanzjarji), il-mod kif l-objettivi 
tal-programm xorta jistgħu jitwettqu 
matul il-perjodu 2021-2027;

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) il-miżuri relatati mal-għażliet ta' 
kostijiet issimplifikati.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt ib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ib) l-impatt speċifiku tal-programm 
fuq il-persuni li jinsabu fl-ogħla riskju ta' 
faqar jew esklużjoni soċjali kif ukoll fuq 
il-persuni b'diżabbiltà, dawk li ilhom 
qiegħda għal żmien twil u ż-żgħażagħ li 
m'għandhomx impjieg.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-miżuri meħuda biex jiġu żgurati 
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għażliet tal-kostijiet issimplifikati għall-
benefiċjarji

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 67 – punt 3 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) tiżgura r-reżiljenza tal-ambjent u l-
bijodiversità tal-investiment kollu

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-prefinanzjament għal kull Fond 
għandu jitħallas b'pagamenti parzjali 
annwali qabel l-1 ta' Lulju ta' kull sena, 
soġġett għad-disponibbiltà ta' fondi, kif 
ġej:

2. Il-prefinanzjament għal kull Fond 
għandu jitħallas b'pagamenti parzjali 
annwali qabel l-1 ta' Lulju ta' kull sena, 
soġġett għad-disponibbiltà ta' fondi, kif 
ġej:

(a) 2021: 0.5 %; (a) 2021: 1 %;

(b) 2022: 0.5 %; (b) 2022: 1 %;

(c) 2023: 0.5 %; (c) 2023: 1,5 %;

(d) 2024: 0.5 %; (d) 2024: 2 %;

(e) 2025: 0.5 %; (e) 2025: 2 %;

(f) 2026: 0.5 % (f) 2026: 2,5 %

Jekk programm jiġi adottat wara l-
1 ta' Lulju 2021, il-pagamenti parzjali 
preċedenti għandhom jitħallsu fis-sena tal-
adozzjoni.

Jekk programm jiġi adottat wara l-
1 ta' Lulju 2021, il-pagamenti parzjali 
preċedenti għandhom jitħallsu fis-sena tal-
adozzjoni.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 1 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-Istat Membru jkun naqas milli 
jieħu l-azzjoni meħtieġa f'konformità 
mal-Artikolu 15(6).

imħassar

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha 
tiddiżimpenja kwalunkwe ammont fi 
programm li ma kienx intuża għal 
prefinanzjament f'konformità mal-
Artikolu 84 jew li għalih ma ġietx 
ippreżentata applikazzjoni għall-pagament 
skont l-Artikoli 85 u 86 sas-
26 ta' Diċembru tat-tieni sena kalendarja 
wara dik tal-impenji tal-baġit għas-
snin 2021 sa 2026.

1. Il-Kummissjoni għandha 
tiddiżimpenja kwalunkwe ammont fi 
programm li ma kienx intuża għal 
prefinanzjament f'konformità mal-
Artikolu 84 jew li għalih ma ġietx 
ippreżentata applikazzjoni għall-pagament 
skont l-Artikoli 85 u 86 sas-
26 ta' Diċembru tat-tielet sena kalendarja 
wara dik tal-impenji tal-baġit għas-
snin 2021 sa 2026.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kopertura ġeografika tal-appoġġ għal 
Investiment bil-għan tat-tkabbir u l-
impjiegi

Kopertura ġeografika tal-appoġġ għall-
għan tal-Investiment għall-impjiegi, it-
tkabbir, l-inklużjoni soċjali u l-
konverġenza 'l fuq

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 102 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-FEŻR, il-FSE u l-Fond ta' 
Koeżjoni għandhom isostnu l-għan tal-

1. Il-FEŻR, il-FSE+ u l-Fond ta' 
Koeżjoni għandhom isostnu l-għan tal-
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Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi fir-
reġjuni kollha li jikkorrispondu għal-
livell 2 tal-klassifikazzjoni komuni ta' 
unitajiet territorjali għall-istatistika (reġjuni 
"NUTS livell 2") stabbilita mir-
Regolament (KE) Nru 1059/2003, kif 
emendat mir-Regolament tal-Kummissjoni 
(KE) Nru 868/2014.

Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, l-
inklużjoni soċjali u l-konverġenza 'l fuq
fir-reġjuni kollha li jikkorrispondu għal-
livell 2 tal-klassifikazzjoni komuni ta' 
unitajiet territorjali għall-istatistika (reġjuni 
"NUTS livell 2") stabbilita mir-
Regolament (KE) Nru 1059/2003, kif 
emendat mir-Regolamenti tal-
Kummissjoni (KE) Nru 868/2014 u 
(UE) 2016/2066.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riżorsi mill-FEŻR u l-FSE + għall-għan 
tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi
għandhom jiġu allokati fost it-tliet 
kategoriji tal-livell 2 NUTS li ġejjin:

Riżorsi mill-FEŻR u l-FSE+ għall-għan 
tal-Investiment għat-tkabbir, l-impjiegi, l-
inklużjoni soċjali u l-konverġenza 'l fuq
għandhom jiġu allokati fost it-tliet 
kategoriji ta' reġjuni NUTS livell 2 li 
ġejjin:

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 103 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riżorsi għal koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali disponibbli għall-impenji tal-
baġit għall-perjodu 2021–2027 għandhom 
ikunu EUR 330 624 388 630 fi prezzijiet 
tal-2018.

Ir-riżorsi għal koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali disponibbli għall-impenji tal-
baġit għall-perjodu 2021–2027 għandhom 
ikunu EUR 378 097 000 000 fi prezzijiet 
kostanti tal-2018.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 103 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, 
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permezz ta' att ta' implimentazzjoni, li 
tistabbilixxi t-tqassim annwali tar-riżorsi 
globali skont l-Istat Membru fil-qafas tal-
Investiment għall-mira tat-tkabbir u l-
impjiegi, għal kull kategorija ta' reġjuni, 
flimkien mal-lista ta' reġjuni eliġibbli skont 
il-metodoloġija stabbilita fl-Anness XXII.

permezz ta' att ta' implimentazzjoni, li 
tistabbilixxi t-tqassim annwali tar-riżorsi 
globali skont l-Istat Membru fil-qafas tal-
għan tal-Investiment għat-tkabbir, l-
impjiegi, l-inklużjoni soċjali u l-
konverġenza 'l fuq għal kull kategorija ta' 
reġjuni, flimkien mal-lista ta' reġjuni 
eliġibbli skont il-metodoloġija stabbilita fl-
Anness XXII.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riżorsi għall-għan tal-Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi u għall-mira ta' 
kooperazzjoni territorjali Ewropea 
(Interreg)

Riżorsi għall-għan tal-Investiment għat-
tkabbir, l-impjiegi, l-inklużjoni soċjali u l-
konverġenza 'l fuq u għall-għan ta' 
kooperazzjoni territorjali Ewropea 
(Interreg)

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riżorsi għall-għan tal-Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi għandhom 
jammontaw għal 97.5 % tar-riżorsi globali 
(jiġifieri, total ta' EUR 322 194 388 630) u
għandhom jiġu allokati kif ġej:

1. Ir-riżorsi għall-għan tal-Investiment 
għat-tkabbir, l-impjiegi, l-iklużjoni soċjali
u l-konverġenza 'l fuq għandhom 
jammontaw għal 97,5 % tar-riżorsi globali 
jiġifieri, total ta' EUR 366 754 090 000 fi 
prezzijiet kostanti tal-2018 għandhom jiġu 
allokati kif ġej:

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 61.6 % (jiġifieri, total ta' EUR (a) 61,6 % għar-reġjuni anqas 
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198 621 593 157) għar-reġjuni anqas 
żviluppati;

żviluppati;

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 14.3 % (jiġifieri, total ta' 
EUR 45 934 516 595) għar-reġjuni fi 
tranżizzjoni;

(b) 14,3 % għar-reġjuni fi tranżizzjoni;

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 10.8 % (jiġifieri, total ta' 
EUR 34 842 689 000) għar-reġjuni aktar 
żviluppati;

(c) 10,8 % għar-reġjuni aktar 
żviluppati;

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 12.8 % (jiġifieri, total 
ta' EUR 41 348 556 877) għall-Istati 
Membri appoġġati mill-Fond ta' Koeżjoni;

(d) 12,8 % għall-Istati Membri 
appoġġati mill-Fond ta' Koeżjoni;

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) 0.0.4 % (jiġifieri, total ta' 
EUR 1 447 034 001) bħala finanzjament 

(e) 0.4 % bħala finanzjament 
addizzjonali għar-reġjuni l-aktar imbiegħda 
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addizzjonali għar-reġjuni l-aktar imbiegħda 
identifikati fl-Artikolu 349 tat-Trattat u 
reġjuni tal-livell 2 NUTS li jissodisfaw il-
kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll 
Nru 6 għall-Att ta' Adeżjoni tal-1994.

identifikati fl-Artikolu 349 tat-Trattat u 
reġjuni NUTS livell 2 li jissodisfaw il-
kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll 
Nru 6 għall-Att ta' Adeżjoni tal-1994.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-2024, il-Kummissjoni għandha, fl-
aġġustament tekniku tagħha għas-
sena 2025 f'konformità mal-Artikolu [6] 
tar-Regolament (UE, Euratom) [[...] (ir-
Regolament QFP)], tirrieżamina l-
allokazzjonijiet totali taħt l-għan ta' 
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi ta' 
kull Stat Membru għall-perjodu 2025 sal-
2027.

