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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta leġiżlattiva attwali, l-hekk imsejħa proposta "Omnibus", hija magħmula minn 
pakkett ta' regolamenti emendati u ppreżentati bħala parti mill-analiżi/reviżjoni ta' nofs it-
terminu tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 2014–2020. Il-proposta temenda, fost l-oħrajn, 
ir-Regolament Finanzjarju kif ukoll il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (FSUE), il-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet 
Komuni (CPR) u l-Fond Soċjali Ewropew (FSE).

Il-proposta tindirizza ħafna mit-tħassib espress mill-Membri tal-Parlament Ewropew, inkluż 
dak dwar is-simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni.

Fit-taqsima tal-proposta ddedikata għall-kompetenza esklużiva tal-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali (REGI), ir-rapporteur tindirizza l-kwistjonijiet, bħall-għażliet tal-kost issimplifikati, 
l-infrastruttura fuq skala żgħira, is-sinerġiji bejn il-Fondi SIE u l-Fond għall-Asil, il-
Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF), kif ukoll il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 
(FSIE) fir-rigward tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS).

Is-simplifikazzjoni minn dejjem kienet ta' importanza sinifikanti fl-aġenda tal-Parlament 
Ewropew. Parti sinifikanti mill-proposta leġiżlattiva attwali hija ddedikata għal dan il-għan. 
It-trawwim ta' għażliet tal-kost issimplifikati jaqa' taħt dan il-qasam. Dan jindirizza tħassib 
espress minn ħafna benefiċjarji, jiġifieri li jitnaqqas il-piż amministrattiv marbut mal-użu ta' 
Fondi SIE. F'dan il-qasam, ir-rapporteur tqis bħala importanti li jinkiseb bilanċ bejn il-fatt li 
jiġu inċentivizzati dawk il-partijiet ikkonċernati li huma lesti li jużaw għażliet tal-kost 
issimplifikati mingħajr ma jiġu sanzjonati oħrajn li għadhom mhumiex lesti li jagħmlu dan.

Bl-istess mod biex jinkisbu s-simplifikazzjoni u l-flessibbiltà, ir-rapporteur tixtieq tinżamm ir-
referenza għall-infrastruttura fuq skala żgħira fir-Regolament tal-FEŻR, filwaqt li jiżdiedu l-
limiti massimi għall-appoġġ tiegħu. 

Il-kriżi tal-migrazzjoni attwali tkompli tirrappreżenta sfida sinifikanti għall-Unjoni Ewropea. 
Mil-lat tal-politika, din kellha wkoll impatt fuq il-politika ta' koeżjoni, li kellha tadatta għal 
din l-isfida l-ġdida permezz tar-riprogrammazzjoni. Għaldaqstant, il-proposta leġiżlattiva 
attwali pproponiet bidliet fir-Regolament tal-FEŻR u fis-CPR sabiex tiġi ffaċilitata l-
integrazzjoni tal-migranti u r-refuġjati. Dawn il-bidliet jintlaqgħu tajjeb ħafna mir-rapporteur. 
B'żieda ma' dawn, ir-rapporteur tenfasizza il-bżonn li jkun hemm koordinazzjoni u sinerġiji 
bejn il-Fondi SIE u strumenti diġà eżistenti tal-UE fil-qasam tal-migrazzjoni u l-ażil.

Il-proposta leġiżlattiva tindirizza wkoll ir-relazzjoni bejn il-FSIE u l-FEIS. Ir-rapporteur hija 
tal-opinjoni li l-aħjar triq 'il quddiem hija li l-Kummissjoni Ewropea, barra mill-proposta 
"Omnibus", tippreżenta proposta individwali li se tindirizza r-rabta bejn il-FSIE u l-FEIS. 
F'dan l-istadju, il-FSIE u l-FEIS huma magħmula minn oqfsa regolatorji u loġika ta' 
finanzjament differenti. Fl-istess waqt, ir-rapporteur tilqa' diskussjoni fil-fond dwar ir-
relazzjoni bejn il-FSIE u l-FEIS, filwaqt li tqis ir-restrizzjoni ta' żmien li l-Kumitat jaffaċċja. 
Ir-rapporteur hija totalment konxja mill-importanza ta' din il-kwistjoni u tixtieq tipprovdi 
soluzzjoni sodisfaċenti għall-benefiċjarji u l-futur tal-politika ta' koeżjoni.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u lill-Kumitat għall-
Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitati responsabbli, sabiex jieħdu inkunsiderazzjoni l-emendi li 
ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-prinċipju tat-trasparenza, 
imnaqqax fl-Artikolu 15 TFUE li jirrikjedi 
li l-istituzzjonijiet jaħdmu kemm jista' jkun 
b'mod miftuħ, jimplika li, fil-qasam tal-
implimentazzjoni tal-baġit, iċ-ċittadini 
jkunu jistgħu jsiru jafu fejn, u għal liema 
skop, ikunu qed jintefqu il-fondi mill-
Unjoni. Informazzjoni bħal din trawwem 
id-dibattitu demokratiku, tikkontribwixxi 
għall-partiċipazzjoni taċ-ċittadini fil-
proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni 
u ssaħħaħ il-kontroll u l-iskrutinju 
istituzzjonali fuq in-nefqa tal-Unjoni. Tali 
objettivi għandhom jinkisbu permezz tal-
pubblikazzjoni, idealment bl-użu ta' 
għodda moderni ta' komunikazzjoni, ta' 
informazzjoni rilevanti dwar ir-riċevituri 
kollha tal-fondi tal-Unjoni, li tqis tali 
interessi leġittimi ta' kunfidenzjalità u ta' 
sigurtà tar-riċevituri kollha u, f'dak li 
jikkonċerna l-persuni fiżiċi, id-dritt 
tagħhom għall-privatezza u l-ħarsien tad-
dejta personali tagħhom. Għalhekk, l-
istituzzjonijiet għandhom jadottaw 
approċċ selettiv fil-pubblikazzjoni tal-
informazzjoni, b'konformità mal-prinċipju 
tal-proporzjonalità. Id-deċiżjonijiet dwar 
il-pubblikazzjoni għandhom ikunu bbażati 
fuq kriterji rilevanti sabiex jipprovdu 
informazzjoni sinifikanti.

