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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li tistabbilixxi regoli komuni għall-FEŻR, il-
FSE+, il-Fond ta' Koeżjoni, il-FEMS, l-AMIF, l-ISF u l-BMVI peress li din se tissimplifika l-
ipprogrammar fil-livell nazzjonali, se toħloq sinerġiji aktar b'saħħithom bejn id-diversi 
strumenti ta' finanzjament, u se ttejjeb it-trasparenza tal-finanzjament.

F'konformità mal-kompetenzi LIBE, l-emendi tar-rapporteur jiffukaw prinċipalment fuq id-
dispożizzjonijiet relatati mal-AMIF, l-ISF u l-BMVI ("il-fondi tal-ĠAI"). Peress li l-
formulazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni mhux dejjem tidher ċara għal dak li jikkonċerna 
l-ambitu tal-applikazzjoni tagħha, ir-rapporteur ressaq emendi biex jiġi ċċarat liema partijiet 
tat-test japplikaw jew ma japplikawx għall-fondi tal-ĠAI. Barra minn hekk, huwa jiċċara li d-
dispożizzjonijiet fir-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi ma jistgħux jikkomplementaw biss id-
dispożizzjonijiet tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni iżda dawn jipprevalu f'każ 
ta' kunflitt ("lex specialis derogat lex generalis"). 

Barra minn hekk, huwa jintroduċi wkoll il-bidliet li ġejjin fit-test:

 il-kelma "Integrazzjoni" tiddaħħal mill-ġdid fit-titolu tal-Fond għall-Ażil u l-
Migrazzjoni (Titolu tar-Regolament, l-Artikolu 1) u l-akronomu jinbidel minn "AMF" 
għal "AMIF" tul it-test kollu;

 referenza għall-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tiżdied fil-kunsiderazzjonijiet peress 
li għandha tiġi rispettata mill-korpi u l-istituzzjonijiet kollha tal-UE kif ukoll mill-
awtoritajiet nazzjonali meta jimplimentaw il-liġi tal-UE; 

 kjarifika fil-premessi li l-appoġġ tekniku fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni jista' jintuża 
għal komunikazzjoni tar-riżultati u l-valur miżjud tal-azzjonijiet iffinanzjati minn 
fondi tal-Unjoni;

 l-evalwazzjonijiet fl-ambitu tal-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni u monitoraġġ ta' 
Schengen huma inklużi fid-definizzjoni ta' "rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiż" fl-Artikolu 2;

 iż-żieda ta' awtoritajiet reġjonali u ta' rekwiżit ta' rappurtar lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill tar-riżultati tal-konsultazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-programm fl-
Artikolu 6;

 ir-rekwiżit li jiġi ġġustifikat appoġġ ta' emerġenza u azzjonijiet speċifiċi fil-programm 
tneħħa mill-Artikolu 17, billi dawn it-tipi ta' finanzjament huma mħallsa fuq bażi ad 
hoc u għalhekk ma jistgħux jiġu antiċipati;

 l-iskadenzi għall-Kummissjoni biex tivvaluta u tapprova l-emendi tal-programm 
(Artikolu 19) tnaqqsu biex jiġu allinjati mal-prattika kurrenti;

 ir-rata fissa għal assistenza teknika fl-Artikolu 31 għandha tkun stabbilita għal kull 
Stat Membru permezz ta' ftehim mal-Kummissjoni, b'rata massima ta' 7 %; 

 fir-rigward tal-fondi tal-ĠAI, jiżdied fl-Artikolu 34 rekwiżit li jiġu involuti aġenziji 
deċentralizzati rilevanti tal-UE fil-ħidma tal-kumitati ta' monitoraġġ;

 għandhom jinżammu mill-inqas tliet laqgħat matul il-perjodu ta' programmazzjoni 
biex tiġi rieżaminata l-implimentazzjoni tal-AMIF, il-BMVI u l-ISF (Artikolu 36);
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 biex jiżdied l-għarfien dwar il-proġetti ewlenin iffinanzjati mill-fondi tal-UE, l-Istati 
Membri huma meħtieġa jinkludu informazzjoni dwar tali proġetti fil-portal uniku 
għas-sit web tagħhom (Artikolu 41);

 l-iskambju ta' informazzjoni bejn il-benefiċjarji u l-awtoritajiet tal-programm għandu 
jsir b'mod elettroniku mill-2022 minflok mill-2023 (Artikolu 63);
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EMENDI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Title

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jistipula 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

li jistipula 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, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, il-
Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument 
għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi

Emenda 2

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni -1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw l-Artikoli 3 u 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

Emenda 3

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw il-Konvenzjoni 
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Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet 
tal-Bniedem u tal-Libertajiet 
Fundamentali,

Emenda 4

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-iżvantaġġi demografiċi jenħtieġ 
li jiġu indirizzati b'mod koordinat permezz 
tal-azzjoni tal-awtoritajiet kollha tal-
Unjoni, nazzjonali, reġjonali u lokali u 
billi jiġu segwiti strateġiji ta' adattament li 
jirriflettu r-realtajiet lokali u reġjonali u 
joffru governanza f'diversi livelli li tkun 
effettiva kemm fl-istruttura ta' dawn il-
politiki speċifiċi mmirati lejn reġjuni 
partikolari kif ukoll fl-implimentazzjoni 
tagħhom. Jenħtieġ li jiġi żgurat approċċ 
aktar komprensiv dwar l-iżvantaġġi 
demografiċi u l-bidliet rilevanti permezz 
ta' koordinazzjoni akbar tal-istrumenti 
tal-Unjoni, b'mod partikolari l-politika 
agrikola komuni (PAK), il-Fondi SIE, 
inkluż il-Fond ta' Koeżjoni, il-
Kooperazzjoni Territorjali Ewropea, il-
Fond Ewropew għall-Investimenti 
Strateġiċi (FEIS) u l-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa.

Emenda 6
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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 
("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.

(2) Sabiex ikomplu jikkoordinaw, 
jarmonizzaw, jissimplifikaw u 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 
("FSE+"), il-Fond ta' Koeżjoni, miżuri 
ffinanzjati taħt ġestjoni kondiviża fil-Fond 
Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-
Sajd ("FEMS"), il-Fond għall-Ażil, il-
Migrazzjoni u l-Integrazzjoni ("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.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Minħabba l-ispeċifiċitajiet ta' kull 
Fond, jenħtieġ li r-regoli speċifiċi 
applikabbli għal kull Fond u għall-għan ta' 
kooperazzjoni territorjal Ewropea 
(Interreg) taħt il-FEŻR jiġu stipulati 
f'Regolamenti separati ("Regolamenti 
speċifiċi għall-Fond") biex 
jikkomplementaw id-dispożizzjonijiet ta' 

(3) Minħabba l-ispeċifiċitajiet ta' kull 
Fond, jenħtieġ li r-regoli speċifiċi 
applikabbli għal kull Fond u għall-għan ta' 
kooperazzjoni territorjali Ewropea 
(Interreg) taħt il-FEŻR jiġu stipulati 
f'Regolamenti separati ("Regolamenti 
speċifiċi għall-Fond") biex 
jikkomplementaw id-dispożizzjonijiet ta' 
dan ir-Regolament. Fil-każ ta' 
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dan ir-Regolament. dispożizzjonijiet konfliġġenti, ir-
Regolamenti speċifiċi għal kull Fond 
jenħtieġ li jieħdu preċedenza fuq dan ir-
Regolament.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 4

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 periferiċi u 
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, sabiex tiżdied il-
koeżjoni soċjali.

Emenda 9

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 

(5) Jenħtieġ li l-prinċipji u l-valuri 
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 ("il-Karta"). 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-
operazzjonijiet iffinanzjati mill-Fondi 
jikkontribwixxu biex jeliminaw l-
inugwaljanzi u jippromwovu l-ugwaljanza
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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.

bejn l-irġiel u n-nisa, kif ukoll jiġġieldu 
kontra d-diskriminazzjoni bbażata fuq 
kwalunkwe raġuni, inkluż is-sess, l-oriġini 
razzjali jew etnika, il-kulur jew l-oriġini 
soċjali, il-karatteristiċi ġenetiċi, ir-reliġjon 
jew it-twemmin, l-opinjoni politika jew 
kwalunkwe opinjoni oħra, l-appartenenza 
għal minoranza nazzjonali, il-proprjetà, 
it-twelid, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali. Jenħtieġ li dawn il-
Fondi ma jappoġġawx azzjonijiet li 
jikkontribwixxu għal xi forma ta' 
segregazzjoni jew esklużjoni soċjali. 
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 tal-Unjoni kif 
stabbilit fl-Artikoli 107 u 108 TFUE. Biex 
jinkiseb futur aħjar u aktar sostenibbli 
għal kulħadd, jeħtieġ li l-appoġġ tal-
Fondi jkollu fil-mira l-prinċipji stabbiliti 
fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali
u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli 
stabbiliti fl-Aġenda tan-Nazzjonijiet Uniti 
tal-2030, li l-Unjoni u l-Istati Membri 
tagħha impenjaw ruħhom għalihom. 
Barra minn hekk, il-Fondi jenħtieġ li 
jikkontribwixxu għall-qerda tal-faqar fl-
Unjoni. Fl-implimentazzjoni tal-Fondi, l-
Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw 
konsistenza, koerenza u sinerġiji mal-
prinċipji u l-miri msemmija hawn fuq, 
filwaqt li jqisu l-isfidi lokali u reġjonali.