Fl-2024, il-Kummissjoni għandha, fl-
aġġustament tekniku tagħha għas-
sena 2025 f'konformità mal-Artikolu [6] 
tar-Regolament (UE, Euratom) [[...] (ir-
Regolament dwar il-QFP)], tirrieżamina l-
allokazzjonijiet totali taħt l-għan tal-
Investiment għat-tkabbir, l-impjiegi, l-
inklużjoni soċjali u l-konverġenza 'l fuq
ta' kull Stat Membru għall-perjodu 2025 
sal-2027.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont ta' riżorsi disponibbli għall-
FSE+ taħt il-mira Investiment għat-tkabbir 
u l-impjiegi għandu jkun ta' 
EUR 88 646 194 590.

L-ammont ta' riżorsi disponibbli għall-
FSE+ fl-ambitu tal-għan tal-Investiment
għat-tkabbir, l-impjiegi, l-inklużjoni 
soċjali u l-konverġenza 'l fuq għandu jkun 
ta' EUR 105 686 000 000 fi prezzijiet 
kostanti tal-2018. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li mit-total tar-riżorsi 
tal-politika tal-koeżjoni li jirċievu, mhux 
inqas minn 27,5 % jintużaw għal proġetti 
taħt il-FSE+.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont ta' finanzjament addizzjonali 
għar-reġjuni l-aktar imbiegħda msemmija 
fil-punt (e) fil-paragrafu 1 allokati lill-FSE
+ għandu jkun ta' EUR 376 928 934.

L-ammont ta' finanzjament addizzjonali 
għar-reġjuni l-aktar imbiegħda msemmija 
fil-punt (e) fil-paragrafu 1 allokati lill-
FSE+ għandu jkun ta' EUR 24 296 054 fi 
prezzijiet tal-2018.

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 104 - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-EUR 500 000 000 tar-riżorsi 
għall-għan tal-Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi għandhom jiġu allokati għal tal-
Inizjattiva Urbana Ewropea taħt ġestjoni 
diretta jew indiretta mill-Kummissjoni.

5. Il-EUR 560 000 000 tar-riżorsi 
għall-għan tal-Investiment għat-tkabbir, l-
impjiegi, l-inklużjoni soċjali u l-
konverġenza 'l fuq għandhom jiġu allokati 
għall-Inizjattiva Urbana Ewropea taħt 
ġestjoni diretta jew indiretta mill-
Kummissjoni.

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 104 - paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-EUR 175 000 000 tar-riżorsi 
ESF+ għall-għan tal-Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi għandhom jiġu allokati 
għal kooperazzjoni transnazzjonali li 
tappoġġa s-soluzzjonijiet innovattivi taħt 
ġestjoni diretta jew indiretta.

6. Il-EUR 196 000 000 tar-riżorsi tal-
FSE+ għall-għan tal-Investiment għat-
tkabbir, l-impjiegi, l-inklużjoni soċjali u l-
konverġenza 'l fuq għandhom jiġu allokati 
għal kooperazzjoni transnazzjonali li 
tappoġġa s-soluzzjonijiet innovattivi taħt 
ġestjoni diretta jew indiretta.

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammont totali ta' fondi allokati lil 
kull Stat Membru fir-rigward tal-għan tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi u l-
għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea 
(Interreg) ma għandhomx ikunu trasferibbli 
bejn dawn l-għanijiet.

2. L-ammont totali ta' fondi allokati lil 
kull Stat Membru fir-rigward tal-għan tal-
Investiment għat-tkabbir, l-impjiegi, l-
inklużjoni soċjali u l-konverġenza 'l fuq u 
l-għan tal-kooperazzjoni territorjali 
Ewropea (Interreg) ma għandhomx ikunu 
trasferibbli bejn dawn l-għanijiet.