(14) Il-prinċipju tat-trasparenza, 
imnaqqax fl-Artikolu 15 TFUE li jirrikjedi 
li l-istituzzjonijiet jaħdmu kemm jista' jkun 
b'mod miftuħ, jimplika li, fil-qasam tal-
implimentazzjoni tal-baġit, iċ-ċittadini 
jkunu jistgħu jsiru jafu fejn, u għal liema 
skop, ikunu qed jintefqu il-fondi mill-
Unjoni. Informazzjoni bħal din trawwem 
id-dibattitu demokratiku, tikkontribwixxi 
għall-partiċipazzjoni taċ-ċittadini fil-
proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni 
u ssaħħaħ il-kontroll u l-iskrutinju 
istituzzjonali fuq in-nefqa tal-Unjoni. 
Jenħtieġ li l-komunikazzjoni tkun aktar 
immirata lejn ir-riċevituri, timmira lejn iż-
żieda tal-viżibbiltà għaċ-ċittadini, filwaqt 
li permezz ta' miżuri definiti tiżgura li l-
messaġġi jiġu riċevuti mill-benefiċjarji.
Jenħtieġ li tali objettivi jinkisbu permezz 
tal-pubblikazzjoni, idealment bl-użu ta' 
għodda moderni ta' komunikazzjoni, ta' 
informazzjoni rilevanti dwar ir-riċevituri 
kollha tal-fondi tal-Unjoni, li tqis tali 
interessi leġittimi ta' kunfidenzjalità u ta' 
sigurtà tar-riċevituri kollha u, f'dak li 
jikkonċerna l-persuni fiżiċi, id-dritt 
tagħhom għall-privatezza u l-ħarsien tad-
data personali tagħhom. Għalhekk, 
jenħtieġ li l-istituzzjonijiet jadottaw 
approċċ selettiv fil-pubblikazzjoni tal-
informazzjoni, b'konformità mal-prinċipju 
tal-proporzjonalità. Jenħtieġ li d-
deċiżjonijiet dwar il-pubblikazzjoni jkunu
bbażati fuq kriterji rilevanti sabiex 
jipprovdu informazzjoni sinifikanti.
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Fl-interess ta' ċarezza akbar u 
trasparenza tad-dejta dwar l-istrumenti 
finanzjarji implimentati b'implimentazzjoni 
diretta u indiretta, xieraq li l-obbligi ta' 
rapportar kollha jinġabru f'dokument ta' 
ħidma wieħed mehmuż mal-abbozz ta' 
baġit.

(24) Fl-interess ta' ċarezza akbar u 
trasparenza tad-data dwar l-istrumenti 
finanzjarji implimentati b'implimentazzjoni 
diretta u indiretta, huwa xieraq li l-obbligi 
ta' rapportar kollha jinġabru f'dokument ta' 
ħidma wieħed mehmuż mal-abbozz ta' 
baġit, li għandu jintuża għal evalwazzjoni 
separata tal-prestazzjoni u valutazzjoni 
tal-kontribuzzjoni tiegħu għall-politika ta' 
koeżjoni tal-UE.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Importanti wkoll li jiġi evitat li r-
riċevituri ta' fondi tal-UE jiġu awditjati 
diversi drabi minn entitajiet differenti dwar 
l-użu ta' dawn il-fondi. Għaldaqstant hemm 
bżonn li tkun prevista l-possibbiltà ta' 
dipendenza fuq awditi diġà mwettqin minn 
awdituri indipendenti diment li jkunu 
bbażati fuq standards aċċettati f'livell 
internazzjonali, li jipprovdu garanzija 
raġonevoli, u li jkunu twettqu fuq id-
dikjarazzjonijiet u r-rapporti finanzjarji li 
jistipulaw l-użu tal-kontribuzzjoni tal-
Unjoni. Imbagħad dawn l-awditi 
għandhom jifformaw il-bażi tal-garanzija 
kumplessiva fuq l-użu tal-fondi tal-UE.

(59) Huwa importanti wkoll li jiġi evitat 
li r-riċevituri ta' fondi tal-UE jiġu awditjati 
diversi drabi minn entitajiettal-Istati 
Membri u tal-Unjoni dwar l-użu ta' dawn 
il-fondi. Għaldaqstant hemm bżonn li tkun 
prevista l-possibbiltà ta' dipendenza fuq 
awditi diġà mwettqin minn awdituri 
indipendenti diment li jkunu bbażati fuq 
standards aċċettati f'livell internazzjonali, li 
jipprovdu garanzija raġonevoli, u li jkunu 
twettqu fuq id-dikjarazzjonijiet u r-rapporti 
finanzjarji li jistipulaw l-użu tal-
kontribuzzjoni tal-Unjoni. Imbagħad 
jenħtieġ li dawn l-awditi jifformaw il-bażi 
tal-garanzija kumplessiva fuq l-użu tal-
fondi tal-UE.

