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Emenda  1 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

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. 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija). 

Or. fr 

 

Emenda  2 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Jenħtieġ li r-reġjuni ultraperiferiċi u 

r-reġjuni skarsament popolati tat-

Tramuntana jibbenefikaw minn miżuri 

speċifiċi u minn finanzjament addizzjonali 

skont l-Artikolu 349 TFUE u l-Artikolu 2 

tal-Protokoll Nru 6 tal-Att ta' Adeżjoni tal-

1994. 

(4) Jenħtieġ li r-reġjuni ultraperiferiċi 

partikolarment żvantaġġati minħabba s-

sitwazzjoni ġeografika tagħhom u ħafna 

drabi soġġetti għal diżastri naturali, u r-

reġjuni skarsament popolati tat-

Tramuntana jibbenefikaw minn miżuri 

speċifiċi u minn finanzjament addizzjonali 

skont l-Artikolu 349 TFUE u l-Artikolu 2 

tal-Protokoll Nru 6 tal-Att ta' Adeżjoni tal-

1994. 

Or. fr 

 

Emenda  3 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

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-

(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. L-Istati 

Membri huma mħeġġa 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-

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-
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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. 

orjentazzjoni sesswali. Jenħtieġ li dawn il-

Fondi ma jappoġġawx azzjonijiet li 

jikkontribwixxu għal xi forma ta' 

segregazzjoni, irrispettivament minn jekk 

din is-segregazzjoni hijiex ibbażata fuq 

differenzi ppruvati jew preżunti. 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. 

Or. fr 

 

Emenda  4 

Davor Škrlec 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

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 

(5) Jenħtieġ li l-prinċipji orizzontali kif 

stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat dwar 

l-Unjoni Ewropea ("TUE") u fl-Artikoli 7 

sa 11 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-
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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. 

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 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 għandhom jikkonformaw mar-

regoli tal-għajnuna mill-Istat kif stabbilit 

fl-Artikoli 107 u 108 TFUE. 

Or. en 

 

Emenda  5 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Meta jiġi stabbilit perjodu ta' żmien 

biex il-Kummissjoni tieħu kwalunkwe 

azzjoni fir-rigward tal-Istati Membri, 

jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis l-

informazzjoni u d-dokumenti meħtieġa 

kollha fil-ħin u b'mod effiċjenti. Mete l-

preżentazzjonijiet tal-Istati Membri ma 

jkunux kompluti jew ma jikkonformawx 

mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament u tar-

Regolamenti speċifiċi għall-Fondi, u 

għaldaqstant ma jippermettux li l-

Kummissjoni tieħu azzjoni bl-

informazzjoni kollha disponibbli għaliha, 

jenħtieġ li l-perjodu ta' żmien jiġi sospiż 

(7) Meta jiġi stabbilit perjodu ta' żmien 

biex il-Kummissjoni tieħu kwalunkwe 

azzjoni fir-rigward tal-Istati Membri, 

jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis l-

informazzjoni u d-dokumenti meħtieġa 

kollha fil-ħin u b'mod effiċjenti. Meta l-

preżentazzjonijiet tal-Istati Membri ma 

jkunux kompluti jew ma jikkonformawx 

mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament u tar-

Regolamenti speċifiċi għall-Fondi, u 

għaldaqstant ma jippermettux li l-

Kummissjoni tieħu azzjoni bl-

informazzjoni kollha disponibbli għaliha, 

jenħtieġ li l-perjodu ta' żmien jiġi sospiż 
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sakemm l-Istati Membri jikkonformaw 

mar-rekwiżiti regolatorji. 

sakemm l-Istati Membri jkunu kapaċi 

jikkonformaw mar-rekwiżiti regolatorji. 

Or. fr 

 

Emenda  6 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Sabiex jikkontribwixxu għall-

prijoritajiet tal-Unjoni, jenħtieġ li l-Fondi 

jiffukaw l-appoġġ tagħhom fuq għadd 

limitat ta' objettivi ta' politika f'konformità 

mal-missjonijiet speċifiċi għall-Fondi skont 

l-objettivi bbażati fuq it-Trattat. Jenħtieġ li 

l-objettivi ta' politika għall-AMIF, l-ISF u 

l-BMVI jiġu stabbiliti fir-Regolamenti 

speċifiċi għall-Fond. 

(8) Sabiex jikkontribwixxu għall-

prijoritajiet tal-Unjoni u jippermettu 

azzjoni ġusta u effettiva, jenħtieġ li l-Fondi 

jiffukaw l-appoġġ tagħhom fuq għadd 

limitat ta' objettivi ta' politika f'konformità 

mal-missjonijiet speċifiċi għall-Fondi skont 

l-objettivi bbażati fuq it-Trattat. Jenħtieġ li 

l-objettivi ta' politika għall-AMIF, l-ISF u 

l-BMVI jiġu stabbiliti fir-Regolamenti 

speċifiċi għall-Fond. 

Or. fr 

 

Emenda  7 

Davor Škrlec 

 

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 u sabiex issir kontribuzzjoni 

għall-finanzjament ta' azzjonijiet 

meħtieġa li jridu jittieħdu fil-livell tal-UE, 

u dak nazzjonali u lokali sabiex jiġu 

sodisfatti l-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-
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azzjonijiet klimatiċi u biex jinkiseb għan 

ġenerali ta' mill-inqas 30 % tan-nefqa tal-

baġit li tapoġġa l-objettivi klimatiċi. 

Or. en 

 

Emenda  8 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

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 f'konformità mal-objettivi 

klimatiċi tal-Unjoni u mal-impenji tagħha 

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' 30 % tan-nefqa tal-baġit li 

tapoġġa l-objettivi klimatiċi. 

Or. en 

 

Emenda  9 

Davor Škrlec 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 9a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Wara r-rakkomandazzjonijiet tal-

Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-

integrazzjoni tal-kwistjonijiet klimatiċi u 

l-mekkaniżmi tar-reżiljenza għat-tibdil fil-

klima jenħtieġ li jagħmlu distinzjoni bejn 

il-mitigazzjoni u l-adattament, u jenħtieġ 

li jiġu mmaterjalizzati ex-ante permezz 

tal-proċessi kollha ta' programmazzjoni u 
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ta' ppjanar minflok li sempliċement jiġu 

rreġistrati ex-post. 

Or. en 

 

Emenda  10 

Davor Škrlec 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

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, u biex tiġi evitata kwalunkwe 

kontradizzjoni mal-prijoritajiet tal-Unjoni, 

inklużi l-impenji tal-Unjoni għall-

implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi. 

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. 

Or. en 

 

Emenda  11 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 
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Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

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, biex jiġu eliminati b'mod 

gradwali sussidji li jagħmlu ħsara lill-

ambjent 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. 

Or. en 

 

Emenda  12 

Davor Škrlec 

 

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-

(14) Jenħtieġ li l-Istati Membri juru kif 

il-kontenuti tal-Pjan Nazzjonali Integrat 

tal-Enerġija u tal-Klima (NCEP), li għandu 

jiġi żviluppat taħt ir-Regolament dwar il-

Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija14, u l-

eżitu tal-proċess li wassal għar-
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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. 

rakkomandazzjonijiet tal-Unjoni rigward 

dawn il-pjanijiet, għandhom jitqiesu fil-

programmi tagħhom, b'mod partikolari 

fir-rigward tal-ħtiġijiet finanzjarji allokati 

għal investimenti b'livell baxx ta' 

emissjonijiet tal-karbonju meħtieġa biex 

jinkisbu l-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi. 

Matul il-perjodu ta' programmazzjoni 

bejn l-2021 u l-2027, l-Istati Membri 

jenħtieġ li jippreżentaw il-progress fl-

implimentazzjoni tal-programmi fir-

rigward tal-NCEP tagħhom lill-kumitat 

ta' monitoraġġ u lill-Kummissjoni b'mod 

regolari. Matul rieżami ta' nofs it-

terminu, l-Istati Membri jenħtieġ li, fost 

elementi oħra, iqisu l-ħtieġa għal modifiki 

fil-programm biex jiġu indirizzati d-

diskrepanzi fit-twettiq eventwali u tiżdied 

il-kontribuzzjoni tal-Fondi lejn l-

implimentazzjoni ta' politiki u miżuri 

stabbiliti fl-NCEP tagħhom. 

__________________ __________________ 

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)] 

Or. en 

 

Emenda  13 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Jeħtieġ li l-Ftehim ta' Sħubija, 

imħejji minn kull Stat Membru, ikun 

dokument strateġiku li jiggwida n-

negozjati bejn il-Kummissjoni l-Istat 

Membru kkonċernat dwar it-tfassil tal-

programmi. Sabiex jitnaqqas il-piż 

amministrattiv, jenħtieġ li ma jkunx hemm 

għalfejn jiġu emendati l-Ftehimiet ta' 

Sħubija matul il-perjodu ta' 

programmazzjoni. Sabiex jiffaċilitaw il-

programmazzjoni u jiġi evitat kontenut 

duplikat fid-dokumenti ta' 

programmazzjoni, il-Ftehimiet ta' Sħubija 

jistgħu jiġu inklużi bħala parti minn 

programm. 