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta' kofinanzjament għall-għan ta' 
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir fil-
livell ta' kull prijorità ma għandhiex tkun 
ogħla minn:

Ir-rata ta' kofinanzjament għall-għan tal-
Investiment għall-impjiegi, it-tkabbir, l-
inklużjoni soċjali u l-konverġenza 'l fuq
fil-livell ta' kull prijorità ma għandhiex 
tkun ogħla minn:

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 70 % għal reġjuni aktar żviluppati; (a) 85 % għar-reġjuni aktar żviluppati;

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 55 % għar-reġjuni ta' tranżizzjoni; (b) 60 % għar-reġjuni ta' tranżizzjoni;

Emenda 83

Proposta għal regolament
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Artikolu 106 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 40 % għal reġjuni aktar żviluppati; (c) 50 % għar-reġjuni aktar żviluppati;

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 3 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rati ta' kofinanzjament stabbiliti fil-
punt (a) għandhom japplikaw ukoll għar-
reġjuni l-aktar imbiegħda u għal dawk ir-
reġjuni li għandhom problemi ta' 
depopolazzjoni (anqas minn 12,5 abitant 
kull kilometru kwadru fir-reġjuni NUTS 
livell 3) u/jew problemi ta' dispersjoni tal-
popolazzjoni.

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta' kofinanzjament għall-Fond ta' 
Koeżjoni fil-livell ta' kull prijorità ma 
għandhiex tkun ogħla minn 70 %.

Ir-rata ta' kofinanzjament għall-Fond ta' 
Koeżjoni fil-livell ta' kull prijorità ma 
għandhiex tkun ogħla minn 85 %.

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 3 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-Regolament ESF+ jista' jistabbilixxi rati 
ta' kofinanzjament ogħla għal azzjonijiet 
innovattivi li jappoġġaw skont l-
Artikolu [14] ta' dak ir-Regolament.

Ir-Regolament dwar il-FSE+ jista' 
jistabbilixxi rati ta' kofinanzjament ogħla 
għal prijoritajiet jew programmi li 
jindirizzaw il-privazzjoni materjali skont l-
Artikolu [9], u li jappoġġaw il-ġlieda 
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kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ skont l-
Artikolu [10], Garanzija Ewropea għat-
Tfal skont l-Artikolu [10a] u azzjonijiet 
innovattivi skont l-Artikolu [13] ta' dak ir-
Regolament.

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta' kofinanzjament għal programmi 
Interreg ma għandhiex tkun ogħla minn 
70 %.

Ir-rata ta' kofinanzjament għal programmi 
Interreg ma għandhiex tkun ogħla minn 
85 %.

Emenda 88

Proposta għal regolament
Anness I – tabella 3 – ringiela 12 – kolonna: Investiment territorjali integrat (ITI)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bliet, irħula u subborgi Bliet, bliet żgħar, subborgi u żoni rurali 
konnessi

Emenda 89

Proposta għal regolament
Anness I – tabella 3 – ringiela 16 – kolonna: Investiment territorjali integrat (ITI)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żoni skarsament popolati Żoni rurali u skarsament popolati

Emenda 90

Proposta għal regolament
Anness I – tabella 3 – ringiela 22 – kolonna: Żvilupp lokali mmexxi mill-Komunità 
(COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT, CLLD)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bliet, rħula u subborgi Bliet, bliet żgħar, subborgi u żoni rurali 
konnessi

Emenda 91

Proposta għal regolament
Anness I – tabella 3 – ringiela 26 – kolonna: Żvilupp lokali mmexxi mill-Komunità 
(COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT, CLLD)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żoni skarsament popolati Żoni rurali u skarsament popolati

Emenda 92

Proposta għal regolament
Anness I – tabella 3 – ringiela 32 – kolonna: Tip ieħor ta' għodda territorjali taħt l-
Objettiv ta' Politika 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bliet, rħula u subborgi Bliet, bliet żgħar, subborgi u żoni rurali 
konnessi

Emenda 93

Proposta għal regolament
Anness I – tabella 3 – ringiela 36 – kolonna: Tip ieħor ta' għodda territorjali taħt l-
Objettiv ta' Politika 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żoni skarsament popolati Żoni rurali u skarsament popolati

Emenda 94

Proposta għal regolament
ANNESS III – tabella – ringiela 6 – kolonna 2: Il-kriterji ta' twettiq

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm fis-seħħ qafas nazzjonali għall- Hemm fis-seħħ qafas nazzjonali għall-
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implimentazzjoni tal-UNCRPD, li jinkludi: implimentazzjoni tal-UNCRPD, li jinkludi:

1. Objettivi b'għanijiet li jistgħu jitkejlu, il-
ġbir tad-data u mekkaniżmu ta' 
monitoraġġ.

1. Objettivi b'għanijiet li jistgħu jitkejlu, il-
ġbir tad-data u mekkaniżmu ta' 
monitoraġġ.

2. Arranġamenti biex jiġi żgurat li l-
politika ta' aċċessibbiltà, il-leġiżlazzjoni u 
l-istandards huma riflessi kif xieraq fit-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
programmi.