Emenda 4

Proposta għal regolament
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Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) Huwa importanti li l-Istati Membri 
jkunu jistgħu jitolbu li r-riżorsi allokati 
lilhom permezz ta' implimentazzjoni 
kondiviża jiġu ttrasferiti fil-livell tal-
Unjoni u jiġu implimentati mill-
Kummissjoni f'implimentazzjoni diretta 
jew indiretta, fejn possibbli għall-
benefiċċju tal-Istat Membru kkonċernat. 
B'hekk jiġi ottimizzat l-użu ta' dawn ir-
riżorsi u tal-istrumenti stabbiliti skont dan 
ir-Regolament jew skont Regolamenti 
settorjali speċifiċi inkluż ir-Regolament 
tal-FEIS, li għalihom l-Istati Membri 
jitolbu t-trasferiment ta' dawn ir-riżorsi. 
Sabiex tiġi ggarantita implimentazzjoni 
effiċjenti ta' dawn l-istrumenti, hemm 
bżonn li jkun previst li meta r-riżorsi jiġu 
ttrasferiti lil strumenti stabbiliti skont dan 
ir-Regolament jew skont Regolamenti 
settorjali speċifiċi inkluż ir-Regolament 
FEIS, għandhom ikunu japplikaw ir-
regoli ta' dawk ir-regolamenti.

imħassar

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 88

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(88) Il-progress lejn l-iskambju 
elettroniku ta' informazzjoni u s-
sottomissjoni elettronika tad-dokumenti, li 
jikkostitwixxu miżura ewlenija ta' 
simplifikazzjoni, għandu jkun
akkumpanjat minn kundizzjonijiet ċari 
għall-aċċettazzjoni tas-sistemi li jridu 
jintużaw, bil-għan li jiġi stabbilit ambjent 
legalment b'saħħtu filwaqt li tinżamm il-
flessibbiltà fil-ġestjoni tal-fondi tal-Unjoni 
għall-parteċipanti, għar-riċevituri u għall-
uffiċċji tal-awtorizzazzjoni kif stipulat 
f'dan ir-Regolament.

(88) Jenħtieġ li l-progress lejn l-
iskambju elettroniku ta' informazzjoni u s-
sottomissjoni elettronika tad-dokumenti, 
inkluż l-akkwist elettroniku, meta jkun 
xieraq, li jikkostitwixxu miżura ewlenija 
ta' simplifikazzjoni, ikun akkumpanjat 
minn kundizzjonijiet ċari għall-
aċċettazzjoni tas-sistemi li jridu jintużaw, 
bil-għan li jiġi stabbilit ambjent legalment 
b'saħħtu filwaqt li tinżamm il-flessibbiltà 
fil-ġestjoni tal-fondi tal-Unjoni għall-
parteċipanti, għar-riċevituri u għall-uffiċċji 
tal-awtorizzazzjoni kif stipulat f'dan ir-
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Regolament.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 108

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(108) L-akkwist pubbliku tal-Unjoni 
għandu jiżgura li l-fondi tal-Unjoni 
jintużaw b'mod effettiv, trasparenti u 
adegwat. B'rabta ma' dan, jenħtieġ li l-
akkwist elettroniku jikkontribwixxi għall-
użu aħjar tal-fondi tal-Unjoni u jtejjeb l-
aċċess għall-kuntratti għall-atturi 
ekonomiċi kollha.

(108) Jenħtieġ li l-akkwist pubbliku tal-
Unjoni jiżgura li l-fondi tal-Unjoni 
jintużaw b'mod effettiv, trasparenti u 
adegwat, filwaqt li jitnaqqas il-piż 
amministrattiv fuq il-benefiċjarji tal-
finanzjament tal-UE u fuq l-awtoritajiet 
amministrattivi. B'rabta ma' dan, jenħtieġ 
li l-akkwist elettroniku jikkontribwixxi 
għall-użu aħjar tal-fondi tal-Unjoni u 
jtejjeb l-aċċess għall-kuntratti għall-atturi 
ekonomiċi kollha.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 125

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(125) Sabiex jiġu ssimplifikati l-proċeduri 
u titjieb iċ-ċarezza ta' dan ir-Regolament, 
id-dispożizzjonijiet relatati mal-kontenut 
tal-applikazzjoni għall-għotja, tas-sejħa 
għal proposti u tal-ftehim ta' għoti 
għandhom jiġu ssimplifikati u jsiru 
uniformi.

(125) Sabiex jiġu ssimplifikati l-proċeduri 
u titjieb iċ-ċarezza ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet relatati mal-
kontenut tal-applikazzjoni għall-għotja, 
tas-sejħa għal proposti u tal-ftehim ta' għoti 
jiġu ssimplifikati u jsiru uniformi, b'mod 
partikolari bil-ħsieb li jitħeġġu sħubiji 
pubbliċi privati u tinkiseb sinerġija 
permezz tal-kombinazzjoni ma' sorsi oħra 
ta' għoti ta' fondi mill-UE u investiment 
privat.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 136
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(136) Fl-aħħar snin l-Unjoni użat dejjem 
aktar strumenti finanzjarji li jippermettu 
ingranaġġ akbar tal-baġit tal-UE li jrid 
jinkiseb, iżda, fl-istess ħin, jiġġeneraw 
riskju finanzjarju għal dak il-baġit. Fost 
dawk l-istrumenti finanzjarji ma hemmx 
biss l-istrumenti finanzjarji diġà koperti 
mir-Regolament Finanzjarju, iżda anki 
strumenti oħrajn bħal garanziji baġitarji u 
assistenza finanzjarja li fl-imgħoddi kienu 
rregolati biss mir-regoli stabbiliti fl-atti 
bażiċi rispettivi tagħhom. Importanti li jiġi 
stabbilit qafas komuni sabiex tiġi żgurata l-
omoġenità tal-prinċipji applikabbli għal 
dak is-sett ta' strumenti u li jerġgħu jiġu 
raggruppati taħt Titolu ġdid, li jinkludi 
taqsimiet dwar garanziji baġitarji u dwar l-
assistenza finanzjarja lill-Istati Membri jew 
lil pajjiżi terzi minbarra r-regoli eżistenti 
applikabbli għall-Istrumenti Finanzjarji.