(15) Jeħtieġ li l-Ftehim ta' Sħubija, 

imħejji minn kull Stat Membru, ikun 

dokument strateġiku li jiggwida n-

negozjati bejn il-Kummissjoni u l-Istat 

Membru kkonċernat dwar it-tfassil tal-

programmi. Sabiex jitnaqqas il-piż 

amministrattiv, li diġà huwa 

partikolarment kbir, jenħtieġ li ma jkunx 

hemm għalfejn jiġu emendati l-Ftehimiet 

ta' Sħubija matul il-perjodu ta' 

programmazzjoni. Sabiex jiffaċilitaw il-

programmazzjoni u jiġi evitat kontenut 

duplikat fid-dokumenti ta' 

programmazzjoni, il-Ftehimiet ta' Sħubija 

jistgħu jiġu inklużi bħala parti minn 

programm. 

Or. fr 

 

Emenda  14 

Mireille D'Ornano 

 

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) Biex tiġi żgurata l-effettività tal-

miżuri implimentati, 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-



 

AM\1162477MT.docx 13/43 PE627.600v02-00 

 MT 

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. 

metodu tal-allokazzjoni stabbilit fl-att 

bażiku rilevanti. Jenħtieġ li dan ir-rieżami 

flimkien mal-eżitu tar-rieżmi ta' nofs it-

terminu jirriżulta f'emendi tal-programmi 

li jimmodifikaw l-allokazzjonijiet 

finanzjarji għas-snin 2025, 2026 u 2027. 

Or. fr 

 

Emenda  15 

Davor Škrlec 

 

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. 

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. 

(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 u CSRs 

rilevanti maħruġa fl-2024, inkluż ir-

rapport tal-Istat tal-Unjoni tal-Enerġija 

tal-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. Jenħtieġ li dan ir-rieżami 

flimkien mal-eżitu tar-rieżami ta' nofs it-

terminu jiriżulta f'emendi tal-programmi li 

jimmodifikaw l-allokazzjonijiet finanzjarji 

għas-snin 2025, 2026 u 2027. 

Or. en 

 

Emenda  16 

Davor Škrlec 
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Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Jenħtieġ li l-mekkaniżmi biex 

jiżguraw rabta bejn il-politiki ta' 

governanza ekonomika tal-Unjoni 

jkomplu jiġu rfinuti, biex il-Kummissjoni 

tkun tista' tagħmel proposta lill-Kunsill 

biex tissospendi l-impenji kollha jew parti 

minnhom għal wieħed mill-programmi 

jew aktar tal-Istat Membru kkonċernat 

meta dak l-Istat Membru jonqos milli 

jieħu azzjoni effettiva fil-kuntest tal-

proċess tal-governanza ekonomika. 

Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni 

uniformi u fid-dawl tal-importanza li jiġu 

imposti l-effetti finanzjarji tal-miżuri, 

jenħtieġ li s-setgħat ta' implimentazzjoni 

jiġu konferiti fuq il-Kunsill li jenħtieġ li 

jaġixxi fuq il-bażi ta' proposta tal-

Kummissjoni. Sabiex tiġi ffaċilitata l-

adozzjoni tad-deċiżjonijiet li huma 

meħtieġa biex tiġi żgurata azzjoni effettiva 

fil-kuntest tal-proċess tal-governanza 

ekonomika, jenħtieġ li tintuża votazzjoni 

b'maġġoranza kwalifikata inversa. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  17 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Jenħtieġ li l-mekkaniżmi biex 

jiżguraw rabta bejn il-politiki ta' 

governanza ekonomika tal-Unjoni jkomplu 

jiġu rfinuti, biex il-Kummissjoni tkun tista' 

tagħmel proposta lill-Kunsill biex 

tissospendi l-impenji kollha jew parti 

minnhom għal wieħed mill-programmi jew 

(20) Jenħtieġ li l-mekkaniżmi biex 

jiżguraw rabta bejn il-politiki ta' 

governanza ekonomika tal-Unjoni jkomplu 

jiġu rfinuti, biex il-Kummissjoni tkun tista' 

tagħmel proposta lill-Kunsill biex tqis is-

sospensjoni tal-impenji kollha jew parti 

minnhom għal wieħed mill-programmi jew 
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aktar tal-Istat Membru kkonċernat meta 

dak l-Istat Membru jonqos milli jieħu 

azzjoni effettiva fil-kuntest tal-proċess tal-

governanza ekonomika. Sabiex tiġi żgurata 

l-implimentazzjoni uniformi u fid-dawl tal-

importanza li jiġu imposti l-effetti 

finanzjarji tal-miżuri, jenħtieġ li s-setgħat 

ta' implimentazzjoni jiġu konferiti fuq il-

Kunsill li jenħtieġ li jaġixxi fuq il-bażi ta' 

proposta tal-Kummissjoni. Sabiex tiġi 

ffaċilitata l-adozzjoni tad-deċiżjonijiet li 

huma meħtieġa biex tiġi żgurata azzjoni 

effettiva fil-kuntest tal-proċess tal-

governanza ekonomika, jenħtieġ li tintuża 

votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata 

inversa. 

aktar tal-Istat Membru kkonċernat meta 

dak l-Istat Membru jonqos milli jieħu 

azzjoni effettiva fil-kuntest tal-proċess tal-

governanza ekonomika. Sabiex tiġi żgurata 

l-implimentazzjoni uniformi u fid-dawl tal-

importanza li jiġu imposti l-effetti 

finanzjarji tal-miżuri, jenħtieġ li s-setgħat 

ta' implimentazzjoni jiġu konferiti fuq il-

Kunsill li jenħtieġ li jaġixxi fuq il-bażi ta' 

proposta tal-Kummissjoni. Sabiex tiġi 

ffaċilitata l-adozzjoni tad-deċiżjonijiet li 

huma meħtieġa biex tiġi żgurata azzjoni 

effettiva fil-kuntest tal-proċess tal-

governanza ekonomika, jenħtieġ li tintuża 

votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata 

inversa. 

Or. fr 

 

Emenda  18 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti rekwiżiti 

komuni fir-rigward tal-kontenut tal-

programmi filwaqt li titqies in-natura 

speċifika ta' kull Fond. Dawn ir-rekwiżiti 

jistgħu jiġu kkomplementati minn regoli 

speċifiċi għall-Fondi. Jenħtieġ li r-

Regolament (UE) [XXX] tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill15 (ir-"Regolament 

ETC") jistabbilixxi dispożizzjonijiet 

speċifiċi dwar il-kontenut tal-programmi 

taħt il-mira tal-Kooperazzjoni territorjali 

Ewropea (Interreg). 

(21) Għal raġunijiet evidenti ta' 

effiċjenza u ġustizzja, jenħtieġ li jiġu 

stabbiliti rekwiżiti komuni fir-rigward tal-

kontenut tal-programmi filwaqt li titqies in-

natura speċifika ta' kull Fond. Dawn ir-

rekwiżiti jistgħu jiġu kkomplementati minn 

regoli speċifiċi għall-Fondi. Jenħtieġ li r-

Regolament (UE) [XXX] tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill15 (ir-"Regolament 

ETC") jistabbilixxi dispożizzjonijiet 

speċifiċi dwar il-kontenut tal-programmi 

taħt il-mira tal-Kooperazzjoni territorjali 

Ewropea (Interreg). 

__________________ __________________ 

15 Ir-Regolament (UE) Nru […] dwar 

dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-

Kooperazzjoni territorjali Ewropea 

(Interreg) appoġġata mill-Fond Ewropew 

għall-Iżvilupp Reġjonali u l-istrumenti ta' 

15 Ir-Regolament (UE) Nru […] dwar 

dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-

Kooperazzjoni territorjali Ewropea 

(Interreg) appoġġata mill-Fond Ewropew 

għall-Iżvilupp Reġjonali u l-istrumenti ta' 
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finanzjament estern (OJ L […], […], p. 

[…]). 

finanzjament estern (ĠU L […], […], p. 

[…]). 

Or. fr 

 

Emenda  19 

Davor Škrlec 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Sabiex jissaħħaħ l-approċċ integrat 

għall-iżvilupp territorjali, jenħtieġ li l-

investimenti fil-forma tal-għodod 

territorjali bħall-investimenti territorjali 

integrati ("ITI"), l-iżvilupp lokali mmexxi 

mill-komunità (community-led local 

development, "CLLD") jew kull għodda 

territorjali oħra taħt l-objettiv ta' politika 

"Ewropa eqreb lejn iċ-ċittadini tagħha" li 

tappoġġa l-inizjattivi mfassla mill-Istat 

Membru għall-investimenti programmati 

għall-FEŻR ikunu bbażati fuq strateġiji ta' 

żvilupp territorjali u lokali. Għall-finijiet 

tal-ITI u tal-għodod territorjali mfassla 

mill-Istati Membri, jenħtieġ li jiġu 

stabbiliti rekwiżiti minimi għall-kontenut 

tal-istrateġiji territorjali. Jenħtieġ li dawn l-

istrateġiji territorjali jiġu żviluppati u 

approvati taħt ir-responsabbiltà tal-

awtoritajiet jew il-korpi rilevanti. Sabiex 

jiġi żgurat l-involviment tal-awtoritajiet 

jew il-korpi rilevanti fl-istrateġiji 

territorjali ta' implimentazzjoni, jenħtieġ li 

dawn l-awtoritajiet jew il-korpi jkunu 

responsabbli għall-għażla tal-

operazzjonijiet li għandhom jiġu appoġġati, 

jew involuti f'dik l-għażla. 