Emenda 10

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

(5a) Il-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal 
kif stabbilita fil-Konvenzjoni tan-NU dwar 
id-Drittijiet tat-Tfal (UNCRC) hija objettiv 
espliċitu tal-politiki tal-Unjoni (l-
Artikolu 3 tat-TUE). L-Unjoni u l-Istati 
Membri jenħtieġ li jagħmlu użu xieraq 
mill-Fondi biex jappoġġaw azzjonijiet li 
jippromwovu interventi effettivi li 
jikkontribwixxu għat-twettiq tad-drittijiet 
tat-tfal.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) F'konformità mar-Regolament 
xxx/xxx, l-Unjoni jenħtieġ li tieħu miżuri 
għall-protezzjoni tal-baġit tagħha f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fi Stat Membru.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Jenħtieġ li parti mill-baġit tal-
Unjoni allokata għall-Fondi tiġi 
implimentata mill-Kummissjoni taħt 
ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri fis-
sens tar-Regolament (UE, Euratom) 
[numru tar-Regolament Finanzjarju ġdid] 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunill12 (ir-
"Regolament Finanzjarju"). Għaldaqstant, 
meta jimplimentaw il-Fondi taħt ġestjoni 
kondiviża, jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-
Istati Membri jirrispettaw il-prinċipji 
msemmija fir-Regolament Finanzjarju, 
bħall-ġestjoni finanzjarja tajba, it-
trasparenza u n-nondiskriminazzjoni.

(10) Jenħtieġ li parti mill-baġit tal-
Unjoni allokata għall-Fondi tiġi 
implimentata mill-Kummissjoni taħt 
ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri fis-
sens tar-Regolament (UE, Euratom) 
[numru tar-Regolament Finanzjarju ġdid] 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunill12 (ir-
"Regolament Finanzjarju"). Għaldaqstant, 
meta jimplimentaw il-Fondi taħt ġestjoni 
kondiviża, jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-
Istati Membri jirrispettaw il-prinċipji 
msemmija fir-Regolament Finanzjarju, 
bħall-preċiżjoni baġitarja, il-ġestjoni
finanzjarja tajba, it-trasparenza u n-
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nondiskriminazzjoni. Jenħtieġ li l-Istati 
Membri joqogħdu lura milli jżidu regoli li 
jikkumplikaw l-użu tal-Fondi għall-
benefiċjarji.

_________________ _________________

12 ĠU L […], […], p. […]. 12 ĠU L […], […], p. […].

Emenda 13

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 reġjonali u lokali kompetenti, 
korpi rilevanti li jirrappreżentaw lis-
soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet 
nongovernattivi u s-sħab ekonomiċi u
soċjali, kif xieraq. Għall-fini tal-AMIF u 
tal-BMVI, l-Istati Membri jenħtieġ li, 
barra minn hekk, jiżguraw li s-sħubija 
tinkludi organizzazzjonijiet 
internazzjonali rilevanti. 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 14

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 mmonitorjata 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. 
Dawn l-istrateġiji jenħtieġ ukoll li jkunu 
konformi ma' fondi, programmi u 
strumenti oħra tal-Unjoni, bħall-Qafas 
tal-UE għal wara l-2020 għal Strateġiji 
Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex jiġu żgurati l-prerekwiżiti 
meħtieġa għall-użu effettiv u effiċjenti tal-
appoġġ tal-Unjoni mogħti mill-Fondi, 
jenħtieġ li tiġi stabbilita lista limitata ta' 
kundizzjonijiet abilitanti kif ukoll sett 
konċiż u eżawrjenti ta' kriterji oġġettivi 
għall-valutazzjoni tagħhom. Jenħtieġ li kull 
kundizzjoni abilitanti tintrabat ma' objettiv 
speċifiku u jenħtieġ li tiġi applikata 
awtomatikament meta l-objettiv speċifiku 
jintgħażel għall-appoġġ. Meta dawn il-

(17) Sabiex jiġu żgurati l-prerekwiżiti 
meħtieġa għall-użu mhux diskriminatorju, 
inklużiv, effettiv, effiċjenti u trasparenti
tal-appoġġ tal-Unjoni mogħti mill-Fondi, li 
jista' wkoll jikkontribwixxi biex terġa' 
tinbena l-fiduċja taċ-ċittadini tal-Unjoni 
fir-rigward tal-Unjoni u l-funzjonament 
tagħha, jenħtieġ li tiġi stabbilita lista 
limitata ta' kundizzjonijiet abilitanti kif 
ukoll sett konċiż u eżawrjenti ta' kriterji 
oġġettivi għall-valutazzjoni tagħhom. 
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kundizzjonijiet ma jiġux issodisfati, 
jenħtieġ li n-nefqa relatata mal-
operazzjonijiet taħt l-objettivi speċifiċi 
relatati ma tiġix inkluża f'talbiet għall-ħlas. 
Sabiex jinżamm qafas ta' investiment 
favorevoli, jenħtieġ li jkun hemm 
monitoraġġ regolari tal-issodisfar kontinwu 
tal-kundizzjonijiet abilitanti. Huwa 
importanti wkoll li jiġi żgurat li l-
operazzjonijiet magħżula għall-appoġġ jiġu 
implimentati b'mod konsistenti mal-
istrateġiji u mad-dokumenti tal-ippjanar 
fis-seħħ sottostanti għall-issodisfar tal-
kundizzjonijiet abilitanti, u b'hekk jiżguraw 
li l-operazzjonijiet kofinanzjati kollha 
jkunu konformi mal-qafas ta' politika tal-
Unjoni.

Jenħtieġ li kull kundizzjoni abilitanti 
tintrabat ma' objettiv speċifiku u jenħtieġ li 
tiġi applikata awtomatikament meta l-
objettiv speċifiku jintgħażel għall-appoġġ. 
Meta dawn il-kundizzjonijiet ma jiġux 
issodisfati, jenħtieġ li n-nefqa relatata mal-
operazzjonijiet taħt l-objettivi speċifiċi 
relatati ma tiġix inkluża f'talbiet għall-ħlas. 
Sabiex jinżamm qafas ta' investiment 
favorevoli, jenħtieġ li jkun hemm 
monitoraġġ regolari tal-issodisfar kontinwu 
tal-kundizzjonijiet abilitanti. Huwa 
importanti wkoll li jiġi żgurat li l-
operazzjonijiet magħżula għall-appoġġ jiġu 
implimentati b'mod konsistenti mal-
istrateġiji u mad-dokumenti tal-ippjanar 
fis-seħħ sottostanti għall-issodisfar tal-
kundizzjonijiet abilitanti, u b'hekk jiżguraw 
li l-operazzjonijiet kofinanzjati kollha 
jkunu konformi mal-qafas ta' politika tal-
Unjoni.

Emenda 16

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) Biex tiġi ffaċilitata t-tħejjija tal-
programmi fil-livell nazzjonali kif ukoll 
biex jittejbu t-trasparenza u r-
responsabbiltà, jeħtieġ li l-komponenti tal-
programmi jiġu armonizzati safejn ikun 
possibbli. Għal din ir-raġuni, dan ir-
Regolament jenħtieġ li jistabbilixxi
rekwiżiti komuni fir-rigward tal-kontenut 
tal-programmi, filwaqt li titqies in-natura 
speċifika ta' kull Fond, u jipprovdi mudelli, 
b'mod partikolari għall-programmi 
appoġġati mill-FEŻR (l-għan tal-
Investiment għall-Impjiegi u t-tkabbir), il-
FSE+, il-Fond ta' Koeżjoni u l-FEMS kif 
ukoll għall-programmi appoġġati mill-
AMIF, il-BMVI u l-ISF. Ir-rekwiżiti 
jistgħu jiġu kkomplementati minn regoli 
speċifiċi għall-Fondi. Jenħtieġ li r-
Regolament (UE) [XXX] tal-Parlament 



PE627.729v02-00 14/54 AD\1169646MT.docx

MT

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

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

Emenda 17

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 u r-riċerka. 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".

Emenda 18

Proposta għal regolament
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Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(27) Sabiex jeżamina l-prestazzjoni tal-
programmi, jenħtieġ li l-Istat Membru 
jwaqqaf kumitati ta' monitoraġġ li 
jikkonsistu minn sħab soċjali rilevanti, is-
soċjetà ċivili, korpi tal-ugwaljanza, u 
organizzazzjonijiet indipendenti tad-
drittijiet tal-bniedem. It-trasparenza u r-
rappreżentanza bbilanċjata huma 
kruċjali, għalhekk, iridu jiġu 
salvagwardjati l-bilanċ bejn is-sessi u r-
rappreżentanza xierqa ta' minoranzi u 
gruppi oħra esklużi. Il-kumitati ta' 
monitoraġġ jenħtieġ li jiġu approvati mill-
Kummissjoni Ewropea. Għall-FEŻR, 
għall-FSE+ u għall-Fond ta' Koeżjoni, 
jenħtieġ li r-rapporti annwali ta' 
implimentazzjoni jiġu sostitwiti minn 
djalogu ta' politika strutturat annwali 
bbażat fuq l-aħħar informazzjoni u data 
dwar l-implimentazzjoni tal-programmi li 
jkunu saru disponibbli mill-Istat Membru.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) L-Istati Membri jenħtieġ li jwettqu 
evalwazzjonijiet tal-programmi tagħhom 
bil-ħsieb li jtejbu l-kwalità tad-disinn u l-
implimentazzjoni tal-programmi. Għal 
dan l-għan, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jfasslu pjan ta' evalwazzjoni, li jenħtieġ li 
jinkludi evalwazzjoni ta' nofs it-terminu 
għall-AMIF, il-BMVI u l-ISF. Barra 
minn hekk, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jwettqu evalwazzjoni tal-impatt ta' kull 
programm sat-30 ta' Ġunju 2029.