2. Arranġamenti biex jiġi żgurat li l-
politika ta' aċċessibbiltà, il-leġiżlazzjoni u 
l-istandards huma riflessi kif xieraq fit-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-programmi
u inklużi fl-obbligi u l-kriterji tal-għażla 
tal-proġetti.

Emenda 95

Proposta għal regolament
ANNESS IV – ringiela 4.2.1 – kolonna 2: Objettiv speċifiku

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.2.1 It-titjib tal-kwalità, l-effikaċja u r-
rilevanza tas-suq tax-xogħol tas-sistemi 
tal-edukazzjoni u t-taħriġ;

4.2.1 It-titjib tal-kwalità, l-inklużività u l-
effikaċja tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-
taħriġ, biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 
bejn l-edukazzjoni u x-xogħol;

Emenda 96

Proposta għal regolament
ANNESS IV – ringiela 4.2.2 – kolonna 2: Objettiv speċifiku

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.2.2 Il-promozzjoni ta’ opportunitajiet
għal titjib fil-ħiliet u għal taħriġ mill-ġdid 
għal kulħadd, inkluż billi jiġu ffaċilitati t-
tranżizzjonijiet fil-karriera billi tiġi 
promossa l-mobbiltà professjonali

4.2.2 Il-promozzjoni tat-tagħlim tul il-
ħajja kif ukoll tat-tagħlim informali u 
mhux formali, tal-opportunitajiet għal 
titjib fil-ħiliet u għal taħriġ mill-ġdid għal 
kulħadd, inkluż billi jiġu ffaċilitati t-
tranżizzjonijiet fil-karriera u billi tiġi 
promossa l-mobbiltà professjonali;

Emenda 97

Proposta għal regolament
ANNESS IV – ringiela 4.2 – kolonna 4: Kriterji ta' twettiq għall-kundizzjoni ta' 
abilitazzjoni - punt 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sistemi bbażati fuq l-evidenza 
għall-antiċipazzjoni u l-previżjoni tal-ħiliet 
kif ukoll mekkaniżmi għal stħarriġ dwar 
is-sitwazzjoni tal-gradwati u għal servizzi
biex l-studenti ta' kull età jkollhom gwida 
ta' kwalità u effettiva

1. Sistemi bbażati fuq l-evidenza 
għall-antiċipazzjoni u l-previżjoni tal-ħiliet 
kif ukoll mekkaniżmi ta' segwitu u traċċar 
tas-sitwazzjoni tal-gradwati u serviżżi biex 
l-istudenti ta' kull età jkollhom gwida ta' 
kwalità u effettiva, inklużi approċċi ffukati 
fuq l-istudenti

Emenda 98

Proposta għal regolament
ANNESS IV – ringiela 4.2 – kolonna 4: Kriterji ta' twettiq għall-kundizzjoni ta' 
abilitazzjoni – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Miżuri li jiżguraw aċċess ugwali, 
parteċipazzjoni u t-tkomplija ta'
edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità, rilevanti u 
inklużiva kif ukoll l-akkwist ta' 
kompetenzi ewlenin fil-livelli kollha, 
inkluża l-edukazzjoni għolja

2. Miżuri li jiżguraw l-aċċess ugwali
għal edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità, 
affordabbli, rilevanti, mingħajr 
segregazzjoni u inklużivi, il-
parteċipazzjoni fihom u l-ikkompletar 
tagħhom, kif ukoll l-akkwist ta' 
kompetenzi ewlenin fil-livelli kollha, 
inkluża l-edukazzjoni terzjarja

Emenda 99

Proposta għal regolament
ANNESS IV – ringiela 4.2 – kolonna 4: Kriterji ta' twettiq għall-kundizzjoni ta' 
abilitazzjoni – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mekkaniżmu ta' koordinazzjoni fil-
livelli kollha ta' edukazzjoni u taħriġ, 
inkluża l-edukazzjoni terzjarja, u 
allokazzjoni ċara tar-responsabbiltajiet bejn 
il-korpi nazzjonali u / jew reġjonali 
relevanti