(23) Sabiex jissaħħaħ l-approċċ integrat 

għall-iżvilupp territorjali, jenħtieġ li l-

investimenti fil-forma tal-għodod 

territorjali bħall-investimenti territorjali 

integrati ("ITI"), l-iżvilupp lokali mmexxi 

mill-komunità (community-led local 

development, "CLLD") jew kull għodda 

territorjali oħra taħt l-objettiv ta' politika 

"Ewropa eqreb lejn iċ-ċittadini tagħha" li 

tappoġġa l-inizjattivi mfassla mill-Istat 

Membru għall-investimenti programmati 

għall-FEŻR ikunu bbażati fuq strateġiji ta' 

żvilupp territorjali u lokali. Għall-finijiet 

tal-ITI u tal-għodod territorjali mfassla 

mill-Istati Membri, jenħtieġ li jiġu 

stabbiliti rekwiżiti minimi għall-kontenut 

tal-istrateġiji territorjali. Jenħtieġ li dawn l-

istrateġiji territorjali jiġu żviluppati u 

approvati taħt ir-responsabbiltà tal-

awtoritajiet jew il-korpi rilevanti. Sabiex 

jiġi żgurat l-involviment tal-awtoritajiet 

jew il-korpi rilevanti fl-istrateġiji 

territorjali ta' implimentazzjoni, jenħtieġ li 

dawn l-awtoritajiet jew il-korpi jkunu 

responsabbli, fost affarijiet oħra, għall-

għażla tal-operazzjonijiet li għandhom jiġu 

appoġġati. 

Or. en 

 

Emenda  20 

Mireille D'Ornano 
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Proposta għal regolament 

Premessa 24 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) Sabiex jiġi mobilizzat aħjar il-

potenzjal fil-livell lokali, jeħtieġ li 

jissaħħaħ u jiġi ffaċilitat is-CLLD. Jenħtieġ 

li jqis il-ħtiġijiet lokali u l-potenzjal, kif 

ukoll karatteristiċi soċjokulturali rilevanti, 

u jenħtieġ li jipprevedi bidliet strutturali, 

jibni l-kapaċità tal-komunità u jistimola l-

innovazzjoni. Jenħtieġ li jissaħħu l-

kooperazzjoni mill-qrib u l-użu integrat tal-

Fondi biex jitwasslu strateġiji għall-

iżvilupp lokali. Jenħtieġ li, bħala prinċipju 

essenzjali, il-gruppi ta' azzjoni lokali li 

jirrappreżentaw l-interessi tal-komunità 

jkunu responsabbli għat-tfassil u l-

implimentazzjoni tal-istrateġiji tas-CLLD. 

Sabiex jiġi ffaċilitat appoġġ koordinat 

minn Fondi differenti għall-istrateġiji tas-

CLLD u biex tiġi ffaċilitata l-

implimentazzjoni tagħhom, jenħtieġ li jiġi 

ffaċilitat l-użu ta' approċċ ta' "Fond 

Prinċipali". 

(24) Sabiex jiġi mobilizzat aħjar il-

potenzjal fil-livell lokali, jeħtieġ li 

jissaħħaħ u jiġi ffaċilitat is-CLLD. Jenħtieġ 

li jqis il-ħtiġijiet lokali u l-potenzjal, kif 

ukoll karatteristiċi soċjokulturali rilevanti, 

u jenħtieġ li jipprevedi bidliet strutturali, 

jibni l-kapaċità tal-komunità u jistimola l-

innovazzjoni. Jenħtieġ li jissaħħu l-

kooperazzjoni mill-qrib u l-użu integrat tal-

Fondi biex jitwasslu strateġiji għall-

iżvilupp lokali. Jenħtieġ li, bħala prinċipju 

essenzjali, il-gruppi ta' azzjoni lokali li 

jirrappreżentaw l-interessi tal-komunità 

jkunu responsabbli għat-tfassil u l-

implimentazzjoni tal-istrateġiji tas-CLLD. 

Sabiex jiġi ffaċilitat appoġġ koordinat 

minn Fondi differenti għall-istrateġiji tas-

CLLD u biex tiġi ffaċilitata l-

implimentazzjoni tagħhom, jista' jitqies l-

użu ta' approċċ ta' "Fond Prinċipali". 

Or. fr 

 

Emenda  21 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 25 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Sabiex jonqos il-piż amministrattiv, 

jenħtieġ li tiġi implimentata assistenza 

teknika fuq inizjattiva tal-Istat Membru 

permezz ta' rata fissa bbażata fuq il-

progress fl-implimentazzjoni tal-

programmi. Din l-assistenza teknika tista' 

tkun ikkomplementata minn miżuri ta' bini 

tal-kapaċità mmirati bl-użu ta' metodi ta' 

rimborż li mhumiex marbuta ma' kostijiet. 

(25) Sabiex jonqos il-piż amministrattiv, 

li diġà huwa partikolarment kbir, jenħtieġ 

li tiġi implimentata assistenza teknika fuq 

inizjattiva tal-Istat Membru permezz ta' 

rata fissa bbażata fuq il-progress fl-

implimentazzjoni tal-programmi. Din l-

assistenza teknika tista' tkun 

ikkomplementata minn miżuri ta' bini tal-

kapaċità mmirati bl-użu ta' metodi ta' 
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L-azzjonijiet u r-riżultati kif ukoll 

pagamenti korrispondenti tal-Unjoni 

jistgħu jiġu miftiehma fi pjan direzzjonali u 

jistgħu jwasslu għal pagamenti għal 

riżultati fil-post. 

rimborż li mhumiex marbuta ma' kostijiet. 

L-azzjonijiet u r-riżultati kif ukoll 

pagamenti korrispondenti tal-Unjoni 

jistgħu jiġu miftiehma fi pjan direzzjonali u 

jistgħu jwasslu għal pagamenti għal 

riżultati fil-post. 

Or. fr 

 

Emenda  22 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 36 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(36) Sabiex jottimizzaw l-assorbiment 

ta' investimenti ambjentali kofinanzjati, 

jenħtieġ li s-sinerġiji jiġu żgurati bil-

Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni 

Klimatika LIFE, b'mod partikolari permezz 

ta' proġetti integrati strateġiċi LIFE u 

proġetti ta' natura strateġika. 

(36) Sabiex jottimizzaw l-assorbiment 

ta' investimenti ambjentali kofinanzjati, 

jenħtieġ li s-sinerġiji jiġu żgurati bil-

Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni 

Klimatika LIFE, b'mod partikolari permezz 

ta' proġetti integrati strateġiċi LIFE u 

proġetti ta' natura strateġika. L-Unjoni 

jenħtieġ li tiżgura li l-appoġġ mill-

programm LIFE jkun konsistenti mal-

politiki u l-prijoritajiet tal-Unjoni u 

komplementari ma' strumenti finanzjarji 

oħra tal-Unjoni, filwaqt li tiżgura wkoll li 

jiġu implimentati miżuri ta' 

simplifikazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  23 

Nicola Caputo 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 36 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(36) Sabiex jottimizzaw l-assorbiment 

ta' investimenti ambjentali kofinanzjati, 

(36) Sabiex jottimizzaw l-assorbiment 

ta' investimenti ambjentali kofinanzjati, 
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jenħtieġ li s-sinerġiji jiġu żgurati bil-

Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni 

Klimatika LIFE, b'mod partikolari permezz 

ta' proġetti integrati strateġiċi LIFE u 

proġetti ta' natura strateġika. 

jenħtieġ li s-sinerġiji jiġu żgurati bil-

Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni 

Klimatika LIFE, b'mod partikolari permezz 

ta' proġetti integrati strateġiċi LIFE u 

proġetti ta' natura strateġika, kif ukoll il-

komplementarjetà ma' fondi u strumenti 

oħra tal-UE. 

Or. it 

Emenda  24 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 36 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(36) Sabiex jottimizzaw l-assorbiment 

ta' investimenti ambjentali kofinanzjati, 

jenħtieġ li s-sinerġiji jiġu żgurati bil-

Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni 

Klimatika LIFE, b'mod partikolari permezz 

ta' proġetti integrati strateġiċi LIFE u 

proġetti ta' natura strateġika. 

(36) Sabiex jottimizzaw l-assorbiment 

ta' investimenti ambjentali kofinanzjati u 

jkunu jistgħu jintlaħqu l-għanijiet dwar 

il-klima, b'mod partikolari, jenħtieġ li s-

sinerġiji jiġu żgurati bil-Programm għall-

Ambjent u l-Azzjoni Klimatika LIFE, 

b'mod partikolari permezz ta' proġetti 

integrati strateġiċi LIFE u proġetti ta' 

natura strateġika. 

Or. fr 

 

Emenda  25 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 36a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (36a) Is-suċċess ta' proġetti integrati 

strateġiċi jiddependi fuq kooperazzjoni 

mill-qrib bejn l-awtoritajiet nazzjonali, 

reġjonali u lokali u l-atturi mhux statali 

kkonċernati. Jenħtieġ għalhekk li jkunu 

applikati l-prinċipji ta' trasparenza u ta' 

żvelar tad-deċiżjonijiet relatati mal-
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iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-

valutazzjoni u l-monitoraġġ tal-proġetti. 

Or. en 

 

Emenda  26 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 41 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(41) Jenħtieġ li l-istrumenti finanzjarji 

ma jintużawx biex jappoġġaw l-attivitajiet 

ta' rifinanzjament, bħal sostituzzjoni ta' 

ftehimiet ta' self eżistenti jew forom oħra 

ta' finanzjament għal investimenti li diġà 

ġew kompluti fiżikament jew implimentati 

bis-sħiħ fid-data tad-deċiżjoni tal-

investiment, iżda minflok jappoġġaw kull 

tip ta' investiment ġdid f'konformità mal-

objettivi ta' politika sottostanti. 