(136) Fl-aħħar snin l-Unjoni użat dejjem 
aktar strumenti finanzjarji li 
għandhomjippermettu ingranaġġ akbar tal-
baġit tal-UE li jrid jinkiseb, iżda, fl-istess 
ħin, jiġġeneraw riskju finanzjarju għal dak 
il-baġit. Fost dawk l-istrumenti finanzjarji 
ma hemmx biss l-istrumenti finanzjarji 
diġà koperti mir-Regolament Finanzjarju, 
iżda anki strumenti oħrajn bħal garanziji 
baġitarji u assistenza finanzjarja li fl-
imgħoddi kienu rregolati biss mir-regoli 
stabbiliti fl-atti bażiċi rispettivi tagħhom. 
Importanti li jiġi stabbilit qafas komuni 
sabiex tiġi żgurata l-omoġenità tal-prinċipji 
applikabbli għal dak is-sett ta' strumenti u 
li jerġgħu jiġu raggruppati taħt Titolu ġdid, 
li jinkludi taqsimiet dwar garanziji baġitarji 
u dwar l-assistenza finanzjarja lill-Istati 
Membri jew lil pajjiżi terzi minbarra r-
regoli eżistenti applikabbli għall-Istrumenti 
Finanzjarji.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 137

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(137) L-istrumenti finanzjarji jistgħu 
jkunu importanti fil-moltiplikazzjoni tal-
effett tal-fondi tal-Unjoni meta dawn il-
fondi jiġu raggruppati ma' fondi oħra u 
jinkludu effett ta' ingranaġġ. L-istrumenti 
finanzjarji għandhom ikunu implimentati 
biss jekk ma hemm ebda riskju ta' 
distorsjoni fis-suq jew inkonsistenza mar-
regoli dwar l-għajnuna mill-Istat.

(137) L-istrumenti finanzjarji jistgħu 
jkunu importanti fil-multiplikazzjoni tal-
effett tal-fondi tal-Unjoni meta dawn il-
fondi jkunu f'sinerġija ma' fondi oħra u 
jinkludu effett ta' ingranaġġ. Jenħtieġ li l-
istrumenti finanzjarji jkunu implimentati 
biss jekk ma hemm ebda riskju ta' 
sostituzzjoni tal-finanzjament pubbliku 
jew privat eżistenti, distorsjoni fis-suq jew 
inkonsistenza mar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-Istat.

Emenda 10

Proposta għal regolament
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Premessa 138

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(138) Fil-qafas tal-approprjazzjonijiet 
annwali awtorizzati mill-Parlament 
Ewropew u mill-Kunsill għal programm 
partikolari, l-istrumenti finanzjarji 
għandhom jintużaw abbażi ta' valutazzjoni 
ex ante li turi li huma effikaċi għall-ilħiq 
tal-objettivi tal-politika tal-Unjoni.

(138) Fil-qafas tal-approprjazzjonijiet 
annwali awtorizzati mill-Parlament 
Ewropew u mill-Kunsill għal programm 
partikolari, jenħtieġ li l-istrumenti 
finanzjarji jintużaw abbażi ta' valutazzjoni 
ex ante li turi li huma effikaċi għall-ilħiq 
tal-objettivi tal-politika tal-Unjoni, inkluż 
il-kisba tal-objettivi tematiċi tal-politika 
ta' koeżjoni tal-UE .

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 144

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(144) Għandu jiġi ċċarat li, fejn l-
istrumenti finanzjarji huma kombinati ma' 
forom oħrajn ta' appoġġ mill-baġit tal-
Unjoni, għandhom ikunu japplikaw ir-
regoli dwar l-istrumenti finanzjarji. It-tali
regoli għandhom ikunu komplimentati, 
fejn applikabbli, minn rekwiżiti speċifiċi li 
jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni speċifika 
għas-setturi.

(144) Għandu jiġi ċċarat li, fejn l-
istrumenti finanzjarji huma kombinati ma' 
forom oħrajn ta' appoġġ mill-baġit tal-
Unjoni, jenħtieġ li japplikaw ir-regoli li 
jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni speċifika 
għas-setturi. Jenħtieġ li tali regoli jkunu
komplimentati, fejn applikabbli, minn 
rekwiżiti speċifiċi b'rabta mal-istrumenti 
finanzjarji.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 147

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(147) Dan l-aħħar l-Unjoni nediet 
inizjattivi importanti fuq il-bażi tal-
garanziji baġitarji bħall-Fond Ewropew 
għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) jew il-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli 
(EFSD). Il-karatteristiċi ta' dawk l-
istrumenti huma li jiġġeneraw
obbligazzjoni kontinġenti għall-Unjoni u 
jimplikaw il-forniment ta' fondi sabiex 

(147) Dan l-aħħar l-Unjoni nediet 
inizjattivi importanti fuq il-bażi tal-
garanziji baġitarji bħall-Fond Ewropew 
għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) jew il-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli 
(EFSD). Il-karatteristiċi ta' dawk l-
istrumenti huma li jenħtieġ li dawn
jiġġeneraw obbligazzjoni kontinġenti 
għall-Unjoni u jimplikaw il-forniment ta' 