Emenda 20
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Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Sabiex tappoġġa t-tħejjija tal-
programmi u l-attivitajiet relatati tal-
perjodu ta' programmazzjoni li jmiss, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq 
valutazzjoni ta' nofs it-terminu tal-Fondi. 
Fi tmiem il-perjodu ta'programmazzjoni, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq 
evalwazzjonijiet retrospettivi tal-Fondi, li 
jenħtieġ li jiffukaw fuq l-impatt tal-Fondi.

(30) Sabiex tappoġġa t-tħejjija tal-
programmi u l-attivitajiet relatati tal-
perjodu ta' programmazzjoni li jmiss, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq 
evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-Fondi. 
Fi tmiem il-perjodu ta'programmazzjoni, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tevalwa l-impatt 
tal-Fondi. Ir-riżultati ta' dawn l-
evalwazzjonijiet jenħtieġ li jiġu 
ppubblikati biex tiġi żgurata t-trasparenza 
u biex tiżdied il-fiduċja taċ-ċittadini fl-
Unjoni u fl-istituzzjonijiet tagħha.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Jenħtieġ li l-awtoritajiet ta' ġestjoni 
jippubblikaw informazzjoni strutturata 
dwar operazzjonijiet magħżula u 
benefiċjarji fuq is-sit web tal-programm li 
jappoġġa l-operazzjoni, filwaqt li jqisu r-
rekwiżiti għall-protezzjoni ta' data 
personali skont ir-Regolament
(UE) 2016/67917 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill.

(32) Jenħtieġ li l-awtoritajiet ta' ġestjoni 
jippubblikaw informazzjoni strutturata 
dwar operazzjonijiet magħżula u 
benefiċjarji fuq is-sit web tal-programm li 
jappoġġa l-operazzjoni, filwaqt li 
jirrispettaw bis-sħiħ ir-rekwiżiti għall-
protezzjoni ta' data personali stabbiliti fir-
Regolament (UE) 2016/67917 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

__________________ __________________

17 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
data personali u dwar il-moviment liberu 
ta' tali data, u li jħassar id-
Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Data) ĠU L 119, 
4.5.2016, p. 1.

17 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
data personali u dwar il-moviment liberu 
ta' tali data, u li jħassar id-
Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Data) ĠU L 119, 
4.5.2016, p. 1.

Emenda 22
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Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Sabiex ikunu żgurati l-effettività, il-
ġustizzja u l-impatt sostenibbli tal-Fondi, 
jenħtieġ li jkun hemm dispożizzjonijiet li 
jiggarantixxu li l-investmenti fl-
infrastruttura jew l-investiment produttiv 
idumu u jimpedixxu l-użu ta' dawn il-
Fondi għal vantaġġ mhux dovut. Jenħtieġ li 
l-awtoritajiet ta' ġestjoni joqogħdu attenti 
b'mod partikolari li ma jappoġġawx ir-
rilokazzjoni meta jagħżlu l-operazzjonijiet 
u li jittrattaw is-somom imħallsa b'mod 
mhux dovut lil operazzjonijiet li ma 
jikkonformawx mar-rekwiżit tad-durabbiltà 
bħala irregolaritajiet.

(38) Sabiex ikunu żgurati l-inklużività, 
in-nondiskriminazzjoni, l-effettività il-
ġustizzja u l-impatt sostenibbli tal-Fondi, 
jenħtieġ li jkun hemm dispożizzjonijiet li 
jiggarantixxu li l-investimenti fl-
infrastruttura jew l-investiment produttiv 
ikunu inklużivi, nondiskriminatorji, ikunu 
fuq żmien twil u jimpedixxu l-użu ta' dawn 
il-Fondi għal vantaġġ mhux dovut. 
Jenħtieġ li l-awtoritajiet ta' ġestjoni 
joqogħdu attenti b'mod partikolari li ma 
jappoġġawx ir-rilokazzjoni meta jagħżlu l-
operazzjonijiet u li jittrattaw is-somom 
imħallsa b'mod mhux dovut lil 
operazzjonijiet li ma jikkonformawx mar-
rekwiżit tad-durabbiltà bħala 
irregolaritajiet. It-trasparenza matul il-
proċess kollu hija kruċjali.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Sabiex ikunu żgurati l-effettività, il-
ġustizzja u l-impatt sostenibbli tal-Fondi, 
jenħtieġ li jkun hemm dispożizzjonijiet li 
jiggarantixxu li l-investmenti fl-
infrastruttura jew l-investiment produttiv 
idumu u jimpedixxu l-użu ta' dawn il-Fondi 
għal vantaġġ mhux dovut. Jenħtieġ li l-
awtoritajiet ta' ġestjoni joqogħdu attenti 
b'mod partikolari li ma jappoġġawx ir-
rilokazzjoni meta jagħżlu l-operazzjonijiet 
u li jittrattaw is-somom imħallsa b'mod 
mhux dovut lil operazzjonijiet li ma 
jikkonformawx mar-rekwiżit tad-durabbiltà 
bħala irregolaritajiet.

(38) Sabiex ikunu żgurati l-effettività, l-
effiċjenza, il-ġustizzja u l-impatt 
sostenibbli tal-Fondi, jenħtieġ li jkun 
hemm dispożizzjonijiet li jiggarantixxu li l-
investimenti fl-infrastruttura jew l-
investiment produttiv idumu u jimpedixxu 
l-użu ta' dawn il-Fondi għal vantaġġ mhux 
dovut. Jenħtieġ li l-awtoritajiet ta' ġestjoni 
joqogħdu attenti b'mod partikolari li ma 
jappoġġawx ir-rilokazzjoni meta jagħżlu l-
operazzjonijiet u li jittrattaw is-somom 
imħallsa b'mod mhux dovut lil 
operazzjonijiet li ma jikkonformawx mar-
rekwiżit tad-durabbiltà bħala 
irregolaritajiet.
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 39a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) Biex ikun hemm ġlieda effettiva 
kontra l-anti-Żingariżmu u sabiex ikun 
issalvagwardjat li r-Rom ikunu jistgħu 
jilħqu l-potenzjal reali tagħhom bħala 
ċittadini tal-UE, huma meħtieġa approċċ 
integrat u l-ipprogrammar u l-
implimentazzjoni ta' programmi b'fondi 
multipli. Għalhekk, il-kompatibbiltà u l-
komplementarjetà tal-FSE, tal-FEŻR-FK 
huma vitali, b'mod simili għal dawk ta' 
fondi rilevanti oħra, bħall-FAEŻR, il-
programm Erasmus, il-programm Ewropa 
Kreattiva, il-Fond għall-Ġustizzja, għad-
Drittijiet u għall-Valuri, eċċ.

Emenda 25

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 u biex jiksbu effetti pożittivi 
massimi.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 45a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45a) Sabiex iżżid ir-responsabbiltà u t-
trasparenza, il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tipprovdi sistemi ta' indirizzar tal-ilmenti 
li jkunu aċċessibbli għaċ-ċittadini u l-
partijiet ikkonċernati kollha fl-istadji 
kollha ta' preparazzjoni u 
implimentazzjoni tal-programmi, inkluż 
il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

(UPPE) u lill-Qorti Ewropea Ewropea tal-
Awdituri (QEA) u tiżgura li kull terza 
persuna involuta fl-implimentazzjoni tal-
fondi tal-Unjoni tingħata drittijiet 
ekwivalenti. Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jirrappurtaw b'mod dettaljat lill-
Kummissjoni dwar irregolaritajiet misjuba,
inkluż frodi, u s-segwitu tagħhom kif ukoll 
dwar is-segwitu tal-investigazzjonijiet tal-
OLAF u, jekk applikabbli, ir-raġunijiet 
għaliex ma kien hemm l-ebda segwitu 
għall-investigazzjonijiet tal-OLAF. L-
Istati Membri li ma jipparteċipawx fil-
kooperazzjoni msaħħa dwar l-UPPE 
jenħtieġ li jirrappurtaw b'mod dettaljat 
lill-Kummissjoni dwar il-prosekuzzjoni ta' 
każijiet misjuba ta' frodi u, jekk 
applikabbli, dwar il-kooperazzjoni mal-
Eurojust għall-kwistjonijiet li jaqgħu fil-
kamp ta' applikazzjoni tal-kompetenza tal-
UPPE.

_________________ _________________

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

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

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

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

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

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

21 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li 

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

jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-
istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L 283, 
31.10.2017, p. 1).