(41) Jenħtieġ li l-istrumenti finanzjarji 

bl-ebda mod ma jintużaw biex jappoġġaw 

l-attivitajiet ta' rifinanzjament, bħal 

sostituzzjoni ta' ftehimiet ta' self eżistenti 

jew forom oħra ta' finanzjament għal 

investimenti li diġà ġew kompluti 

fiżikament jew implimentati bis-sħiħ fid-

data tad-deċiżjoni tal-investiment, iżda 

minflok jappoġġaw kull tip ta' investiment 

ġdid f'konformità mal-objettivi ta' politika 

sottostanti. 

Or. fr 

 

Emenda  27 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 44 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(44) B'rispett sħiħ għall-għajnuna mill-

Istat u r-regoli tal-akkwist pubbliku 

applikabbli u diġà ċċarati matul il-perjodu 

ta' programmazzjoni bejn l-2014 u l-2020, 

jenħtieġ li l-awtoritajiet ta' ġestjoni 

jkollhom il-possibbiltà li jiddeċiedu dwar l-

għażliet ta' implimentazzjoni l-aktar xierqa 

għall-istrumenti finanzjarji sabiex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet speċifiċi tar-reġjuni 

mmirati. 

(44) B'rispett sħiħ għall-għajnuna mill-

Istat u r-regoli tal-akkwist pubbliku 

applikabbli u diġà ċċarati matul il-perjodu 

ta' programmazzjoni bejn l-2014 u l-2020, 

jenħtieġ li l-awtoritajiet ta' ġestjoni 

jkollhom il-possibbiltà li jiddeċiedu dwar l-

għażliet ta' implimentazzjoni l-aktar xierqa 

għall-istrumenti finanzjarji sabiex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet speċifiċi tar-reġjuni 

mmirati. Dan l-objettiv jirrikjedi ċerta 
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flessibbiltà fl-applikazzjoni tar-regoli 

dwar l-għajnuna pubblika mill-Istat. 

Or. fr 

 

Emenda  28 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 46 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(46) Sabiex jitħaffef il-bidu tal-

implimentazzjoni tal-programmi, jenħtieġ 

li jiġi ffaċilitat ir-riportament tal-

arranġamenti ta' implimentazzjoni mill-

perjodu ta' programmazzjoni preċedenti. 

Jenħtieġ li jinżamm l-użu ta' sistema 

kompjuterizzata diġà stabbilita għall-

perjodu ta' programmazzjoni preċedenti, 

adatta skont kif meħtieġ, sakemm ma tkunx 

meħtieġa teknoloġija ġdida. 

(46) Sabiex titħaffef l-implimentazzjoni 

tal-programmi, jenħtieġ li jiġi ffaċilitat ir-

riportament tal-arranġamenti ta' 

implimentazzjoni mill-perjodu ta' 

programmazzjoni preċedenti. Jenħtieġ li 

jinżamm l-użu ta' sistema kompjuterizzata 

diġà stabbilita għall-perjodu ta' 

programmazzjoni preċedenti, adatta skont 

kif meħtieġ, sakemm ma tkunx meħtieġa 

teknoloġija ġdida. 

Or. fr 

 

Emenda  29 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 52 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(52) Jenħtieġ li jkun possibbli tnaqqis ta' 

rekwiżiti ta' verifiki u awditi meta jiġi 

assigurat li l-programm ikun iffunzjona 

b'mod effettiv għall-aħħar sentejn 

konsekuttivi billi dan juri li l-Fondi qed 

jiġu implimentati b'mod effettiv u effiċjenti 

fuq perjodu mtawwal ta' żmien. 

(52) Jenħtieġ li jkun possibbli tnaqqis ta' 

rekwiżiti ta' verifiki u awditi meta jiġi 

assigurat li l-programm ikun iffunzjona 

b'mod effettiv għall-aħħar sentejn 

konsekuttivi billi dan juri li l-Fondi qed 

jiġu implimentati b'mod effettiv u effiċjenti 

fuq perjodu mtawwal ta' żmien u b'hekk 

jonqos il-piż amministrattiv fuq l-

awtoritajiet ta' kontroll. 

Or. fr 
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Emenda  30 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 55 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(55) Biex jitnaqqas il-piż amministrattiv 

għall-Istati Membri kif ukoll għall-

Kummissjoni, jenħtieġ li tiġi stabbilita 

skeda obbligatorja ta' talbiet għall-ħlas kull 

tliet xhur. Jenħtieġ li l-pagamenti tal-

Kummissjoni jkomplu jkunu soġġetti għal 

żamma ta' 10 % sakemm jitħallas il-bilanċ 

annwali tal-kontijiet meta l-Kummissjoni 

tkun tista' tikkonkludi li l-kontijiet huma 

kompluti, preċiżi u veri. 

(55) Biex jitnaqqas il-piż amministrattiv 

għall-Istati Membri kif ukoll għall-

Kummissjoni, jista' jitqies l-istabbiliment 

ta' skeda obbligatorja ta' talbiet għall-ħlas 

kull tliet xhur. Jenħtieġ li l-pagamenti tal-

Kummissjoni jkomplu jkunu soġġetti għal 

żamma ta' 10 % sakemm jitħallas il-bilanċ 

annwali tal-kontijiet meta l-Kummissjoni 

tkun tista' tikkonkludi li l-kontijiet huma 

kompluti, preċiżi u veri. 

Or. fr 

 

Emenda  31 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 57 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(57) Sabiex jiġu salvagwardjati l-

interessi finanzjarji u l-baġit tal-Unjoni, 

jenħtieġ li l-miżuri proporzjonati jiġu 

stabbiliti u implimentati fil-livell tal-Istati 

Membri u tal-Kummissjoni. Jenħtieġ li l-

Kummissjoni tkun tista' tinterrompi l-

iskadenzi tal-pagamenti, tissospendi l-

pagamenti interim u tapplika l-

korrezzjonijiet finanzjarji meta jiġu 

ssodisfati l-kundizzjonijiet rispettivi. 

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrispetta l-

prinċipju tal-proporzjonalità billi tqis in-

natura, is-serjetà u l-frekwenza tal-

irregolaritajiet u l-implikazzjonijiet 

finanzjarji tagħhom għall-baġit tal-Unjoni. 

(57) Sabiex jiġu salvagwardjati l-

interessi finanzjarji u l-baġit tal-Unjoni u 

tiġi żgurata nefqa kkontrollata tal-finanzi 

pubbliċi, jenħtieġ li l-miżuri proporzjonati 

jiġu stabbiliti u implimentati fil-livell tal-

Istati Membri u tal-Kummissjoni. Jenħtieġ 

li l-Kummissjoni tkun tista' tinterrompi l-

iskadenzi tal-pagamenti, tissospendi l-

pagamenti interim u tapplika l-

korrezzjonijiet finanzjarji meta jiġu 

ssodisfati l-kundizzjonijiet rispettivi. 

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrispetta l-

prinċipju tal-proporzjonalità billi tqis in-

natura, is-serjetà u l-frekwenza tal-

irregolaritajiet u l-implikazzjonijiet 

finanzjarji tagħhom għall-baġit tal-Unjoni. 
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Or. fr 

 

Emenda  32 

Mireille D'Ornano 

 

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 u preċiżi 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. 

__________________ __________________ 

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). 

Or. fr 

 

Emenda  33 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 65 



 

PE627.600v02-00 24/43 AM\1162477MT.docx 

MT 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(65) Bil-ħsieb li tiġi żgurata allokazzjoni 

xierqa għall-kategoriji tar-reġjuni, bħala 

prinċipju, jenħtieġ li l-allokazzjonijiet totali 

lill-Istati Membri fir-rigward ta' reġjuni 

inqas żviluppati, dawk fi tranżizzjoni u 

dawk aktar żviluppati ma jkunux 

trasferibbli minn kategorija għal oħra. 

Madankollu, sabiex jakkomodaw il-

ħtiġijiet tal-Istati Membri biex jindirizzaw 

sfidi speċifiċi, jenħtieġ li l-Istati Membri 

jkunu kapaċi jitolbu trasferiment mill-

allokazzjonijiet tagħhom għal reġjuni aktar 

żviluppati jew għal reġjuni fi tranżizzjoni 

lejn reġjuni inqas żviluppati u jenħtieġ li 

jiġġustiifkaw din l-għażla. Sabiex jiżguraw 

biżżejjed riżorsi finanzjarji għar-reġjuni 

inqas żviluppati, jenħtieġ li jiġi stabbilit 

livell limitu għat-trasferimenti lejn reġjuni 

aktar żviluppati jew reġjuni fi tranżizzjoni. 

Jenħtieġ li t-trasferibbiltà tar-riżorsi minn 

mira għal oħra ma tkunx possibbli. 

(65) Bil-ħsieb li tiġi żgurata allokazzjoni 

xierqa għall-kategoriji tar-reġjuni, bħala 

prinċipju, jenħtieġ li l-allokazzjonijiet totali 

lill-Istati Membri fir-rigward ta' reġjuni 

inqas żviluppati, dawk fi tranżizzjoni u 

dawk aktar żviluppati ma jkunux 

trasferibbli minn kategorija għal oħra. 