3. Mekkaniżmu ta' koordinazzjoni fil-
livelli kollha ta' edukazzjoni u taħriġ, 
inklużi l-edukazzjoni terzjarja u l-fornituri 
tat-tagħlim mhux formali u informali, u 
allokazzjoni ċara tar-responsabbiltajiet bejn 
il-korpi nazzjonali u / jew reġjonali 
relevanti

Emenda 100
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Proposta għal regolament
Anness IV – ringiela 4.3 – kolonna 4: Kriterji ta' twettiq għall-kundizzjoni ta' 
abilitazzjoni – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Miżuri għal tranżizzjoni minn kura 
istituzzjonali għal waħda bbażata fuq il-
komunità

3. Miżuri għal tranżizzjoni minn kura 
istituzzjonali għal waħda bbażata fuq il-
komunità abbażi ta' strateġija ta' 
deistituzzjonalizzazzjoni u pjan ta' 
azzjoni;

Emenda 101

Proposta għal regolament
ANNESS IV – ringiela 4.3 – kolonna 4: Kriterji ta' twettiq għall-kundizzjoni ta' 
abilitazzjoni – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm fis-seħħ qafas ta' politika strateġiku 
nazzjonali għall-inklużjoni soċjali u għat-
tnaqqis tal-faqar li jinkludi:

Hemm fis-seħħ qafas ta' politika strateġiku 
nazzjonali u pjan ta' azzjoni għall-
inklużjoni soċjali u għat-tnaqqis tal-faqar li 
jinkludi:

Emenda 102

Proposta għal regolament
ANNESS IV – ringiela 4.3 – kolonna 4: Kriterji ta' twettiq għall-kundizzjoni ta' 
abilitazzjoni – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri għall-prevenzjoni u l-
ġlieda kontra s-segregazzjoni fl-oqsma 
kollha, inkluż permezz tal-għoti ta' appoġġ 
għal introjtu adegwat, swieq tax-xogħol 
inklużivi u aċċess għal servizzi ta' kwalità 
għal persuni vulnerabbli, inklużi l-migranti

2. Il-miżuri għall-prevenzjoni u l-
ġlieda kontra s-segregazzjoni fl-oqsma 
kollha, inkluż permezz tal-għoti ta' appoġġ 
għal introjtu adegwat u protezzjoni tas-
sigurtà soċjali, swieq tax-xogħol inklużivi 
u aċċess għal servizzi ta' kwalità għal 
persuni vulnerabbli, inklużi ċittadini ta' 
pajjiżi terzi

Emenda 103
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Proposta għal regolament
ANNESS IV – ringiela 4.3 – kolonna 4: Kriterji ta' twettiq għall-kundizzjoni ta' 
abilitazzjoni – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Miżuri għal tranżizzjoni minn kura 
istituzzjonali għal waħda bbażata fuq il-
komunità

3. Miżuri għat-tranżizzjoni minn kura 
istituzzjonali għal waħda bbażata fuq il-
familja u fuq l-komunità

Emenda 104

Proposta għal regolament
ANNESS IV – ringiela 4.3.2 – kolonna 2: Objettiv speċifiku

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.3.2 Il-promozzjoni tal-integrazzjoni
soċjoekonomika tal-komunitajiet 
marġinalizzati bħar-Rom;

4.3.2 Il-promozzjoni tal-inklużjoni
soċjoekonomika tal-komunitajiet 
marġinalizzati bħar-Rom;

Emenda 105

Proposta għal regolament
ANNESS IV – ringiela 4.4 – kolonna 4: Kriterji ta' twettiq għall-kundizzjoni ta' 
abilitazzjoni – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Miżuri biex jiġu żgurati l-
effiċjenza, is-sostenibbiltà, l-aċċessibbiltà 
u l-affordabilità tas-sistemi tal-protezzjoni 
soċjali

Emenda 106

Proposta għal regolament
Anness V - sottotitolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mudell għal programmi appoġġati mill-
FEŻR (Investiment favur l-Impjiegi u t-
tkabbir), il-FSE+, il-Fond ta' Koeżjoni u l-
FEMS – l-Artikolu 16(3)

Il-mudell għal programmi appoġġati mill-
FEŻR (l-għan tal-Investiment għall-
impjiegi, it-tkabbir, l-inklużjoni soċjali u l-
konverġenza 'l fuq), il-FSE+, il-Fond ta' 
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Koeżjoni u l-FEMS – l-Artikolu 16(3)