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

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

Emenda 28

Proposta għal regolament
Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) regoli finanzjarji għall-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 

(a) regoli finanzjarji għall-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
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("FEŻR"), għall-Fond Soċjali Ewropew 
Plus ("FSE+"), għall-Fond ta' Koeżjoni, 
għall-Fond Ewropew għall-Affarijiet 
Marittimi u s-Sajd ("FEMS"), għall-Fond 
għall-Ażil u l-Migrazzjoni ("AMIF"), 
għall-Fond għas-Sigurtà Interna ("ISF") u 
għall-Istrument ta' Ġestjoni tal-Fruntieri u 
tal-Viżi ("BMVI") ("il-Fondi");

("FEŻR"), għall-Fond Soċjali Ewropew 
Plus ("FSE+"), għall-Fond ta' Koeżjoni, 
għall-Fond Ewropew għall-Affarijiet 
Marittimi u s-Sajd ("FEMS"), għall-Fond 
għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni
("AMIF"), għall-Fond għas-Sigurtà Interna 
("ISF") u għall-Istrument ta' Ġestjoni tal-
Fruntieri u tal-Viżi ("BMVI") ("il-Fondi");

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "rakkomandazzjonijiet rilevanti 
speċifiċi għall-pajjiż" tfisser 
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
f'konformità mal-Artikolu 121(2) u mal-
Artikolu 148(4) TFUE relatati ma' sfidi 
strutturali li jixraq li jiġu indirizzati 
permezz ta' investimenti pluriennali li 
jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Fondi 
kif stabbilit fir-Regolamenti speċifiċi għall-
Fondi, u rakkomandazzjonijiet rilevanti 
adottati f'konformità mal-Artikolu [XX] 
tar-Regolament (UE) [in-numru tar-
Regolament il-ġdid dwar il-Governanza 
tal-Unjoni tal-Enerġija] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill;

(1) "rakkomandazzjonijiet rilevanti 
speċifiċi għall-pajjiż" tfisser 
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
f'konformità mal-Artikolu 121(2) u mal-
Artikolu 148(4) TFUE relatati ma' sfidi 
strutturali li jixraq li jiġu indirizzati 
permezz ta' investimenti pluriennali li 
jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Fondi 
kif stabbilit fir-Regolamenti speċifiċi għall-
Fondi, rakkomandazzjonijiet magħmula 
fil-qafas tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 
Nru 1053/20131a u rakkomandazzjonijiet 
rilevanti adottati f'konformità mal-
Artikolu [XX] tar-Regolament (UE) [in-
numru tar-Regolament il-ġdid dwar il-
Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

__________________

1a Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
Nru 1053/2013 tas-7 ta' Ottubru 2013 li 
jistabbilixxi mekkaniżmu ta' evalwazzjoni 
u monitoraġġ biex jivverifika l-
applikazzjoni tal-acquis ta' Schengen u li 
jħassar id-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv 
tas-16 ta' Settembru 1998 li stabbilixxiet 
Kumitat Permanenti għall-evalwazzjoni u 
l-implimentazzjoni ta' Schengen 
(ĠU L 295, 6.11.2013, p. 27).
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Ġustifikazzjoni

Rilevanti għall-ISF.

Emenda 31

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) "l-integrazzjoni tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi" tfisser approċċ doppju, 
kemm permezz ta' integrazzjoni 
sistematika tal-aspetti tal-ġeneru fl-istadji 
kollha tal-programmazzjoni u tal-proċess 
ta' implimentazzjoni kif ukoll permezz ta' 
azzjonijiet speċifiċi addizzjonali. Metodi 
ta' bbaġitjar skont il-ġeneru jistgħu 
jintużaw biex jinkludu l-prinċipju tal-
ugwaljanza bejn is-sessi fit-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi;

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Ewropa aktar intelliġenti bis-saħħa 
tal-promozzjoni ta' trasformazzjoni 
ekonomika innovattiva u intelliġenti;

(a) Ewropa aktar intelliġenti bis-saħħa 
tal-promozzjoni ta' trasformazzjoni 
ekonomika innovattiva, sostenibbli u 
intelliġenti;

Emenda 33

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, 

(b) Ewropa aktar ħadra, b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju bis-saħħa tal-
promozzjoni ta' ambjent vijabbli, 
tranżizzjoni enerġetika nadifa u ġusta, 
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ekonomija ċirkolari, adattament klimatiku 
u prevenzjoni u ġestjoni tar-riskji;

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

Emenda 34

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 soċjali, inklużiva u 
koeżiva li timplimenta l-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali u tiġġieled b'mod 
partikolari l-inugwaljanzi, il-faqar, l-
esklużjoni soċjali u l-qgħad;

Emenda 35

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 bis-
saħħa tat-trawwim ta' żvilupp sostenibbli,
integrat u bbilanċjat taż-żoni urbani, rurali 
u kostali u inizjattivi lokali.

Emenda 36

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; kif ukoll

(a) Investiment għall-impjiegi u t-
tkabbir sostenibbli u inklużiv fl-Istati 
Membri u r-reġjuni, li jridu jiġu appoġġati 
mill-FEŻR, mill-FSE+ u mill-Fond ta' 
Koeżjoni; kif ukoll

Emenda 37
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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 
jipprovdu, fi żmien xieraq, 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.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni, il-
komplementarità u l-koerenza bejn il-
Fondi u strumenti oħra tal-Unjoni bħall-
Programm ta' Appoġġ għar-Riforma, 
inklużi l-Għodda għat-Twettiq ta' Riformi 
u l-Istrument għall-Appoġġ Tekniku. Dawn 
għandhom jottimizzaw il-mekkaniżmi 
għall-koordinazzjoni bejn dawk 
responsabbli biex tiġi evitata d-
duplikazzjoni matul l-ippjanar u l-
implimentazzjoni.

4. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni, il-
komplementarjetà u l-koerenza bejn il-
Fondi u strumenti oħra tal-Unjoni bħall-
Programm ta' Appoġġ għar-Riforma, 
inklużi l-Għodda għat-Twettiq ta' Riformi 
u l-Istrument għall-Appoġġ Tekniku, il-
Qafas tal-Unjoni għal wara l-2020 għal 
Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni 
tar-Rom, eċċ. Dawn għandhom 
jottimizzaw il-mekkaniżmi għall-
koordinazzjoni bejn dawk responsabbli 
biex tiġi evitata d-duplikazzjoni matul l-
ippjanar u l-implimentazzjoni.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a

Ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u 
opportunitajiet indaqs, u 

nondiskriminazzjoni

1. Il-Fondi kollha taħt is-CPR għandhom 
jiżguraw l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-
nisa matul it-tħejjija, l-implimentazzjoni, 
il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tagħhom. 
L-aspett relatat mal-ġeneru għandu jitqies 
fid-dimensjonijiet kollha u fl-istadji 
kollha tal-Programm.

2. Il-Programm għandu jippromwovi 
wkoll opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd, mingħajr diskriminazzjoni 
abbażi tas-sessi, l-oriġini razzjali jew 
etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-
diżabbiltà, l-età, l-orjentazzjoni sesswali 
jew l-identità tal-ġeneru matul it-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tagħhom.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

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, is-sħab ambjentali, u l-
korpi responsabbli għall-qerda tal-faqar u
għall-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, 
tad-drittijiet fundamentali, tad-drittijiet tal-
persuni b'diżabbiltà, tal-ugwaljanza bejn is-
sessi u tan-nondiskriminazzjoni, bħal korpi 
tal-ugwaljanza u organizzazzjonijiet tad-
drittijiet tal-bniedem indipendenti;

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għall-fini tal-AMIF u tal-BMVI, 
l-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
sħubija tkun tinkludi wkoll 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
rilevanti.

Emenda 42

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

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 6 − paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Minn tal-anqas darba f'sena, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lis-
sħab fil-livell tal-Unjoni dwar l-
implimentazzjoni tal-programmi u 
għandha tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-eżitu.

Ġustifikazzjoni

Ġustifikazzjoni dwar l-esklużjoni ta' organizzazzjonijiet internazzjonali: Ir-rapporteur 
jirrikonoxxi l-importanza tal-IOs fl-implimentazzjoni tal-AMIF iżda s-sħubija għandha fil-
mira b'mod espliċitu "l-awtoritajiet reġjonali u lokali" (ara l-ewwel sentenza). Jidher li huwa 
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aktar rilevanti li l-IOs jiġu involuti fit-tħejjija tal-programmi speċifiċi minflok is-sħubija, li 
tkopri l-Fondi kollha taħt is-CPR.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a

Rispett tad-drittijiet fundamentali

Fl-implimentazzjoni tal-Fondi, l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni għandhom 
jiżguraw ir-rispett tad-drittijiet 
fundamentali u l-konformità mal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6b

Promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa u nondiskriminazzjoni

L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandu 
jkollhom l-għan li jeliminaw l-
inugwaljanzi u jiżguraw li l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel, l-integrazzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-integrazzjoni 
tal-perspettiva tal-ġeneri jiġu meqjusa u 
promossi tul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi, inkluż 
fir-rigward tal-monitoraġġ, ir-rappurtar u 
l-evalwazzjoni. Il-Fond ma għandux 
jappoġġa azzjonijiet li jikkontribwixxu 
għal xi forma ta' segregazzjoni.