Madankollu, sabiex jakkomodaw il-

ħtiġijiet tal-Istati Membri biex jindirizzaw 

sfidi speċifiċi, jenħtieġ li l-Istati Membri 

jkunu jistgħu jibbenefikaw minn ċerta 

flessibbiltà, u għalhekk kapaċi jitolbu 

trasferiment mill-allokazzjonijiet tagħhom 

għal reġjuni aktar żviluppati jew għal 

reġjuni fi tranżizzjoni lejn reġjuni inqas 

żviluppati u jenħtieġ li jiġġustifikaw din l-

għażla. Sabiex jiżguraw biżżejjed riżorsi 

finanzjarji għar-reġjuni inqas żviluppati, 

jenħtieġ li jiġi stabbilit livell limitu għat-

trasferimenti lejn reġjuni aktar żviluppati 

jew reġjuni fi tranżizzjoni. Jenħtieġ li t-

trasferibbiltà tar-riżorsi minn mira għal 

oħra ma tkunx possibbli. 

Or. fr 

 

Emenda  34 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 66 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(66) Fil-kuntest taċ-ċirkustanzi uniċi u 

speċifiċi fil-gżira tal-Irlanda, u bil-ħsieb li 

tiġi appoġġata l-kooperazzjoni bejn it-

Tramunta u n-Nofsinhar skont il-Ftehim 

tal-Ġimgħa l-Kbira, jenħtieġ li programm 

transfruntier ġdid "PEACEPLUS" ikompli 

jibni fuq il-ħidma ta' programmi 

preċedenti, Peace u INTERREG, bejn il-

kontej transfruntiera tal-Irlanda u l-Irlanda 

ta' Fuq. Meta wieħed iqis l-importanza 

(66) Fil-kuntest taċ-ċirkustanzi uniċi u 

speċifiċi fil-gżira tal-Irlanda, u bil-ħsieb li 

tiġi appoġġata l-kooperazzjoni bejn it-

Tramuntana u n-Nofsinhar skont il-Ftehim 

tal-Ġimgħa l-Kbira lil hinn mill-Brexit u l-

inċertezza li joħloq, jenħtieġ li programm 

transfruntier ġdid "PEACEPLUS" ikompli 

jibni fuq il-ħidma ta' programmi 

preċedenti, Peace u INTERREG, bejn il-

kontej transfruntiera tal-Irlanda u l-Irlanda 
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prattika tiegħu, jenħtieġ li dan il-programm 

jiġi appoġġat b'allokazzjoni speċifika biex 

ikompli jappoġġa azzjonijiet għall-paċi u r-

rikonċiljazzjoni, u jenħtieġ li jiġi allokat 

ukoll sehem xieraq mill-allokazzjoni 

Irlandiża taħt il-mira tal-Kooperazzjoni 

Territorjali Ewropea (Interreg) għall-

programm. 

ta' Fuq. Meta wieħed iqis l-importanza 

prattika tiegħu, jenħtieġ li dan il-programm 

jiġi appoġġat b'allokazzjoni speċifika biex 

ikompli jappoġġa azzjonijiet għall-paċi u r-

rikonċiljazzjoni, u jenħtieġ li jiġi allokat 

ukoll sehem xieraq mill-allokazzjoni 

Irlandiża taħt il-mira tal-Kooperazzjoni 

Territorjali Ewropea (Interreg) għall-

programm. 

Or. en 

 

Emenda  35 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 69 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(69) Barra minn hekk, jenħtieġ li s-

setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 

TFUE tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-

rigward tal-istabbiliment tal-kriterji biex 

jiġu determinati l-każijiet ta' 

irregolaritajiet li għandhom jiġu 

rrapportati, id-definizzjoni tal-kostijiet 

unitari, is-somom f'daqqa, ir-rati fissi u l-

finanzjament mhux marbut ma' kostijiet 

applikabbli għall-Istati Membri kif ukoll 

l-istabbiliment standardizzat tal-

metodoloġiji ta' kampjunar prekostitwiti. 

imħassar 

Or. fr 

Emenda  36 

Davor Škrlec 

 

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 

(37) "reżiljenza għat-tibdil fil-klima" 

tfisser proċess biex ikun żgurat li l-

infrastruttura hija reżiljenti għall-impatti 
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negattivi tal-klima f'konformità mal-gwida 

u mar-regoli nazzjonali, meta disponibbli, 

jew ma' standards rikonoxxuti 

internazzjonalment. 

negattivi tal-klima f'konformità mal-gwida 

u mar-regoli nazzjonali, meta disponibbli, 

jew ma' standards rikonoxxuti 

internazzjonalment, u li investimenti fl-

infrastruttura japplikaw il-prinċipju "l-

Effiċjenza Enerġetika tiġi l-Ewwel". 

Or. en 

 

Emenda  37 

Davor Škrlec 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 37a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (37a) "ir-reżiljenza tal-ambjent u l-

bijodiversità" tfisser proċess strutturat tal-

iżgurar tal-applikazzjoni effettiva ta' 

għodod biex jiġu evitati impatti ta' ħsara 

tal-infiq tal-UE u biex jiġu mmassimizzati 

l-benefiċċji tiegħu fuq l-istat tal-ambjent u 

l-bijodiversità tal-UE, abbażi tal-"Qafas 

Komuni għall-Bijodiversità għal Verifika 

tal-Baġit tal-UE", u b'mod konformi mal-

gwida u mar-regoli nazzjonali, fejn 

disponibbli, jew standards rikonoxxuti 

internazzjonalment. 

Or. en 

 

Emenda  38 

Davor Škrlec 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) Ewropa aktar ħadra, b'livell baxx 

ta' emissjonijiet ta' karbonju bis-saħħa tal-

promozzjoni ta' tranżizzjoni enerġetika 

nadifa u ġusta, investiment aħdar u blu, 

ekonomija ċirkolari, adattament klimatiku 

(b) Ewropa aktar ħadra, mingħajr 

emissjonijiet ta' karbonju bis-saħħa tal-

promozzjoni ta' tranżizzjoni enerġetika 

nadifa u ġusta, investiment aħdar u blu, 

ekonomija ċirkolari, adattament klimatiku 
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u prevenzjoni u ġestjoni tar-riskji; u prevenzjoni u ġestjoni tar-riskji; 

Or. en 

 

Emenda  39 

Davor Škrlec 

 

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 billi tittejjeb 

il-mobbiltà mingħajr emissjonijiet u l-

konnettività reġjonali tal-ICT; 

Or. en 

 

Emenda  40 

Peter Liese, Jytte Guteland, Ivo Belet, Francesc Gambús, Susanne Melior, Jo Leinen, 

Renate Sommer, Peter Jahr 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Reġjuni li jiddependu fuq il-

karbonju affettwati mit-tranżizzjoni ta' 

impjiegi minħabba t-tranżizzjoni 

strutturali neċessarja lejn ekonomija 

b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju 

għandu jkollhom aċċess għal appoġġ 

addizzjonali għall-objettivi tal-PO2 sabiex 

tiġi ffaċilitata tranżizzjoni ġusta. L-għan 

huwa li jiġu appoġġjati dawn ir-reġjuni, 

b'mod partikolari dawk li għadhom ma 

jikkwalifikawx għal appoġġ skont il-Fond 

għall-Modernizzazzjoni skont id-

Direttiva 2003/87/KE, billi jiġu promossi 

r-riallokazzjoni, il-provvista ta' ħiliet mill-

ġdid u t-titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema, l-

edukazzjoni, l-inizjattivi ta' tfittix tal-

impjiegi kif ukoll l-iżvilupp ta' impjiegi 

ġodda, pereżempju permezz ta' negozji 
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ġodda, fi djalogu u koordinazzjoni mill-

qrib mas-sħab soċjali. Biex dan jiġi 

ffinanzjat, il-Programm ta' Appoġġ għal 

Riformi Strutturali (SRSP) se 

jittrasferixxi 25 % tal-baġit tiegħu għall-

Fondi Strutturali. 

Or. en 

 

Emenda  41 

Davor Škrlec 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri għandhom 

jipprovdu informazzjoni dwar l-appoġġ 

għall-objettivi ambjentali u klimatiċi bl-

użu ta' metodoloġija bbażata fuq it-tipi ta' 

intervent għal kull wieħed mill-Fondi. Din 

il-metodoloġija għandha tikkonsisti mill-

assenjar ta' ponderazzjoni speċifika għall-

appoġġ ipprovdut f'livell li jirrifletti sa 

liema punt tali appoġġ jagħti kontribut 

għall-objettivi ambjentali u għall-objettivi 

klimatiċi. Fil-każ tal-FEŻR, tal-FSE+ u tal-

Fond ta' Koeżjoni, għandhom ikunu 

attribwiti ponderazzjonijiet għad-

dimensjonijiet u għall-kodiċijiet għat-tipi 

ta' interventi stabbiliti fl-Anness I. 

3. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw reżiljenza għat-tibdil fil-klima, 

ambjentali u tal-bijodiversità tal-

operazzjonijiet tagħhom permezz tal-

proċessi kollha tal-ippjanar u tal-

implimentazzjoni. Għandhom jipprovdu 

informazzjoni dwar l-appoġġ għall-

objettivi ambjentali u klimatiċi bl-użu ta' 

metodoloġija bbażata fuq it-tipi ta' 

intervent għal kull wieħed mill-Fondi. Din 

il-metodoloġija għandha tikkonsisti mill-

assenjar ta' ponderazzjoni speċifika għall-

appoġġ ipprovdut f'livell li jirrifletti sa 

liema punt tali appoġġ jagħti kontribut 

għall-objettivi ambjentali u għall-objettivi 

klimatiċi. Fil-każ tal-FEŻR, tal-FSE+ u tal-

Fond ta' Koeżjoni, għandhom ikunu 

attribwiti ponderazzjonijiet għad-

dimensjonijiet u għall-kodiċijiet għat-tipi 

ta' interventi stabbiliti fl-Anness I. 