Emenda 107

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-mira tal-Impjiegi u t-tkabbir 
ekonomiku:

L-għan tal-Investiment għall-impjiegi, it-
tkabbir, l-inklużjoni soċjali u l-
konverġenza 'l fuq:

Emenda 108

Proposta għal regolament
Anness V – punt 2 – tabella 1 T - Struttura tal-programm

Test propost mill-Kummissjoni

ID Titolu [300] TA Il-bażi għall-
kalkolu

Fond Kategorija tar-reġjun 
appoġġat

Objettiv Speċifiku 
magħżul

1 Prijorità 1 Le FEŻR Aktar żviluppat OS 1

Fi tranżizzjoni

Inqas żviluppati OS 2

Ultraperiferiku u 
skarsament popolat

Aktar żviluppat OS 3

2 Prijorità 2 No FSE+ Aktar żviluppat OS 4

Fi tranżizzjoni

Inqas żviluppati OS 5

Ultraperiferiċi

3 Prijorità 3 Le FK Mhux applikabbli

3 Assistenza Teknika Prijoritarja Iva Mhux applikabbli

.. Prijorità speċifika għall-
impjiegi taż-żgħażagħ

Le FSE+

.. Prijorità speċifika għas-CSRs Le FSE+

.. Prijorità speċifika għal 
Azzjonijiet Innovattivi

Le FSE+ OS 8

Prijorità spċifika għall-
Privazzjoni Materjali

Le FSE+ OS 9
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Emenda

ID Titolu [300] AT Il-bażi għall-
kalkolu

Fond Kategorija tar-reġjun 
appoġġat

Objettiv Speċifiku 
magħżul

1 Prijorità 1 Le FEŻR Aktar żviluppat OS 1

Fi tranżizzjoni

Inqas żviluppat OS 2

Ultraperiferiku u 
skarsament popolat

Aktar żviluppat OS 3

2 Prijorità 2 Le FSE+ Aktar żviluppat OS 4

Fi tranżizzjoni

Inqas żviluppat OS 5

Ultraperiferiku

3 Prijorità 3 Le FK Mhux applikabbli

3 Assistenza Teknika Prijoritarja Iva Mhux applikabbli

.. Prijorità speċifika għall-
impjiegi taż-żgħażagħ

Le FSE+

Prijorità speċifika għal 
Garanzija għat-Tfal

Le FSE+

.. Prijorità speċifika għas-CSRs Le FSE+

.. Prijorità speċifika għal 
Azzjonijiet Innovattivi

Le FSE+ OS 8

Prijorità spċifika għall-
Privazzjoni Materjali

Le FSE+ OS 9

Emenda 109

Proposta għal regolament
Anness V – punt 2.1 – tabella

Test propost mill-Kummissjoni

Din hija prijorità speċifika għal rakkomandazzjoni relevanti speċifika għall-pajjiż

Din hija prijorità speċifika għall-impjiegi taż-żgħażagħ

Din hija prijorità speċifika għall-azzjonijiet innovattivi

Din hija prijorità biex tindirizza b’mod speċifiku l-privazzjoni materjali

Emenda

Din hija prijorità speċifika għal rakkomandazzjoni relevanti speċifika għall-pajjiż

Din hija prijorità speċifika għall-impjiegi taż-żgħażagħ
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Din hija prijorità speċifika għal Garanzija għat-Tfal

Din hija prijorità speċifika għall-azzjonijiet innovattivi

Din hija prijorità biex tindirizza b’mod speċifiku l-privazzjoni materjali**

Emenda 110

Proposta għal regolament
Anness V – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.1.1. Objettiv speċifiku54 (L-għan tal-
Impjiegi u t-tkabbir ekonomiku) jew il-
Qasam ta' appoġġ (FEMS) – ripetuti għal 
kull objettiv speċifiku magħżul jew il-
qasam ta' appoġġ, għal prijoritajiet oħra 
minbarra dawk ta' assistenza teknika

2.1.1. Objettiv speċifiku54 (L-għan tal-
Investiment għall-impjiegi, it-tkabbir, l-
inklużjoni soċjali u l-konverġenza 'l fuq) 
jew il-Qasam ta' appoġġ (FEMS) – ripetuti 
għal kull objettiv speċifiku magħżul jew il-
qasam ta' appoġġ, għal prijoritajiet oħra 
minbarra dawk ta' assistenza teknika

__________________ __________________

54 Ħlief għal objettiv speċifiku stipulat fl-
Artikolu 4(1)(c) (vii) tar-Regolament tal-
FSE+.