Emenda 46
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) għal kull wieħed mill-objettivi ta' 
politika magħżula ta' kull wieħed mill-
Fondi, sommarju tal-azzjonijiet u l-miżuri 
għas-salvagwardja tal-ugwaljanza, l-
inklużjoni u n-nondiskriminazzjoni 
(kemm f'termini tal-aspett soċjali kif ukoll 
ġeografiku tiegħu);

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 1 - punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) azzjonijiet meħuda biex jiġu 
involuti s-sħab rilevanti msemmija fl-
Artikolu 6;

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru għandu 
jirrieżamina l-Ftehim ta' Sħubija filwaqt li 
jqis l-kummenti li jkunu saru mill-
Kummissjoni.

3. L-Istat Membru għandu 
jirrieżamina l-Ftehim ta' Sħubija f'każ li l-
Kummissjoni tkun għamlet kummenti u 
għandu jqis dawn il-kummenti.

Ġustifikazzjoni

Jekk il-Kummissjoni ma tagħmilx kummenti, m'hemmx bżonn ta' rieżami.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal kull objettiv speċifiku, f'dan ir-
Regolament huma stipulati 
prekundizzjonijiet għall-implimentazzjoni 
effettiva u effiċjenti tagħhom 
("kundizzjonijiet ta' abilitazzjoni").

Għal kull objettiv speċifiku, f'dan ir-
Regolament huma stipulati 
prekundizzjonijiet għall-implimentazzjoni 
inklużiva, nondiskriminatorja, effettiva u 
effiċjenti tagħhom ("kundizzjonijiet ta' 
abilitazzjoni").

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
valutazzjoni u tgħarraf lill-Istat Membru 
meta taqbel mal-issodisfar.

Fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
valutazzjoni u tgħarraf lill-Istat Membru 
bir-riżultat.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-indikaturi tal-output u tar-riżultati 
marbuta mal-objettivi speċifiċi stabbilit fir-
Regolamenti speċifiċi għall-Fondi;

(a) l-indikaturi tal-output u tar-riżultati 
marbuta mal-objettivi speċifiċi, li jistgħu 
jiġu verifikati u sottoposti għal awditjar, 
stabbiliti fir-Regolamenti speċifiċi għall-
Fondi;

Ġustifikazzjoni

Partijiet terzi independenti għandhom ikunu jistgħu jivverifikaw u jissottoponu għal awditjar 
l-indikaturi tal-prestazzjoni.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2



AD\1169646MT.docx 31/54 PE627.729v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'talba tal-Kummissjoni, l-Istat 
Membru għandu jqiegħed dawn il-
metodoloġiji għad-dispożizzjoni tagħha.

2. L-Istat Membru għandu jippreżenta 
l-metodoloġiji li jkunu disponibbli fuq 
talba lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni 
tista' tissuġġerixxi bidliet għal dawk il-
metodoloġiji, li għandhom jitqiesu mill-
Istat Membru.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Titolu 2 – kapitolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri marbuta ma' governanza ekonomika 
tajba

Miżuri marbuta ma' governanza ekonomika 
tajba u rispett tal-istat tad-dritt

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a

Miżuri li jorbtu l-effikaċja tal-Fondi mar-
rispett tal-istat tad-dritt

1. F'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-
rigward tal-istat tad-dritt fi Stat Membru, 
l-Unjoni għandha tieħu miżuri biex 
tipproteġi l-baġit tagħha.

2. Tali miżuri jiġi adottati f'konformità 
mar-Regolament xxx/xxx dwar il-
protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull programm għandu jistabbilixxi 
strateġija għall-kontribuzzjoni tal-
programm għall-objettivi ta' politika u 
għall-komunikazzjoni tar-riżultati tiegħu.

1. Kull programm għandu jistabbilixxi 
strateġija għall-kontribuzzjoni tal-
programm għall-objettivi ta' politika tal-
Fond rispettiv u għall-komunikazzjoni tar-
riżultati tiegħu.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Programm għandu jkun magħmul minn 
prijoritajiet. Kull prijorità għandha 
tikkorrispondi għal objettiv uniku ta' 
politika jew għal assistenza teknika. 
Prijorità li tikkorrispondi għal objettiv ta' 
politika għandha tkun magħmula minn 
objettiv speċifiku wieħed jew aktar. Aktar 
minn prijorità waħda tista' tikkorrispondi 
għall-istess objettiv ta' politika.

Programmi appoġġati mill-FEŻR, mill-
FSE+ u mill-Fond ta' Koeżjoni 
għandhom ikunu magħmula minn 
prijoritajiet Kull prijorità għandha 
tikkorrispondi għal objettiv uniku ta' 
politika jew għal assistenza teknika. 
Prijorità li tikkorrispondi għal objettiv ta' 
politika għandha tkun magħmula minn 
objettiv speċifiku wieħed jew aktar. Aktar 
minn prijorità waħda tista' tikkorrispondi 
għall-istess objettiv ta' politika.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sommarju tal-isfidi ewlenin, filwaqt 
li jitqiesu:

(a) sommarju tal-isfidi ewlenin, filwaqt 
li jitqiesu, kif xieraq:

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a – punt vii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vii) għall-programmi appoġġati mill-
AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, il-progress 
fl-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' azzjoni 
u l-acquis rilevanti tal-Unjoni;

(vii) permezz ta' deroga mill-punti (i) sa 
(vi) tal-Artikolu 17(3), għall-programmi
appoġġati mill-AMIF, mill-ISF u mill-
BMVI, il-progress fl-implimentazzjoni tal-
pjanijiet ta' azzjoni u l-acquis rilevanti tal-
Unjoni u n-nuqqasijiet identifikati;

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) l-azzjonijiet li jissalvagwardjaw l-
ugwaljanza, l-inklużjoni u n-
nondiskriminazzjoni (kemm f'termini tal-
aspett soċjali kif ukoll ġeografiku tiegħu);

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-azzjonijiet meħuda sabiex l-
imsieħba msemmija fl-Artikolu 6 jiġu 
involuti fit-tħejjija tal-programm, u r-rwol 
ta' dawk l-imsieħba fl-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
programm;

(g) l-azzjonijiet meħuda sabiex is-sħab 
imsemmija fl-Artikolu 6 jiġu involuti fit-
tħejjija tal-programm, u r-rwol ta' dawk is-
sħab fl-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u 
l-evalwazzjoni tal-programm, u jekk il-
kummenti mressqa minn dawn is-sħab 
tqisux fit-tħejjija tal-programm u kif 
tqiesu;

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) l-azzjonijiet meħuda għall-
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integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' 
ugwaljanza bejn is-sessi

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) meta applikabbli, ġustifikazzjoni 
għall-appoġġ operattiv, għall-azzjonijiet 
speċifiċi, għall-assistenza ta' emerġenza, u 
għall-azzjonijiet imsemmija fl-Artikoli [16 
u 17] tar-Regolament AMIF;

(d) meta applikabbli, ġustifikazzjoni 
għall-appoġġ operattiv u għall-azzjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli [16 u 17] tar-
Regolament AMIF;

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 18 − paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru għandu 
jirrieżamina l-programm filwaqt li jqis il-
kummenti li jkunu saru mill-
Kummissjoni.

3. L-Istat Membru għandu 
jirrieżamina l-programm f'każ li l-
Kummissjoni tkun għamlet 
osservazzjonijiet u għandu jqis dawn l-
osservazzjonijiet.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-emenda u l-konformità tagħha ma' dan ir-
Regolament u mar-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fondi, inklużi r-rekwiżiti fil-livell 
nazzjonali, u tista' tagħmel il-kummenti fi 
żmien tliet xhur mill-preżentazzjoni tal-
programm emendat.

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-emenda u l-konformità tagħha ma' dan ir-
Regolament u mar-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fondi, inklużi r-rekwiżiti fil-livell 
nazzjonali, u tista' tagħmel il-kummenti fi 
żmien xahrejn mill-preżentazzjoni tal-
programm emendat.
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Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru għandu 
jirrieżamina l-programm emendat u jqis il-
kummenti li jkunu saru mill-
Kummissjoni.

3. L-Istat Membru għandu 
jirrieżamina l-programm emendat f'każ li l-
Kummissjoni tkun għamlet 
osservazzjonijiet u għandu jqis dawn l-
osservazzjonijiet.

Emenda 66

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 mill-aktar fis 
possibbli iżda mhux aktar tard minn tliet
xhur wara l-preżentazzjoni tiegħu mill-Istat 
Membru.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul il-perjodu ta' programmazzjoni, l-
Istat Membru jista' jittrasferixxi ammont sa 
massimu ta' 5 % tal-allokazzjoni inizjali ta' 
prijorità u mhux aktar minn 3 % tal-baġit 
tal-programm lil prijorità oħra tal-istess 
Fond tal-istess programm. Għall-
programmi appoġġati mill-FEŻR u mill-
FSE+, it-trasferiment għandu jikkonċerna 
biss l-allokazzjonijiet għall-istess 
kategorija ta' reġjuni.