Or. en 

 

Emenda  42 

Davor Škrlec 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu – punt c 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(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, l-imsieħba ambjentali, u l-

korpi responsabbli għall-promozzjoni tal-

inklużjoni soċjali, tal-inklużjoni ta' 

komunitajiet emarġinati, tad-drittijiet 

fundamentali, tad-drittijiet tal-persuni 

b'diżabbiltà, tal-ugwaljanza bejn is-sessi u 

tan-nondiskriminazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  43 

Davor Škrlec 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 6a 

 Prinċipji orizzontali 

 1. L-Istati Membri, l-awtoritajiet 

maniġerjali u l-Kummissjoni għandhom, 

fil-fażijiet kollha tal-implimentazzjoni, 

jirrispettaw il-prinċipji orizzontali kif 

stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat dwar 

l-Unjoni Ewropea (TUE) u fl-Artikoli 7 sa 

11 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea (TFUE) fl-

implimentazzjoni tal-Fondi, inkluża l-

integrazzjoni sħiħa tal-iżvilupp sostenibbli 

u filwaqt li titqies il-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 

 2. L-Istati Membri, l-awtoritajiet 

maniġerjali u l-Kummissjoni għandhom, 

fil-fażijiet kollha tal-implimentazzjoni, 

jikkonformaw mal-obbligu li jintegraw 

rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali u 

klimatika skont l-Artikolu 11 tat-TFUE u 

l-prinċipju ta' min iniġġes iħallas kif 

stabbilit fl-Artikolu 191(2) tat-TFUE. 

 3. B'mod partikolari, l-Istati Membri, l-
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awtoritajiet maniġerjali u l-Kummissjoni 

għandhom, matul it-tħejjija u l-

implimentazzjoni tal-Ftehimiet u l-

programmi ta' Sħubija:  

 (a) iqisu l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima 

u l-potenzjal tal-adattament tal-

investimenti magħmula mal-Fondi u 

jiżguraw li jkunu reżiljenti għall-impatt 

tat-tibdil fil-klima u d-diżastri naturali 

bħal riskji akbar ta' għargħar, nixfa, 

perjodi ta' sħana kbira, nirien forestali u 

każijiet estremi tat-temp; 

 (b) jiżguraw li jitqiesu u jiġu promossi l-

ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u l-

integrazzjoni tal-perspettiva tal-

ugwaljanza bejn is-sessi, inkluż fir-

rigward tal-monitoraġġ, ir-rapportar u l-

evalwazzjoni;  

 (c) jiżguraw id-drittijiet tal-persuni 

b'diżabilità, inkluż id-dritt ta' aċċessibbiltà 

tagħhom f'konformità mal-Artikolu 9 tal-

Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' 

Persuni b'Diżabilità, u b'mod konformi 

mad-dritt tal-Unjoni li jarmonizza r-

rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u 

s-servizzi;  

 (d) jieħdu l-passi xierqa biex jipprevjenu 

kwalunkwe diskriminazzjoni bbażata fuq 

is-sess, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-

reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-

età jew l-orjentazzjoni sesswali;  

 (e) jiżguraw li r-rekwiżiti tal-protezzjoni 

ambjentali, l-effiċjenza fir-riżorsi, il-

prinċipju "l-effiċjenza enerġetika tiġi l-

ewwel", ir-reżiljenza tal-bijodiversità, ir-

reżiljenza għad-diżastri, u l-prevenzjoni u 

l-ġestjoni tar-riskju jitqiesu u jiġu 

promossi kif xieraq. 

Or. en 

 

Emenda  44 

Davor Škrlec 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b – punt iiia (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (iiia) spjegazzjoni ta' kif il-Fondi huma 

allinjati u jikkontribwixxu għall-kisba tal-

miri, il-politiki u l-miżuri li jinstabu fil-

Pjanijiet Nazzjonali għall-Enerġija u l-

Klima tagħhom skont ir-Regolament dwar 

il-Governanza tal-Enerġija 

Or. en 

 

Emenda  45 

Davor Škrlec 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-allokazzjonijet tar-riżorsi 

finanzjarji skont il-prijorità inklużi l-

ammonti għas-snin 2026 u 2027; 

(a) l-allokazzjonijet tar-riżorsi 

finanzjarji skont il-prijorità inklużi l-

ammonti għas-snin 2026 u 2027, filwaqt li 

jitqies, b'mod partikolari, l-aġġornament 

tal-Pjanijiet Nazzjonali għall-Enerġija u 

l-Klima skont l-Artikolu 13 tar-

Regolament dwar il-Governanza tal-

Unjoni tal-Enerġija; 

Or. en 

 

Emenda  46 

Davor Škrlec 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni tista' titlob lil Stat Membru 

biex jirrieżamina u jipproponi l-emendi 

għall-programmi rilevanti, meta dan ikun 

meħtieġ biex tkun appoġġata l-

Il-Kummissjoni tista' titlob lil Stat Membru 

biex jirrieżamina u jipproponi l-emendi 

għall-programmi rilevanti, meta dan ikun 

meħtieġ biex tkun appoġġata l-
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implimentazzjoni tar-

Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill rilevanti. 

implimentazzjoni tar-

Rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 

għall-pajjiż. 

Or. en 

 

Emenda  47 

Davor Škrlec 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) biex tappoġġja l-implimentazzjoni 

ta' rakkomandazzjoni rilevanti speċifika 

għall-pajjiżi adottata b'mod konformi 

mal-Artikolu 28 tar-Regolament dwar il-

Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, 

indirizzata lill-Istat Membru kkonċernat. 

Or. en 

 

Emenda  48 

Davor Škrlec 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a – punt viia (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (viia) l-isfidi u l-għanijiet identifikati fi 

ħdan il-Pjanijiet Nazzjonali għall-

Enerġija u l-Klima skont ir-Regolament 

dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-

Enerġija 

Or. en 

 

Emenda  49 

Davor Škrlec 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 

l-programm u l-konformità tiegħu ma' dan 

ir-Regolament u mar-Regolamenti speċifiċi 

għall-Fondi, kif ukoll il-konsistenza tiegħu 

mal-Ftehim ta' Sħubija. Il-Kummissjoni, 

fil-valutazzjoni tagħha għandha, b'mod 

partikolari, tqis ir-rakkomandazzjonijiet 

speċifiċi għall-pajjiżi. 

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 

l-programm u l-konformità tiegħu ma' dan 

ir-Regolament u mar-Regolamenti speċifiċi 

għall-Fondi, kif ukoll il-konsistenza tiegħu 

mal-Ftehim ta' Sħubija. Il-Kummissjoni, 

fil-valutazzjoni tagħha għandha, b'mod 

partikolari, tirrevedi jekk ir-

rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi 

humiex qed jiġu indirizzati kif suppost. 

Or. en 

 

Emenda  50 

Davor Škrlec 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Id-deċiżjonijiet u d-dokumenti ta' 

appoġġ kollha tal-kumitat ta' monitoraġġ 

għandhom jiġu ppubblikati fuq is-sit web 

imsemmi fl-Artikolu 44(1). 

Or. en 

 

Emenda  51 

Davor Škrlec 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 35a 

 Punt ta' kuntatt waħdieni għaċ-ċittadini 

 1. L-Istat Membru għandu jwaqqaf punt 

ta' kuntatt waħdieni biex iwieġeb għal 



 

PE627.600v02-00 34/43 AM\1162477MT.docx 

MT 

kwalunkwe mistoqsija jew talba miċ-

ċittadini tal-UE, inklużi l-benefiċjarji, 

dwar l-implimentazzjoni tal-programm fi 

żmien tliet xhur mid-data tan-notifika lill-

Istat Membru kkonċernat dwar id-

deċiżjoni li tapprova l-programm. 

 L-Istat Membru jista' jwaqqaf punt ta' 

kuntatt waħdieni biex ikopri aktar minn 

programm wieħed. 

 2. Il-punt ta' kuntatt waħdieni għandu 

jipprovdi pariri olistiċi liċ-ċittadini tal-UE 

fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-

programm, inklużi talbiet għal proġetti, u 

jindirizza kwalunkwe lment dwar l-

implimentazzjoni tal-programm, b'mod 

partikolari fir-rigward tal-koerenza tiegħu 

ma' politiki oħra tal-UE u rekwiżiti bħall-

politika dwar l-ambjent u t-tibdil fil-klima. 

Or. en 

 

Emenda  52 

Davor Škrlec 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 67 – paragrafu 3 – punt j 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(j) tiżgura r-reżiljenza għat-tibdil fil-

klima tal-investimenti fl-infrastruttura li 

mistennija jkollhom ħajja ta' mill-inqas 

ħames snin. 

(j) tiżgura r-reżiljenza għat-tibdil fil-

klima, tal-ambjent u tal-bijodiversità tal-

investimenti fl-infrastruttura li mistennija 

jkollhom ħajja ta' mill-inqas ħames snin. 