PE597.458v02-00 10/55 AD\1123920MT.docx

MT

jitqiegħed għad-dispożizzjoni kuxxin ta' 
likwidità li jippermetti sabiex il-baġit 
iwieġeb fil-ħin għall-obbligi ta' ħlas li 
jistgħu jirriżultaw minn dawk l-
obbligazzjonijiet kontinġenti. Sabiex tiġi 
ggarantita l-klassifikazzjoni tal-kreditu tal-
Unjoni u, b'hekk, il-kapaċità tagħha li 
tforni finanzjament effettiv, huwa 
essenzjali li l-awtorizzazzjoni, il-forniment 
u l-monitoraġġ tal-obbligazzjonijiet 
kontinġenti jsegwu sett robust ta' regoli li 
jenħtieġ li jiġi applikat għall-garanziji 
baġitarji kollha.

fondi sabiex jitqiegħed għad-dispożizzjoni 
kuxxin ta' likwidità li jippermetti sabiex il-
baġit iwieġeb fil-ħin għall-obbligi ta' ħlas li 
jistgħu jirriżultaw minn dawk l-
obbligazzjonijiet kontinġenti. Sabiex tiġi 
ggarantita l-klassifikazzjoni tal-kreditu tal-
Unjoni u, b'hekk, il-kapaċità tagħha li 
tforni finanzjament effettiv, huwa 
essenzjali li l-awtorizzazzjoni, il-forniment 
u l-monitoraġġ tal-obbligazzjonijiet 
kontinġenti jsegwu sett robust ta' regoli li 
jenħtieġ li jiġi applikat għall-garanziji 
baġitarji kollha.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 171

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(171) Sabiex jiġu ffaċilitati l-investimenti 
fl-infrastruttura għat-turiżmu kulturali u 
sostenibbli, mingħajr ħsara għall-
applikazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-UE, b'mod partikolari d-
Direttivi dwar il-Valutazzjoni Ambjentali 
Strateġika u l-Valutazzjoni tal-Impatt 
Ambjentali kif xieraq, jenħtieġ li 
jitneħħew ċerti restrizzjonijiet rigward il-
kamp ta' applikazzjoni tal-appoġġ għal 
dawn l-investimenti.

(171) Jenħtieġ li l-investimenti fl-
infrastruttura għat-turiżmu kulturali u 
sostenibbli fuq skala żgħira jinżammu, 
mingħajr ħsara għall-applikazzjoni sħiħa 
tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE, b'mod 
partikolari d-Direttivi dwar il-Valutazzjoni 
Ambjentali Strateġika u l-Valutazzjoni tal-
Impatt Ambjentali kif xieraq. F'każijiet 
ġustifikati, il-kamp ta' applikazzjoni tal-
appoġġ għal dawn l-investimenti jista' jiġi 
estiż.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 172

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(172) Bil-għan ta' rispons għall-isfidi 
imposti mill-flussi akbar ta' migranti u 
rifuġjati, għandhom jiġu spjegati l-
objettivi li għalihom jista' jikkontribwixxi 
l-FEŻR fl-appoġġ tiegħu tal-migranti u 
tar-rifuġjati.

(172) Bil-għan ta' rispons għall-isfidi 
imposti mill-flussi akbar ta' migranti u 
rifuġjati, jenħtieġ li jiġu spjegati l-objettivi 
li għalihom il-FEŻR jista' jikkontribwixxi  
fil-qafas tal-appoġġ tiegħu tal-migranti u 
tar-rifuġjati taħt il-protezzjoni 
internazzjonali. Din il-kontribuzzjoni 
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tista' tkun effikaċi, speċjalment f'pajjiżi li 
huma partikolarment esposti għall-flussi 
migratorji, jekk tkun akkumpanjata minn 
applikazzjoni ġenwina fl-Ewropa kollha 
tal-prinċipju ta' solidarjetà, u għalhekk 
minn azzjonijiet immirati lejn il-qsim ġust 
tal-piżijiet.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 172a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prinċipji orizzontali, jiġifieri l-
involviment tas-sħubijiet, l-iżvilupp 
sostenibbli, l-ugwaljanza bejn is-sessi u n-
nondiskriminazzjoni, iġġeneraw 
kontribuzzjonijiet importanti għall-
implimentazzjoni effettiva tal-Fondi SIE u 
jenħtieġ li dawn jinżammu bħala pijunieri 
għal kwalunkwe tip ta' investiment li 
jinvolvi l-baġit tal-Unjoni, inklużi l-
istrumenti finanzjarji u l-FEIS.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 176

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(176) Sabiex jiġu massimizzati s-sinerġiji 
bejn il-fondi kollha tal-Unjoni sabiex jiġu 
indirizzati l-isfidi tal-migrazzjoni u tal-ażil 
b'mod effettiv, għandu jiġi żgurat li, meta 
l-objettivi tematiċi jiġu tradotti fi 
prijoritajiet fir-regoli speċifiċi għall-Fondi, 
dawn il-prijoritajiet ikopru l-użu xieraq ta' 
kull Fond għal dawn l-oqsma.