Matul il-perjodu ta' programmazzjoni, 
b'ġustifikazzjoni xierqa, l-Istat Membru 
jista' jittrasferixxi ammont sa massimu ta' 
5 % tal-allokazzjoni inizjali ta' prijorità u 
mhux aktar minn 3 % tal-baġit tal-
programm lil prijorità oħra tal-istess Fond 
tal-istess programm. Għall-programmi 
appoġġati mill-FEŻR u mill-FSE+, it-
trasferiment għandu jikkonċerna biss l-
allokazzjonijiet għall-istess kategorija ta' 
reġjuni.
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Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jagħti s-setgħa lill-komunitajiet 
lokali biex jiżviluppaw strateġiji u 
soluzzjonijiet fit-tul għall-isfidi ewlenin li 
jħabbtu wiċċhom magħhom;

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tisħiħ tal-kapaċità ta' atturi lokali 
biex jiżviluppaw u jimplimentaw l-
operazzjonijiet;

(a) il-bini tal-kapaċità ta' atturi lokali 
biex jiżviluppaw u jimplimentaw l-
operazzjonijiet inkluż it-trawwim tal-
kapaċitajiet tagħhom ta' ġestjoni tal-
proġetti;

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq l-inizjattiva ta' Stat Membru, il-
Fondi jistgħu jappoġġaw azzjonijiet, li 
jistgħu jikkonċernaw perjodi ta' 
programmazzjoni preċedenti u 
sussegwenti, meħtieġa għall-użu u l-
amministrazzjoni b'mod effettiv ta' dawk 
il-Fondi.

1. Fuq l-inizjattiva ta' Stat Membru, il-
Fondi jistgħu jappoġġaw azzjonijiet, li 
jistgħu jikkonċernaw perjodi ta' 
programmazzjoni preċedenti u 
sussegwenti, meħtieġa għall-użu u l-
amministrazzjoni b'mod effettiv ta' dawk 
il-Fondi u għall-bini tal-kapaċitajiet tas-
sħab imsemmija fl-Artikolu 6.

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-persentaġġ tal-Fondi rimborżati 
għall-assistenza teknika għandu jkun dan 
li ġej:

2. Abbażi ta' ftehim bejn il-
Kummissjoni u l-Istat Membru, il-
persentaġġ tal-Fondi rimborżati għall-
assistenza teknika jista' jiġi stabbilit għal 
mhux aktar minn:

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għall-appoġġ tal-AMIF, tal-ISF u 
tal-BMVI: 6 %.

(d) għall-appoġġ tal-AMIF, tal-ISF u 
tal-BMVI: 7 %.

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull kumitat ta' monitoraġġ għandu 
jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

2. Kull kumitat ta' monitoraġġ għandu 
jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu filwaqt 
li jqis il-ħtieġa għat-trasparenza.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kumitat ta' monitoraġġ għandu 
jiltaqa' minn tal-anqas darba f'sena u 
għandu jagħmel rieżami tal-kwistjonijiet 
kollha li jaffettwaw il-progress tal-
programm lejn il-kisba tal-objettivi tiegħu.

3. Il-kumitat ta' monitoraġġ għandu 
jiltaqa' minn tal-anqas darbtejn f'sena u 
għandu jagħmel rieżami tal-kwistjonijiet 
kollha li jaffettwaw il-progress tal-
programm lejn il-kisba tal-objettivi tiegħu.

Emenda 75
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Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru għandu jiddetermina l-
kompożizzjoni tal-kumitat ta' monitoraġġ u 
għandu jiżgura rappreżentanza bilanċjata 
tal-awtoritajiet u tal-korpi intermedji 
rilevanti tal-Istat Membru, kif ukoll tar-
rappreżentanti tal-imsieħba msemmija fl-
Artikolu 6.

L-Istat Membru għandu jagħmel proposta 
għall-kompożizzjoni tal-kumitat ta' 
monitoraġġ u għandu jiżgura 
rappreżentanza bilanċjata tal-awtoritajiet u 
tal-korpi intermedji rilevanti tal-Istat 
Membru filwaqt li jqis il-ħtieġa għal 
bilanċ bejn is-sessi u d-diversità tal-
ġeneru kif ukoll tar-rappreżentanti tas-
sħab imsemmija fl-Artikolu 6. Fil-kumitat 
ta' monitoraġġ, iridu jiġu ssalvagwardjati 
l-bilanċ bejn is-sessi u r-rappreżentanza 
xierqa tal-minoranzi u ta' gruppi esklużi 
oħrajn. Il-kumitati ta' monitoraġġ 
għandhom jiġu approvati mill-
Kummissjoni.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-każ ta' irregolaritajiet fil-
kompożizzjoni jew fil-ħidma tal-kumitat 
ta' monitoraġġ, il-Kummissjoni għandha 
tissospendi lill-kumitat ta' monitoraġġ.

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għall-AMIF, l-ISF u l-BMVI, l-
aġenziji deċentralizzati rilevanti 
għandhom jipparteċipaw fil-ħidma tal-
kumitat ta' monitoraġġ f'kapaċità 
konsultattiva.
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Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-progress fil-bini ta' kapaċità 
amministrattiva għall-istituzzjonijiet 
pubbliċi u għall-benefiċjarji, meta rilevanti.

(i) il-progress fil-bini ta' kapaċità 
amministrattiva għall-istituzzjonijiet 
pubbliċi, għas-sħab u għall-benefiċjarji, 
meta rilevanti.

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kumitat ta' monitoraġġ jista' 
jipproponi lill-awtorità ta' ġestjoni oqsma 
ta' intervent li jkunu tressqu minn 
membri tal-kumitat ta' monitoraġġ.

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Id-deċiżjonijiet u d-dokumenti ta' 
appoġġ kollha tal-kumitat ta' monitoraġġ 
għandhom jiġu ppubblikati fuq is-sit web 
imsemmi fl-Artikolu 44(1).

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-programm appoġġati mill-
AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, il-laqgħa 
ta' rieżami għandha tiġi organizzata minn 

imħassar
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tal-anqas darbtejn matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni.

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Għall-programmi appoġġati mill-
FEMS, mill-AMF, mill-ISF u mill-BMVI, 
l-Istat Membru għandu jippreżenta rapport 
annwali dwar il-prestazzjoni f'konformità 
mar-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi.

6. Għall-programmi appoġġati mill-
FEMS, mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, 
l-Istat Membru għandu jippreżenta rapport 
annwali dwar il-prestazzjoni f'konformità 
mar-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi.

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Ir-rieżami ta' prestazzjoni annwali 
għandha ssir disponibbli għall-Parlament 
Ewropew u għall-Kunsill.

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) il-valuri tal-indikaturi tal-output u 
tar-riżultati għall-operazzjonijiet magħżula 
u l-valuri miksuba skont l-operaturi, 
diżaggregati skont is-sessi fejn 
applikabbli.

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtorità ta' ġestjoni għandha 
tippubblika d-data trażmessa lill-
Kummissjoni fuq is-sit web imsemmi fl-
Artikolu 44(1).

5. L-awtorità ta' ġestjoni għandha 
tippubblika d-data trażmessa lill-
Kummissjoni fuq is-sit web imsemmi fl-
Artikolu 44(1). Fejn tonqos li tagħmel 
dan, il-Kummissjoni tista' tiżvela d-data lil 
individwi jew organizzazzjonijiet meta 
tintalab tagħmel dan.

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport finali dwar il-prestazzjoni 
għandu jkun sensittiv għall-ġeneru u 
għandu jinkludi kapitolu speċifiku dwar l-
ugwaljanza bejn is-sessi.

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 39 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità ta' ġestjoni għandha 
twettaq evalwazzjonijiet tal-programm. 
Kull evalwazzjoni għandha tivvaluta l-
effikaċja, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-
koerenza u l-valur miżjud Ewropew bil-
għan li titjib il-kwalità tat-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-programmi.

1. L-awtorità ta' ġestjoni għandha 
twettaq evalwazzjonijiet tal-programm. 
Kull evalwazzjoni għandha tivvaluta l-
inklużività, in-natura nondiskriminatorja, 
l-effikaċja, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-
koerenza u l-valur miżjud Ewropew 
inkluża l-ugwaljanza bejn is-sessi bil-għan 
li ttejjeb il-kwalità tat-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-programmi.

Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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L-Istati Membri jistgħu jwettqu 
evalwazzjonijiet ex ante biex itejbu l-
kwalità tat-tfassil ta' kull programm.

Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ta' nofs it-terminu biex 
teżamina l-effikaċja, l-effiċjenza, ir-
relevanza, il-koerenza u l-valur miżjud 
Ewropew ta' kull Fond sa tmiem l-2024. Il-
Kummissjoni tista' tuża l-informazzjoni 
kollha rilevanti diġà disponibbli skont l-
Artikolu [128] tar-Regolament Finanzjarju.

1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ta' nofs it-terminu biex 
teżamina l-inklużività, in-natura 
nondiskriminatorja, l-effikaċja, l-
effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza u l-
valur miżjud Ewropew ta' kull Fond sa 
tmiem l-2024. Il-Kummissjoni tista' tuża l-
informazzjoni kollha rilevanti diġà 
disponibbli skont l-Artikolu [128] tar-
Regolament Finanzjarju.

Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ta' nofs it-terminu biex 
teżamina l-effikaċja, l-effiċjenza, ir-
relevanza, il-koerenza u l-valur miżjud 
Ewropew ta' kull Fond sa tmiem l-2024. Il-
Kummissjoni tista' tuża l-informazzjoni 
kollha rilevanti diġà disponibbli skont l-
Artikolu [128] tar-Regolament Finanzjarju.

1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ta' nofs it-terminu biex 
teżamina l-effikaċja, l-effiċjenza, ir-
rilevanza, il-koerenza, il-konformità mal-
acquis tal-UE u l-valur miżjud tal-UE, 
inkluża l-ugwaljanza bejn is-sessi, ta' kull 
Fond sa tmiem l-2024. Il-Kummissjoni 
tista' tuża l-informazzjoni kollha rilevanti 
diġà disponibbli skont l-Artikolu [128] tar-
Regolament Finanzjarju.

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) komunikazzjoni għaċ-ċittadini tal-
Unjoni tar-rwol u l-kisbiet tal-Fondi 
permezz ta' portal uniku għas-sit web li 
jipprovdi aċċess għall-programmi kollha li 
jinvolvu dak l-Istat Membru.

(b) komunikazzjoni għaċ-ċittadini tal-
Unjoni tar-rwol u l-kisbiet tal-Fondi, 
b'mod partikolari permezz ta' portal uniku 
għas-sit web li jipprovdi aċċess għall-
programmi kollha, kif ukoll proġetti 
ewlenin iffinanzjati fil-qafas ta' dawn il-
programmi, li jinvolvu dak l-Istat Membru.

Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità ta' ġestjoni għandha 
tiżgura li, fi żmien sitt xhur mill-
approvazzjoni tal-programm, ikun hemm 
sit web fejn tkun disponibbli informazzjoni 
dwar programmi li hija responsabbli 
għalihom, li tkopri l-objettivi, l-attivitajiet, 
l-opportunitajiet ta' finanzjament 
disponibbli u l-kisbiet tal-programm.

1. L-awtorità ta' ġestjoni għandha 
tiżgura li, fi żmien tliet xhur mill-
approvazzjoni tal-programm, ikun hemm 
sit web fejn tkun disponibbli informazzjoni 
dwar programmi li hija responsabbli 
għalihom, li tkopri l-objettivi, l-attivitajiet, 
l-opportunitajiet ta' finanzjament 
disponibbli u l-kisbiet tal-programm, kif 
ukoll id-deċiżjonijiet u d-dokumenti ta' 
appoġġ tal-kumitat ta' monitoraġġ.

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) fil-każ ta' entitajiet ġuridiċi, isem 
il-kuntrattur.

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Benefiċjarji u korpi li jimplimentaw 
strumenti finanzjarji għandhom 
jirrikonoxxu l-appoġġ mill-Fondi, inklużi 
riżorsi użati mill-ġdid skont l-Artikolu 56 
għall-operazzjoni billi:

1. Benefiċjarji u korpi li jimplimentaw 
strumenti finanzjarji għandhom 
jirrikonoxxu, bil-lingwa/i uffiċjali tal-Istat 
Membru, l-appoġġ mill-Fondi, inklużi 
riżorsi użati mill-ġdid skont l-Artikolu 56 
għall-operazzjoni billi:

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovdi fuq il-websajt
professjonali jew is-siti tal-midja soċjali 
tal-benefiċjarju, fejn tali siti jeżistu, 
spjegazzjoni qasira dwar l-operazzjoni, 
proporzjonata għal-livell tal-appoġġ, 
inklużi l-għanijiet u r-riżultati tagħha, u 
jixħet dawl fuq l-appoġġ finanzjarju mill-
Unjoni;

(a) jipprovdi fuq is-sit web
professjonali u s-siti tal-midja soċjali tal-
benefiċjarju, fejn tali siti jeżistu, 
spjegazzjoni qasira dwar l-operazzjoni, 
proporzjonata għal-livell tal-appoġġ, 
inklużi l-għanijiet u r-riżultati tagħha, u 
jiddikjara b'mod espliċitu l-appoġġ 
finanzjarju mill-Unjoni;

Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jipprovdu dikjarazzjoni li 
tissottolinja l-appoġġ mill-Fondi b'manjiera 
viżibbli fuq dokumenti u materjali għall-
komunikazzjoni dwar l-implimentazzjoni 
tal-operazzjoni, użati għall-pubbliku jew 
għall-parteċipanti;

(b) jipprovdu dikjarazzjoni li 
tissottolinja bil-lingwa/i uffiċjali tal-Istat 
Membru, l-appoġġ mill-Fondi b'manjiera 
viżibbli fuq dokumenti u materjali għall-
komunikazzjoni dwar l-implimentazzjoni 
tal-operazzjoni, użati għall-pubbliku jew 
għall-parteċipanti;

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt c – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jesponu plakkek u billboards hekk 
kif tibda l-implimentazzjoni fiżika tal-
operazzjonijiet li tinvolvi investiment 
fiżiku jew ix-xiri ta' tagħmir, fir-rigward 
tas-segwenti:

(c) jesponu plakkek u billboards 
pubblikament u b'mod viżibbli hekk kif 
tibda l-implimentazzjoni fiżika tal-
operazzjonijiet li tinvolvi investiment 
fiżiku jew ix-xiri ta' tagħmir, fir-rigward 
tas-segwenti:

Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għal operazzjonijiet li ma jaqgħux 
taħt il-punt (c), jesponu pubblikament 
almenu displej stampat jew elettroniku 
ta'daqs minimu A3 bl-informazzjoni dwar 
l-operazzjoni li jissottolinja l-appoġġ mill-
Fondi;

(d) għal operazzjonijiet li ma jaqgħux 
taħt il-punt (c), jesponu pubblikament u 
b'mod viżibbli almenu displej stampat jew 
elettroniku ta'daqs minimu A3 bl-
informazzjoni dwar l-operazzjoni li 
jissottolinja l-appoġġ mill-Fondi;

Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) għal operazzjonijiet ta' importanza 
strateġika u operazzjonijiet li l-kost totali 
tagħhom jaqbeż l-EUR 10 000 000 li 
jorganizzaw avveniment ta' 
komunikazzjoni u li jinvolvi l-
Kummissjoni u l-awtorità ta' ġestjoni 
responsabbli b'mod f'waqtu.

(e) għal operazzjonijiet ta' importanza 
strateġika u operazzjonijiet li l-kost totali 
tagħhom jaqbeż l-EUR 10 000 000 li 
jorganizzaw avveniment ta' 
komunikazzjoni mmirat lejn udjenza kbira 
u li jinvolvi l-Kummissjoni u l-awtorità ta' 
ġestjoni responsabbli b'mod f'waqtu.

Emenda 100

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-benefiċjarju ma 
jikkonformax mal-obbligazzjonijiet skont 
l-Artikolu 42 jew il-paragrafi 1 u 2 ta' dan 
l-Artikolu, l-Istat Membru għandu japplika 
korrezzjoni finanzjarja billi jikkanċella sa 
5 % tal-appoġġ mill-Fondi għall-
operazzjoni kkonċernata.

3. Il-benefiċjarji u l-korpi li 
jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji 
għandhom jipprovdu evidenza lill-
Kummissjoni li huma jikkonformaw mal-
obbligazzjonijiet tagħhom skont l-
Artikolu 42 jew il-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-
Artikolu. Meta l-benefiċjarji u l-korpi li 
jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji ma 
jikkonformawx mal-obbligazzjonijiet 
tagħhom, l-Istat Membru, fuq inizjattiva 
proprja tiegħu jew fuq talba tal-
Kummissjoni, għandu japplika korrezzjoni 
finanzjarja billi jikkanċella sa 5 % tal-
appoġġ mill-Fondi għall-operazzjoni 
kkonċernata.

Emenda 101

Proposta għal regolament
Artikolu 55 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Appoġġ mill-Fondi lill-istrumenti 
finanzjarji investiti f'riċevituri finali kif 
ukoll kwalunkwe tip ta' introjtu ġġenerat 
minn dawk l-investimenti, li huwa 
attribwibbli għall-appoġġ mill-Fondi, jista' 
jintuża għall-trattament differenzjat ta' 
investituri li joperaw skont il-prinċipju ta' 
ekonomija orjentata lejn is-suq permezz ta' 
kondiviżjoni xierqa tar-riski u tal-profitti.

1. Appoġġ mill-Fondi lill-istrumenti 
finanzjarji investiti f'riċevituri finali kif 
ukoll kwalunkwe tip ta' introjtu ġġenerat 
minn dawk l-investimenti, li huwa 
attribwibbli għall-appoġġ mill-Fondi, jista' 
jintuża għal trattament differenzjat ta' 
investituri li joperaw skont il-prinċipju ta' 
ekonomija orjentata lejn is-suq permezz ta' 
kondiviżjoni xierqa tar-riskji u tal-profitti
filwaqt li jitqies il-prinċipju ta' ġestjoni 
finanzjarja soda.