Or. en 

 

Emenda  53 

Davor Škrlec 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – tabella I – subintestatura 2 
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Test propost mill-Kummissjoni 

L-OBJETTIV TAL-POLITIKA 2: EWROPA AKTAR EKOLOĠIKA, B'LIVELL BAXX 

TA' EMISSJONIJIET TA' KARBONJU PERMEZZ TAT-TRANŻIZZJONI LEJN 

ENERĠIJA NADIFA U ĠUSTA, INVESTIMENT EKOLOĠIKU U BLU, L-EKONOMIJA 

ĊIRKOLARI, L-ADATTAMENT GĦAT-TIBDIL FIL-KLIMA U L-PREVENZJONI U L-

ĠESTJONI TAR-RISKJU MARBUT MIEGĦU 

024 
L-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-proġetti ta' 

dimostrazzjoni fl-SMEs u l-miżuri ta' appoġġ 
100 % 40 % 

025 

Ir-renovazzjoni tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija tal-

ammont ta' djar eżistenti, il-proġetti ta' 

dimostrazzjoni u l-miżuri ta' appoġġ 

100 % 40 % 

026 

Ir-renovazzjoni tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija ta' 

proġetti pubbliċi ta' dimostrazzjoni tal-infrastruttura 

u l-miżuri ta' appoġġ 

100 % 40 % 

027 

Appoġġ lill-impriżi li jipprovdu servizzi li 

jikkontribwixxu għal ekonomija b'konsum baxx tal-

karbonju u reżiljenza għat-tibdil fil-klima 

100 % 40 % 

028 Enerġija rinnovabbli: riħ 100 % 40 % 

029 Enerġija rinnovabbli: solari 100 % 40 % 

030 Enerġija rinnovabbli: bijomassa 100 % 40 % 

031 Enerġija rinnovabbli: marittima 100 % 40 % 

032 
Enerġija rinnovabbli oħra (inkluża enerġija 

ġeotermali) 
100 % 40 % 

033 

Sistemi ta' Distribuzzjoni ta' Enerġija Intelliġenti 

b'livelli ta' vultaġġ medju u baxx (inklużi grids 

intelliġenti u sistemi tal-ICT) u l-ħżin relatat 

100 % 40 % 

034 
Koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja, tisħin u tkessiħ 

distrettwali 
100 % 40 % 

035 

Miżuri ta' adattament għat-tibdil fil-klima u l-

prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji relatati mal-klima: 

għargħar (inkluż is-sensibilizzazzjoni, il-protezzjoni 

ċivili u s-sistemi u l-infrastrutturi għall-ġestjoni tad-

diżastri) 

100 % 100 % 

036 

Miżuri ta' adattament għat-tibdil fil-klima u l-

prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji relatati mal-klima: 

nirien (inkluż is-sensibilizzazzjoni, il-protezzjoni 

ċivili u s-sistemi u l-infrastrutturi għall-ġestjoni tad-

diżastri) 

100 % 100 % 

037 Miżuri ta' adattament għat-tibdil fil-klima u l-

prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji relatati mal-klima: 
100 % 100 % 
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oħrajn, pereż. il-maltempati u n-nixfa (inkluż is-

sensibilizzazzjoni, il-protezzjoni ċivili u s-sistemi u 

l-infrastrutturi għall-ġestjoni tad-diżastri) 

038 

Il-prevenzjoni tar-riskji u l-ġestjoni ta' riskji naturali 

mhux relatati mal-klima (jiġifieri terremoti) u riskji 

marbuta ma' attivitajiet tal-bniedem (pereż. aċċidenti 

teknoloġiċi) inklużi s-sensibilizzazzjoni, il-

protezzjoni ċivili u sistemi u infrastrutturi għall-

ġestjoni tad-diżastri 

0 % 100 % 

039 

Il-provvista tal-ilma għall-konsum mill-bniedem 

(estrazzjoni, trattament, ħażna u infrastruttura għad-

distribuzzjoni, miżuri ta' effiċjenza, il-provvista tal-

ilma tax-xorb) 

0 % 100 % 

040 

Il-ġestjoni tal-ilma u l-konservazzjoni tar-riżorsi tal-

ilma (fosthom il-ġestjoni tal-baċin tax-xmara, miżuri 

ta' adattament għat-tibdil fil-klima speċifiċi, l-użu 

mill-ġdid, tnaqqis ta' tnixxijiet mhux intenzjonati) 

40 % 100 % 

041 Ġbir u trattament tal-ilma mormi 0 % 100 % 

042 

Il-ġestjoni tal-iskart domestiku: il-prevenzjoni, il-

minimizzazzjoni, is-separazzjoni, il-miżuri ta' 

riċiklaġġ 

0 % 100 % 

043 
Il-ġestjoni tal-iskart domestiku: it-trattament 

mekkaniku bijoloġiku, it-trattament termali 
0 % 100 % 

044 
Il-ġestjoni ta' skart kummerċjali, industrijali jew 

perikoluż 
0 % 100 % 

045 
Il-promozzjoni tal-użu ta' materjali riċiklati bħala 

materja prima 
0 % 100 % 

046 
Rijabilitazzjoni ta' siti industrijali u art 

ikkontaminata 
0 % 100 % 

047 

L-appoġġ għall-proċessi ta' produzzjoni li ma 

jagħmlux ħsara lill-ambjent u l-effiċjenza fl-użu tar-

riżorsi fl-SMEs 

40 % 40 % 

048 
Miżuri għall-kwalità tal-arja u għat-tnaqqis tal-

ħsejjes 
40 % 100 % 

049 
Il-protezzjoni, ir-restawr u l-użu sostenibbli ta' siti ta' 

Natura 2000 
40 % 100 % 

050 
Il-protezzjoni tan-natura u tal-bijodiversità, l-

infrastruttura ekoloġika 
40 % 100 % 

 

Emenda 

L-OBJETTIV TAL-POLITIKA 2: EWROPA AKTAR EKOLOĠIKA, B'LIVELL BAXX 

TA' EMISSJONIJIET TA' KARBONJU PERMEZZ TAT-TRANŻIZZJONI LEJN 
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ENERĠIJA NADIFA U ĠUSTA, INVESTIMENT EKOLOĠIKU U BLU, L-EKONOMIJA 

ĊIRKOLARI, L-ADATTAMENT GĦAT-TIBDIL FIL-KLIMA U L-PREVENZJONI U L-

ĠESTJONI TAR-RISKJU MARBUT MIEGĦU 

024 
L-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-proġetti ta' 

dimostrazzjoni fl-SMEs u l-miżuri ta' appoġġ 
100 % 40 % 

025 

Ir-renovazzjoni tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija tal-

ammont ta' djar eżistenti, il-proġetti ta' 

dimostrazzjoni u l-miżuri ta' appoġġ 

100 % 40 % 

026 

Ir-renovazzjoni tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija ta' 

proġetti pubbliċi ta' dimostrazzjoni tal-infrastruttura 

u l-miżuri ta' appoġġ 

100 % 40 % 

027 

Appoġġ lill-impriżi li jipprovdu servizzi li 

jikkontribwixxu għal ekonomija b'konsum baxx tal-

karbonju u reżiljenza għat-tibdil fil-klima 

100 % 40 % 

028 Enerġija rinnovabbli: riħ 100 % 40 % 

029 Enerġija rinnovabbli: solari 100 % 40 % 

030 Enerġija rinnovabbli: bijomassa 100 % 40 % 

031 Enerġija rinnovabbli: marittima 100 % 40 % 

032 
Enerġija rinnovabbli oħra (inkluża enerġija 

ġeotermali) 
100 % 40 % 

033 

Sistemi ta' Distribuzzjoni ta' Enerġija Intelliġenti 

b'livelli ta' vultaġġ medju u baxx (inklużi grids 

intelliġenti u sistemi tal-ICT) u l-ħżin relatat 

100 % 40 % 

034 
Koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja, tisħin u tkessiħ 

distrettwali 
100 % 40 % 

035 

Miżuri ta' adattament għat-tibdil fil-klima u l-

prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji relatati mal-klima: 

għargħar (inkluż is-sensibilizzazzjoni, il-protezzjoni 

ċivili u s-sistemi u l-infrastrutturi għall-ġestjoni tad-

diżastri) 

100 % 100 % 

036 

Miżuri ta' adattament għat-tibdil fil-klima u l-

prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji relatati mal-klima: 

nirien (inkluż is-sensibilizzazzjoni, il-protezzjoni 

ċivili u s-sistemi u l-infrastrutturi għall-ġestjoni tad-

diżastri) 

100 % 100 % 

037 

Miżuri ta' adattament għat-tibdil fil-klima u l-

prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji relatati mal-klima: 

oħrajn, pereż. il-maltempati u n-nixfa (inkluż is-

sensibilizzazzjoni, il-protezzjoni ċivili u s-sistemi u 

l-infrastrutturi għall-ġestjoni tad-diżastri) 

100 % 100 % 

038 Il-prevenzjoni tar-riskji u l-ġestjoni ta' riskji naturali 

mhux relatati mal-klima (jiġifieri terremoti) u riskji 
0 % 100 % 
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marbuta ma' attivitajiet tal-bniedem (pereż. aċċidenti 

teknoloġiċi) inklużi s-sensibilizzazzjoni, il-

protezzjoni ċivili u sistemi u infrastrutturi għall-

ġestjoni tad-diżastri 

039 

Il-provvista tal-ilma għall-konsum mill-bniedem 

(estrazzjoni, trattament, ħażna u infrastruttura għad-

distribuzzjoni, miżuri ta' effiċjenza, il-provvista tal-

ilma tax-xorb) 