(176) Sabiex jiġu massimizzati s-sinerġiji 
bejn il-fondi kollha tal-Unjoni sabiex jiġu 
indirizzati l-isfidi tal-migrazzjoni u tal-ażil 
b'mod effettiv, jenħtieġ li jiġi żgurat li,
meta l-objettivi tematiċi jiġu tradotti fi 
prijoritajiet fir-regoli speċifiċi għall-Fondi, 
dawn il-prijoritajiet ikopru l-użu xieraq ta' 
kull Fond għal dawn l-oqsma. Meta jkun 
xieraq, hija rakkomandata l-
koordinazzjoni mal-Fond għall-Asil, il-
Migrazzjoni u l-Integrazzjoni.
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 178

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(178) Sabiex jiġi ottimizzat l-użu tar-
riżorsi finanzjarji allokati lill-Istati 
Membri skont il-Politika ta' koeżjoni, 
hemm bżonn li l-Istati Membri jitħallew 
jittrasferixxu l-allokazzjoni ta' Fondi SIE 
lil strumenti stabbiliti skont ir-
Regolament Finanzjarju jew skont 
Regolamenti speċifiċi għas-setturi.

imħassar

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 184

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(184) Bl-adozzjoni tar-Regolament (UE) 
2015/1017 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-25 ta' Ġunju 2015 dwar il-Fond 
Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, iċ-
Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-
Investimenti u l-Portal Ewropew ta' 
Proġetti ta' Investiment – il-Fond Ewropew 
għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) – ix-
xewqa kienet li l-Istati Membri jitħallew 
jużaw Fondi SIE sabiex jikkontribwixxu 
għall-finanzjament ta' proġetti eliġibbli li 
huma appoġġjati mill-garanzija tal-UE 
koperta mill-FEIS. Għandha tiddaħħal 
dispożizzjoni speċifika sabiex tistabbilixxi 
l-patti u l-kundizzjonijiet li jippermettu 
għal interazzjoni u komplimentarjetà aħjar 
li ser jiffaċilitaw il-possibbiltà li l-fondi 
SIE jingħaqdu ma' prodotti finanzjarji tal-
BEI taħt il-Garanzija tal-Unjoni tal-FEIS.

(184) Ir-Regolament (UE) 2015/1017 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Ġunju 2015 dwar il-Fond Ewropew 
għall-Investimenti Strateġiċi, iċ-Ċentru 
Ewropew ta' Konsulenza għall-
Investimenti u l-Portal Ewropew ta' 
Proġetti ta' Investiment – il-Fond Ewropew 
għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) –
għamilha possibbli li l-Istati Membri 
jitħallew jużaw Fondi SIE sabiex 
jikkontribwixxu għall-finanzjament ta' 
proġetti eliġibbli li fihom qed jinvesti l-
BEI stess, jew li qed jiġu investiti permezz 
tal-FEI, bl-appoġġ tal-garanzija tal-UE, 
sakemm dawk il-proġetti jikkonformaw 
mal-kriterji ta' eliġibbiltà u mal-objettivi u 
l-prinċipji previsti fil-qafas legali tal-
istrumenti rilevanti u tal-FEIS. Jenħtieġ 
li tiddaħħal dispożizzjoni speċifika sabiex 
tistabbilixxi l-patti u l-kundizzjonijiet li 
jippermettu għal interazzjoni u 
komplimentarjetà aħjar li ser jiffaċilitaw il-
possibbiltà li l-fondi SIE jingħaqdu ma' 
prodotti finanzjarji tal-BEI taħt il-
Garanzija tal-Unjoni tal-FEIS.
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 185a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(185a) Peress li l-istrumenti finanzjarji 
huma rimborsabbli, il-proċeduri ta' 
ġestjoni tagħhom iridu jkunu 
proporzjonati. Jenħtieġ li ssir verifika 
minn qabel mill-intermedjarju finanzjarju 
tal-eliġibbiltà tal-benefiċjarju u l-proġett 
tiegħu f'konformità mal-kundizzjonijiet li 
jirrigwardaw l-istrument finanzjarju in 
kwistjoni.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 188

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(188) Sabiex l-investituri privati jkunu 
inċentivati jikkoinvestu fi proġetti tal-
politika pubblika, għandu jiġi introdott il-
kunċett ta' trattament differenzjat tal-
investituri, li jippermetti taħt 
kundizzjonijiet speċifiċi li l-Fondi SIE 
jistgħu jieħdu pożizzjoni subordinata għal
investitur privat u l-prodotti finanzjarji tal-
BEI taħt Garanzija tal-UE tal-FEIS. Fl-
istess ħin, għandhom jiġu stabbiliti l-
kundizzjonijiet għall-applikazzjoni ta' 
trattament differenzjat bħal dan meta jiġu 
implimentati l-fondi SIE.

(188) Sabiex l-investituri privati jkunu 
inċentivati jikkoinvestu fi proġetti tal-
politika pubblika, jenħtieġ li jiddaħħal il-
kunċett ta' trattament differenzjat tal-
investituri, li joperaw skont il-prinċipju 
tal-ekonomija tas-suq,li jippermetti li l-
Fondi SIE jistgħu jieħdu pożizzjonijiet 
differenti b'rabta ma' investitur privat u l-
prodotti finanzjarji tal-BEI taħt Garanzija 
tal-UE tal-FEIS.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 199
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(199) Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni 
ġenerali tal-għażliet tal-kost issimplifikati, 
għandu jiġi stabbilit użu obbligatorju ta' 
skali standard tal-kostijiet unitarji, tas-
somom f'daqqa jew tar-rati fissi għal 
operazzjonijiet li jaqgħu taħt ċertu limitu 
għall-FEŻR u l-FSE. Fl-istess ħin, għandu 
jiġi introdott l-użu ta' abbozz ta' baġits 
bħala metodoloġija addizzjonali għad-
determinazzjoni ta' kostijiet issimplifikati.