Emenda 102

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw il-legalità u r-regolarità tan-nefqa 

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw il-legalità u r-regolarità tan-nefqa 
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inkluża fil-kontijiet preżentati lill-
Kummissjoni u għandhom jieħdu l-
azzjonijiet kollha meħtieġa biex 
jipprevjenu, jaqbdu, jikkoreġu u 
jirrapportaw irregolaritajiet inkluż frodi.

inkluża fil-kontijiet preżentati lill-
Kummissjoni u għandhom jieħdu l-
azzjonijiet kollha meħtieġa biex 
jipprevjenu, jaqbdu, jikkoreġu u 
jirrapportaw irregolaritajiet inkluż frodi. L-
Istati Membri għandhom jikkooperaw 
b'mod sħiħ mal-OLAF u, jekk 
applikabbli, mal-Eurojust u l-UPPE skont 
ir-Regolament xxx/xxx (regolament ġdid 
tal-Eurojust) u r-Regolament 
(UE) 2017/1939.

Emenda 103

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw il-kwalità u l-affidabbiltà tas-
sistema ta' monitoraġġ u tad-data dwar l-
indikaturi. Għandhom jiżguraw li d-data 
tinġabar b'mod diżaggregat skont is-sessi, 
fejn applikabbli.

Emenda 104

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal programmi appoġġati mill-FEMS, 
mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, l-
ewwel subparagrafu għandu japplika mill-
1 ta' Jannar 2023.

Għal programmi appoġġati mill-FEMS, 
mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, l-
ewwel subparagrafu għandu japplika mill-
1 ta' Jannar 2022.

Emenda 105

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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4a. Mingħajr ħsara għall-
Artikolu 63(6), il-Kummissjoni għandha 
tipprevedi sistema ta' indirizzar tal-ilmenti 
li għandha tkun aċċessibbli għaċ-ċittadini 
u l-partijiet interessati fl-istadji kollha ta' 
preparazzjoni u implimentazzjoni tal-
programmi, inkluż il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni. Meta titwaqqaf is-sistema 
ta' indirizzar tal-ilmenti, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura l-funzjonament effettiv 
tagħha filwaqt li tqis l-aspetti li ġejjin:

(a) viżibbiltà, sabiex l-informazzjoni tkun 
faċilment aċċessibbli,

(b) puntwalità, sabiex l-ilmenti jiġu 
solvuti b'mod puntwali,

(c) aċċessibbiltà inkluża l-promozzjoni 
tas-sistema ta' indirizzar tal-ilmenti, 
b'mod partikolari fil-livell lokali u 
reġjonali u fost l-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili;

(d) il-kapaċità ta' rispons, sabiex il-
kwerelanti jiġu infurmati jekk l-ilment 
tagħhom huwiex ammissibbli;

(e) l-oġġettività, b'mod partikolari l-
indipendenza operattiva minn 
dipartimenti oħra;

(f) rimedju, informazzjoni dwar l-eżitu tal-
ilment;

(g) opzjoni ta' rieżami inkluż għal każijiet 
indirizzati skont l-Artikolu 63(6) fil-każ li 
l-ilmentatur jew il-Kummissjoni ma 
jkunux sodisfatti bl-eżitu.

Emenda 106

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) tiżgura li s-sistema tagħha ta' 
kontrolli u verifiki amministrattivi tkun 
imfassla biex tiffaċilita l-involviment tal-
komunitajiet lokali u l-provvista effettiva 
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ta' strateġiji mmexxija mill-komunità;

Emenda 107

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) tiżgura l-implimentazzjoni tal-
integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' 
ugwaljanza bejn is-sessi fil-programm;

Emenda 108

Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-għażla tal-operazzjonijiet, l-awtorità 
ta' ġestjoni għandha tistabbilixxi u tapplika 
kriterji u proċeduri li mhumiex 
diskriminatorji, li huma trasparenti, 
jiżguraw l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
jikkunsidraw il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-
prinċipju ta' żvilupp sostenibbli u l-politika 
tal-Unjoni dwar l-ambjent skont l-
Artikoli 11 u 191(1) TFUE.

Għall-għażla tal-operazzjonijiet, l-awtorità 
ta' ġestjoni għandha tistabbilixxi u tapplika 
kriterji u proċeduri li mhumiex 
diskriminatorji, li huma trasparenti, 
jiżguraw l-ugwaljanza bejn is-sessi, 
jirrispettaw l-acquis tal-Unjoni u 
jikkunsidraw il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-
prinċipju ta' żvilupp sostenibbli u l-politika 
tal-Unjoni dwar l-ambjent skont l-
Artikoli 11 u 191(1) TFUE.

Emenda 109

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i a) tivvaluta l-konformità mal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea kif stabbilit fil-punt 4 tal-Avviż 
tal-Kummissjoni (2016/C 269/01) dwar 
Gwida għall-iżgurar tar-rispett tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea fl-implimentazzjoni tal-Fondi 
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Strutturali u ta' Investiment Ewropej;

Emenda 110

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità tal-awditjar għandha 
tkun responsabbli għat-twettiq ta' awditi 
tas-sistemi, awditi tal-operazzjonijiet u 
awditi tal-kontijiet sabiex tipprovdi 
aċċertament indipendenti lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-funzjonament effettiv tas-
sistemi ta' ġestjoni u kontroll u l-legalità u 
r-regolarità tan-nefqa inkluża fil-kontijiet 
ippreżentati lill-Kummissjoni.

1. L-awtorità tal-awditjar għandha 
tkun responsabbli għat-twettiq ta' awditi 
tas-sistemi, awditi tal-operazzjonijiet 
inklużi awditi ta' prestazzjoni li jiċċekkjaw 
is-sensibilizzazzjoni tal-programmi, u 
awditi tal-kontijiet sabiex tipprovdi 
aċċertament indipendenti lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-funzjonament effettiv tas-
sistemi ta' ġestjoni u kontroll u l-legalità u 
r-regolarità tan-nefqa inkluża fil-kontijiet 
ippreżentati lill-Kummissjoni.

Emenda 111

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-awditi tal-operazzjonijiet 
għandhom ikopru wkoll il-prestazzjoni 
tal-operazzjonijiet marbutin mal-
inklużività u n-nondiskriminazzjoni 
tagħhom rigward membri ta' gruppi 
soċjali żvantaġġati.

Emenda 112

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-Kummissjoni jkollha twettaq 
verifiki addizzjonali wara li tirċievi 
informazzjoni li nefqa f'applikazzjoni ta' 
pagament tista' tkun marbuta ma' 

(b) il-Kummissjoni jkollha twettaq 
verifiki addizzjonali wara li tirċievi 
informazzjoni li nefqa f'applikazzjoni ta' 
pagament tista' tkun marbuta ma' 
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irregolarità. irregolarità jew frodi.

Emenda 113

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) in-nefqa fl-applikazzjonijiet għal 
pagament tkun marbuta ma' irregolarità li 
ma tkunx ġiet ikkorreġuta;

(c) in-nefqa fl-applikazzjonijiet għal 
pagament tkun marbuta ma' irregolarità jew 
frodi li ma jkunux ġew ikkorreġuti;

Emenda 114

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Fil-każ ta' nuqqasijiet 
ġeneralizzati tal-istat tad-dritt skont ir-
Regolament xxx/xxx dwar il-protezzjoni 
tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet 
ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt 
fl-Istati Membri.

Emenda 115

Proposta għal regolament
Artikolu 91a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 91a

Sospensjoni tal-ġestjoni kondiviża

1. Il-Kummissjoni għandha tissospendi l-
arranġamenti ta' Stat Membru għal 
kompiti ta' implimentazzjoni delegati lill-
Istati Membri għall-implimentazzjoni tal-
baġit taħt il-ġestjoni kondiviża msemmija 
fl-Artikolu [62(1)(b)] tar-[Regolament 
Finanzjarju l-ġdid] fil-każ li nuqqasijiet 
ġeneralizzati rigward l-istat tad-dritt f'dak 
l-Istat Membru jkunu ġew stabbiliti skont 



PE627.729v02-00 52/54 AD\1169646MT.docx

MT

[l-Artikolu 5 tar-Regolament xxx/xxx 
dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni fil-
każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati rigward l-
istat tad-dritt fl-Istati Membri]. Il-kompiti 
ta' implimentazzjoni kkonċernati 
għandhom jiġu ġestiti direttament mill-
Kummissjoni kif imsemmi fl-
Artikolu [62(1)(a)] tar-[Regolament 
Finanzjarju l-ġdid].

2. Ladarba jieqfu jeżistu kompletament 
in-nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward 
tal-istat tad-dritt, il-Kummissjoni għandha 
ttemm is-sospensjoni tal-ġestjoni 
kondiviża.

3. Il-Kummissjoni għandha, minnufih, 
tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar kwalunkwe azzjoni meħuda 
skont il-paragrafu 1.

Emenda 116

Proposta għal regolament
Anness VIII – punt 1 – punt 1.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2. Id-dikjarazzjoni "Iffinanzjat mill-
UNJONI EWROPEA" jew "Ikkoffinanzjat 
mill-UNJONI EWROPEA" għandha 
dejjem tinkiteb b'mod sħiħ u titqiegħed 
ħdejn l-emblema.

1.2. Id-dikjarazzjoni "Iffinanzjat mill-
UNJONI EWROPEA" jew "Ikkoffinanzjat 
mill-UNJONI EWROPEA" għandha 
dejjem tinkiteb b'mod sħiħ bil-lingwa/i 
uffiċjali tal-Istat Membru u titqiegħed 
ħdejn l-emblema.
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