54 Ħlief għal objettiv speċifiku stipulat fl-
Artikolu 4(1)(c)(vii) tar-Regolament tal-
FSE+.

Emenda 111

Proposta għal regolament
Anness V – punt 3 – tabella 15

Test propost mill-Kummissjoni

Kategorija ta' 
reġjuni

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 ammont

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

FEŻR Aktar żviluppat

Inqas żviluppat

Fi tranżizzjoni

Reġjuni 
ultraperiferiċi u 
tat-Tramuntana
skarsament 
popolati

FSE+ Aktar 
żviluppat

Inqas 
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żviluppat

Fi tranżizzjoni

Ultraperiferiku

FK

FEMS

Total

Emenda

Kategorija ta' 
reġjuni

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 ammont

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

FEŻR Aktar 
żviluppati

Inqas 
żviluppati

Fi 
tranżizzjoni

Reġjuni 
ultraperiferiċi 
u tat-
Tramuntana 
skarsament 
popolati

FK

FEMS

Total

Emenda 112

Proposta għal regolament
Anness III – punt 3 – punt 3.2 –paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-mira tal-Impjiegi u t-tkabbir 
ekonomiku:

L-għan tal-Investiment għall-impjiegi, it-
tkabbir, l-inklużjoni soċjali u l-
konverġenza 'l fuq:

Emenda 113

Proposta għal regolament
Anness XXIV – sottotitolu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Metodu ta' allokazzjoni għar-reġjuni l-
anqas żviluppati eliġibbli taħt l-objettiv tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi -
Artikolu 102(2)(a)

Metodu ta' allokazzjoni għar-reġjuni l-
anqas żviluppati eliġibbli taħt l-għan tal-
Investiment għat-tkabbir, l-impjiegi, l-
inklużjoni soċjali u l-konverġenza 'l fuq -
Artikolu 102(2)(a)

Emenda 114

Proposta għal regolament
Anness XXIV – sottotitolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Metodu ta' allokazzjoni għar-reġjuni ta'
tranżizzjoni eliġibbli skont l-objettiv tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi - l-
Artikolu 102(2)(b)

Metodu ta’ allokazzjoni għar-reġjuni ta’
tranżizzjoni eliġibbli skont l-għan tal-
Investiment għat-tkabbir, l-impjiegi, l-
inklużjoni soċjali u l-konverġenza 'l fuq -
Artikolu 102(2)(b)

Emenda 115

Proposta għal regolament
Anness XXIV – sottotitolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Metodu ta' allokazzjoni għar-reġjuni l-aktar 
żviluppati eliġibbli taħt l-objettiv tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi -
Artikolu 102(2)(c)

Metodu ta' allokazzjoni għar-reġjuni l-aktar 
żviluppati eliġibbli taħt l-għan tal-
Investiment għat-tkabbir, l-impjiegi, l-
inklużjoni soċjali u l-konverġenza 'l fuq -
Artikolu 102(2)(c)

Emenda 116

Proposta għal regolament
Anness XXIV – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. Għar-reġjuni kollha li ġew 
ikklassifikati bħala reġjuni inqas żviluppati 
għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-
2020, iżda li l-PDG per capita tagħhom 

14. Għar-reġjuni kollha li ġew 
ikklassifikati bħala reġjuni inqas żviluppati 
għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-
2020, iżda li l-PDG per capita tagħhom 
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ikun aktar minn 75 % tal-medja tal-EU-27, 
il-livell ta' appoġġ annwali minimu taħt l-
għan tal-Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi se jikkorrispondi għal 60 % tal-
allokazzjoni annwali medja indikattiva 
tagħhom fil-qafas tal-mira tal-Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi, ikkalkulat mill-
Kummissjoni fil-qafas finanzjarju 
pluriennali 2014-2020.

ikun aktar minn 75 % tal-medja tal-EU-27, 
il-livell ta' appoġġ annwali minimu taħt l-
għan tal-Investiment għall-impjiegi, it-
tkabbir, l-inklużjoni soċjali u l-
konverġenza 'l fuq se jikkorrispondi għal 
60 % tal-allokazzjoni annwali medja 
indikattiva tagħhom fil-qafas tal-mira tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, 
ikkalkulat mill-Kummissjoni fil-qafas 
finanzjarju pluriennali 2014-2020.
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PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, u l-
Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji 
għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà 
Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi

Referenzi COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)
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