(199) Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni 
ġenerali tal-għażliet tal-kost issimplifikati, 
jenħtieġ li jiġi stabbilit l-użu ta' skali 
standard tal-kostijiet unitarji, tas-somom 
f'daqqa jew tar-rati fissi għal 
operazzjonijiet li jaqgħu taħt ċertu limitu 
għall-FEŻR u l-FSE. Fl-istess ħin, jenħtieġ 
li jiddaħħal l-użu ta' abbozz ta' baġits 
bħala metodoloġija addizzjonali għad-
determinazzjoni ta' kostijiet issimplifikati.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 199a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(199a) F'konformità mar-
rakkomandazzjonijiet stipulati fil-
Premessa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 1296/2013 u l-Artikolu 176 ta' dan ir-
Regolament, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jagħmlu dejjem aktar użu mill-għażliet 
tal-kost issimplifikati u mill-finazjament 
permezz ta' somma waħda f'daqqa' sabiex 
jagħmlu l-amministrazzjoni assoċjata 
inqas ta' piż u jissimplifikaw ir-regoli li 
jirregolaw l-allokazzjoni tal-fondi.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 200

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(202) Sabiex tiġi ffaċilitata l-
applikazzjoni aktar bikrija u aktar immirata 
tal-għażliet tal-kost issimplifikati, is-setgħa 
li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandu jiġi delegat lill-
Kummissjoni fir-rigward tad-definizzjoni 
tal-iskali standard tal-kostijiet unitarji jew 

(200) Sabiex tiġi ffaċilitata l-
applikazzjoni aktar bikrija u aktar immirata 
tal-għażliet tal-kost issimplifikati, jenħtieġ 
li s-setgħa li tadotta atti li jissupplimentaw 
dan ir-Regolament skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tad-definizzjoni tat-trattament 
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tal-finanzjament b'rata f'issa, il-metodu 
ġust, ekwitabbli u verifikabbli li bih jistgħu 
jiġu stabbiliti, u l-finanzjament ibbażat fuq 
l-issodisfar tal-kundizzjonijiet relatati mat-
twettiq ta' progress fl-implimentazzjoni jew 
il-kisba ta' objettivi ta' programmi apparti 
milli fuq kostijiet. Hija ta' importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' 
tħejjija tagħha, anke fil-livell ta' esperti, u li 
dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu 
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 ta' 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 jittrattaw it-
tħejjija ta' atti delegati.

differenzjat bejn l-investituri u l-
kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tiegħu,
tad-definizzjoni tal-iskali standard tal-
kostijiet unitarji jew tal-finanzjament b'rata 
f'issa, il-metodu ġust, ekwitabbli u 
verifikabbli li bih jistgħu jiġu stabbiliti, u l-
finanzjament ibbażat fuq l-issodisfar tal-
kundizzjonijiet relatati mat-twettiq ta' 
progress fl-implimentazzjoni jew il-kisba 
ta' objettivi ta' programmi apparti milli fuq 
kostijiet. Hija ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, 
anke fil-livell ta' esperti, u li dawk il-
konsultazzjonijiet jitwettqu 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 ta' 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 jittrattaw it-
tħejjija ta' atti delegati.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 208

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(208) Ir-responsabbiltajiet tal-
awtoritajiet maniġerjali rigward il-verifika 
tan-nefqa meta jintużaw għażliet tal-kost 
issimplifikati għandhom jiġu speċifikati 
f'aktar dettall.

(208) Jenħtieġ li r-responsabbiltajiet tal-
awtoritajiet ta' ġestjoni rigward il-verifika 
tan-nefqa meta jintużaw għażliet tal-kost 
issimplifikati jiġu speċifikati f'aktar dettall, 
inkluża l-possibbiltà li l-awtoritajiet ta' 
ġestjoni jestendu l-perjodu tranżitorju sal-
għeluq tal-programm.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-progress fl-ilħuq tal-objettivi 
għandu jiġi ssorveljati bl-indikaturi tal-
prestazzjoni;

(b) jenħtieġ li l-progress fl-ilħuq tal-
objettivi jiġi ssorveljat bl-indikaturi tal-
prestazzjoni, li jkunu speċifikament 
iffokati fuq l-impatt ex post, ir-riżultati u 
l-valur miżjud tal-Unjoni;

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-baġit jiġi implimentat 
b'implimentazzjoni kondiviża, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji ta' ġestjoni 
finanzjarja tajba, ta' trasparenza u ta' 
nondiskriminazzjoni u għandhom jiżguraw 
il-viżibbiltà tal-azzjoni tal-Unjoni. Sabiex 
jintlaħaq dan il-għan, il-Kummissjoni u l-
Istati Membri għandhom iwettqu l-obbligi 
rispettivi tagħhom tal-kontroll u l-awditjar 
u jassumu r-responsabbiltajiet li jirriżultaw 
u li huma stabbiliti f'dan ir-Regolament. 
Dispożizzjonijiet komplimentari għandhom 
jiġu stabbiliti f'regoli speċifiċi għas-setturi.

1. Meta l-baġit jiġi implimentat 
b'implimentazzjoni kondiviża tali kompitu 
għandu jitwettaq mill-Istati Membri u 
mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni u l-
Istati Membri għandhom jirrispettaw il-
prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba, ta' 
trasparenza u ta' nondiskriminazzjoni u 
għandhom jiżguraw il-viżibbiltà tal-azzjoni 
tal-Unjoni. Sabiex jintlaħaq dan il-għan, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
iwettqu l-obbligi rispettivi tagħhom tal-
kontroll u l-awditjar u jassumu r-
responsabbiltajiet li jirriżultaw u li huma 
stabbiliti f'dan ir-Regolament. 
Dispożizzjonijiet komplimentari għandhom 
jiġu stabbiliti f'regoli speċifiċi għas-setturi.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Ir-riżorsi allokati lill-Istati Membri 
b'implimentazzjoni kondiviża jistgħu 
jintużaw ukoll flimkien ma' operazzjonijiet 
u ma' strumenti mwettqin skont ir-
Regolament 2015/1017 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 
2015 dwar il-Fond Ewropew għall-

9. Ir-riżorsi allokati lill-Istati Membri 
b'implimentazzjoni kondiviża jistgħu, 
f'konformità ma' regoli speċifiċi għas-
setturi, jintużaw ukoll flimkien ma' 
operazzjonijiet u ma' strumenti mwettqin 
skont ir-Regolament 2015/1017 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' 
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Investimenti Strateġiċi, iċ-Ċentru Ewropew 
ta' Konsulenza għall-Investimenti u l-Portal 
Ewropew ta' Proġetti ta' Investiment u li 
jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 
1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013.