0 % 100 % 

040 

Il-ġestjoni tal-ilma u l-konservazzjoni tar-riżorsi tal-

ilma (fosthom il-ġestjoni tal-baċin tax-xmara, miżuri 

ta' adattament għat-tibdil fil-klima speċifiċi, l-użu 

mill-ġdid, tnaqqis ta' tnixxijiet mhux intenzjonati) 

40 % 100 % 

041 Ġbir u trattament tal-ilma mormi 0 % 100 % 

042 

Il-ġestjoni tal-iskart domestiku: il-prevenzjoni, il-

minimizzazzjoni, is-separazzjoni, il-miżuri ta' 

riċiklaġġ 

0 % 100 % 

X 
Il-kontribuzzjoni għall-awtosuffiċjenza tal-UE 

għall-materja prima 
0 % 100 % 

X 
Il-kontribuzzjoni ta' materjali riċiklati għad-

domanda tal-materja prima 
0 % 100 % 

044 
Il-ġestjoni ta' skart kummerċjali, industrijali jew 

perikoluż 
0 % 100 % 

045 
Il-promozzjoni tal-użu ta' materjali riċiklati bħala 

materja prima 
0 % 100 % 

046 
Ir-riabilitazzjoni tas-siti industrijali u tal-art 

ikkontaminata 
0 % 100 % 

047 

L-appoġġ għall-proċessi ta' produzzjoni li ma 

jagħmlux ħsara lill-ambjent u l-effiċjenza fl-użu tar-

riżorsi fl-SMEs 

40 % 40 % 

048 
Miżuri għall-kwalità tal-arja u għat-tnaqqis tal-

ħsejjes 
40 % 100 % 

049 
Il-protezzjoni, ir-restawr u l-użu sostenibbli ta' siti ta' 

Natura 2000 
40 % 100 % 

050 
Il-protezzjoni tan-natura u tal-bijodiversità, l-

infrastruttura ekoloġika 
40 % 100 % 

Or. en 

 

Emenda  54 

Davor Škrlec 
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Proposta għal regolament 

 Anness I – Tabella I – subintestatura 2 – ringiela 27 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

 

077 Infrastruttura tal-fjuwils alternattivi 
100 

% 
40 % 

 

Emenda 

 

077 
Infrastruttura tal-iċċarġjar għal vetturi mingħajr 

emissjonijiet 

100 

% 
40 % 

Or. en 

 

Emenda  55 

Davor Škrlec 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – tabella 1 – subintestatura 4a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

 

Emenda 

L-applikazzjoni u l-implimentazzjoni 

effettiva tal-politika ambjentali tal-UE 

Hemm stabbiliti mekkaniżmi ta' 

monitoraġġ biex tiġi żgurata l-konformità 

mal-politika ambjentali tal-UE li tinkludi: 

 1. Arranġamenti u kapaċità 

amministrattiva suffiċjenti biex tiġi 

żgurata l-verifika ta' konformità ta' 

operazzjonijiet appoġġjati mill-Fondi 

mal-politika ambjentali tal-UE, b'mod 

partikolari l-Istrateġija għall-

Bijodiversità tal-2020 tal-UE, id-

Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill (VIA), id-

Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill (VAS), id-Direttiva 

tal-Kunsill 92/43/KEE, u d-



 

PE627.600v02-00 40/43 AM\1162477MT.docx 

MT 

Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill u tad-Direttiva. 

 2. Arranġamenti għat-taħriġ u t-tixrid ta' 

informazzjoni għall-persunal involut fl-

implimentazzjoni tal-Fondi fir-rigward 

tal-politika ambjentali tal-UE. 

 3. Arranġamenti b'mod konformi mal-

qafas istituzzjonali u legali tal-Istati 

Membri għall-involviment tal-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li 

jaġixxu fil-qasam tal-protezzjoni 

ambjentali u r-restawr tul it-tħejjija u l-

implimentazzjoni tal-progammi. 

Or. en 

Emenda  56 

Davor Škrlec 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – Tabella 1 – subintestatura 4b (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

 

Emenda 

Hemm stabbiliti mekkaniżmi effettivi biex 

tiġi promossa l-ugwaljanza bejn is-sessi li 

jinkludu: 

1. Arranġamenti b'mod konformi mal-

qafas istituzzjonali u legali tal-Istati 

Membri għall-involviment tal-korpi 

responsabbli għall-ugwaljanza bejn is-

sessi tul it-tħejjija u l-implimentazzjoni 

tal-progammi 

 2. Arranġamenti għat-taħriġ u t-tixrid ta' 

informazzjoni għall-persunal involut fl-

implimentazzjoni tal-Fondi fir-rigward 

tal-ugwaljanza bejn is-sessi, l-

integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' 

ugwaljanza bejn is-sessi u l-ibbaġitjar 

skont il-ġeneru 

Or. en 
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Emenda  57 

Davor Škrlec 

 

Proposta għal regolament 

Anness IV– Tabella I – subintestatura 2 – ringiela 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

    

2. Ewropa aktar 

ekoloġika, b'livell 

baxx ta' 
emissjonijiet ta' 

karbonju permezz 

tat-tranżizzjoni 

lejn enerġija 

nadifa u ġusta, 

investiment 

ekoloġiku u blu, 

l-ekonomija 

ċirkolari, l-

adattament għat-

tibdil fil-klima u 

l-prevenzjoni u l-

ġestjoni tar-riskju 

marbut miegħu 

Il-FEŻR u l-

Fond ta' 

Koeżjoni: 2.1 Il-

promozzjoni ta' 

miżuri tal-

effiċjenza 

enerġetika 

Qafas ta' politika 

strateġiku biex tiġi 

appoġġjata l-

effiċjenza 

enerġetika fir-

rinnovazzjoni ta' 

bini residenzjali u 

mhux residenzjali 

1. Strateġija 

nazzjonali fit-tul 

għar-

rinnovazzjoni, 

biex tiġi 

appoġġata r-

rinnovazzjoni tal-

istokk nazzjonali 

tal-bini 

residenzjali u 

mhux 

residenzjali, hija 

adottata 

f'konformità mar-

rekwiżiti tad-

Direttiva 

2010/31/UE dwar 

il-prestazzjoni 

tal-enerġija tal-

bini, li: 

 a. Tinvolvi l-

istadji indikattivi 

għall-2030, l-

2040 u għandha 

fil-mira l-2050 

 b. Tipprovdi 

deskrizzjoni 

indikattiva tar-

riżorsi baġitarji 

biex tiġi 

appoġġata l-

implimentazzjoni 

tal-istrateġija 

 c. Tiddefinixxi 

mekkaniżmi 

effettivi għall-

promozzjoni ta' 

investimenti fir-

rinnovazzjoni tal-
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bini   

 2. Miżuri ta' titjib 

fl-effiċjenza 

enerġetika biex 

jinkiseb l-

iffrankar tal-

enerġija rikjest 

Emenda 

2. Ewropa aktar 

ekoloġika, 

mingħajr 
emissjonijiet ta' 

karbonju permezz 

tat-tranżizzjoni 

lejn enerġija 

nadifa u ġusta, 

investiment 

ekoloġiku u blu, 

l-ekonomija 

ċirkolari, l-

adattament għat-

tibdil fil-klima u 

l-prevenzjoni u l-

ġestjoni tar-riskju 

marbut miegħu 

Il-FEŻR u l-

Fond ta' 

Koeżjoni: 2.1 Il-

promozzjoni ta' 

infrastruttura 

ekoloġika fl-

ambjent urban u 

t-tnaqqis tat-

tniġġis tal-arja, 

tal-ilma, tal-

ħamrija, 

akustiku u tad-

dawl 

Il-promozzjoni 

effettiva tal-

infrastruttura 

ekoloġika u l-

kwalità tal-arja fl-

ambjent urban 

1. Strateġija 

nazzjonali fit-tul 

għar-

rinnovazzjoni, 

biex tiġi 

appoġġata r-

rinnovazzjoni tal-

istokk nazzjonali 

tal-bini 

residenzjali u 

mhux 

residenzjali, hija 

adottata 

f'konformità mar-

rekwiżiti tad-

Direttiva 

2010/31/UE dwar 

il-prestazzjoni 

tal-enerġija tal-

bini, li: 

 a. Tinvolvi l-

istadji indikattivi 

għall-2030, l-

2040 u għandha 

fil-mira l-2050 

 b. Tipprovdi 

deskrizzjoni 

indikattiva tar-

riżorsi baġitarji 

biex tiġi 

appoġġata l-

implimentazzjoni 

tal-istrateġija 

 c. Tiddefinixxi 

mekkaniżmi 

effettivi għall-

promozzjoni ta' 

investimenti fir-

rinnovazzjoni tal-

bini   
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 2. Miżuri ta' titjib 

fl-effiċjenza 

enerġetika biex 

jinkiseb l-

iffrankar tal-

enerġija rikjest 

 Hemm fis-seħħ 

pjanijiet tal-

kwalità tal-arja 

skont l-

Artikolu 23 tad-

Direttiva 2008/50

/KE u dawn 

jinkludu miżuri 

xierqa biex jiġu 

indirizzati 

skorrimenti 

potenzjali tal-

valuri ta' limitu 

speċifikati fl-

Annessi XI u 

XIV tad-

Direttiva 2008/50

/KE. 

Or. en 

 