Ġunju 2015 dwar il-Fond Ewropew għall-
Investimenti Strateġiċi, iċ-Ċentru Ewropew 
ta' Konsulenza għall-Investimenti u l-Portal 
Ewropew ta' Proġetti ta' Investiment u li 
jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 
1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 125

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 125 imħassar

It-trasferiment ta' riżorsi għal strumenti 
stabbiliti skont dan ir-Regolament jew 

Regolamenti speċifiċi għas-settur

Ir-riżorsi allokati lill-Istati Membri 
b'implimentazzjoni kondiviża jistgħu, fuq 
it-talba tagħhom, jiġu ttrasferiti lil 
strumenti stabbiliti skont dan ir-
Regolament jew Regolamenti speċifiċi 
għas-settur. Il-Kummissjoni għandha 
timplimenta dawn ir-riżorsi skont il-punt 
(a) jew (c) tal-Artikolu 61(1), fejn 
possibbli għall-benefiċċju tal-Istat 
Membru kkonċernat. Barra minn hekk, 
riżorsi allokati lill-Istati Membri 
b'implimentazzjoni kondiviża jistgħu fuq 
it-talba tagħhom jintużaw sabiex isaħħu l-
kapaċità ta' rfigħ tar-riskji tal-FEIS. 
F'dawn il-każijiet, għandhom ikunu 
japplikaw ir-regoli tal-FEIS.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 201 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-istrumenti finanzjarji jkunu 
implimentati b'implimentazzjoni kondiviża 
mal-Istati Membri, japplikaw regoli 
speċifiċi għas-setturi, bla ħsara għas-

3. Meta l-istrumenti finanzjarji jkunu 
implimentati b'implimentazzjoni kondiviża 
mal-Istati Membri, japplikaw regoli 
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subparagrafu 2 tal-Artikolu 208(2). speċifiċi għas-setturi.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 208 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-istrumenti finanzjarji jkunu 
kombinati fi ħdan ftehim wieħed b'appoġġ 
komplimentari mill-baġit tal-Unjoni, 
inklużi għotjiet, dan it-Titolu għandu 
japplika għall-miżura sħiħa. Ir-rapportar 
għandu jitwettaq skont l-Artikolu 242.

Meta l-istrumenti finanzjarji jkunu 
kombinati fi ħdan ftehim wieħed b'appoġġ 
komplimentari mill-baġit tal-Unjoni dan it-
Titolu għandu japplika għall-miżura sħiħa. 
Ir-rapportar għandu jitwettaq skont l-
Artikolu 242.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 208 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta strument finanzjarju huwa stabbilit 
għall-fini ta' implimentazzjoni tal-
Artikolu 39 tar-Regolament (UE) Nru 
1303/2013 b'kontribuzzjoni minn 
garanzija baġitarja tal-Unjoni, dan it-
Titolu għandu japplika bl-eċċezzjoni tal-
Artikolu 201(1). Għandu jiġi implimentat 
skont l-Artikolu 61(1)(c).

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji taħt il-FSIE m'għandhomx jiġu 
konfonduti ma' dawk ta' strumenti finanzjarji oħra fil-livell tal-UE. Inkella jinħolqu problemi 
serji għall-benefiċjarji u r-riċevituri finali.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 208 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tiżgura ġestjoni 3. Il-Kummissjoni tiżgura ġestjoni 
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armonizzata tal-istrumenti finanzjarji 
b'mod partikolari fil-qasam tal-kontabiltià, 
tar-rapportar, tal-monitoraġġ u tal-ġestjoni 
tar-riskju finanzjarju.

armonizzata u ssimplifikata tal-istrumenti 
finanzjarji b'mod partikolari fil-qasam tal-
kontabiltià, tar-rapportar, tal-monitoraġġ u 
tal-ġestjoni tar-riskju finanzjarju.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 262 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 2012/2002
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mal-adozzjoni mill-Parlament
Ewropew u mill-Kunsill tad-deċiżjoni ta' 
mobilizzazzjoni tal-Fond, il-Kummissjoni 
għandha tadotta deċiżjoni, permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni, li tagħti l-
kontribuzzjoni finanzjarja mill-Fond u 
għandha tħallas dik il-kontribuzzjoni 
finanzjarja minnufih u fi ħlas parzjali 
wieħed lill-Istat benefiċjarju. Jekk ikun 
tħallas avvanz skont l-Artikolu 4a, il-bilanċ
biss għandu jitħallas.

4. Fl-istess ħin li l-Parlament
Ewropew u l-Kunsill jadottaw proposta 
għal deċiżjoni biex jiġi mmobilizzat il-
Fond, il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni dwar kontribuzzjoni finanzjarja, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni, li 
għandu jidħol fis-seħħ fid-data li fiha l-
Parlament Ewropew u l-Kunsill jadottaw 
id-deċiżjoni biex jiġi mobilizzat il-Fond, u 
għandha tħallas dik il-kontribuzzjoni 
finanzjarja immedjatament u f'pagament 
wieħed lill-Istat benefiċjarju. Jekk ikun 
tħallas avvanz skont l-Artikolu 4a, il-bilanċ 
biss għandu jitħallas.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 264 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 1301/2013
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investiment fl-iżvilupp tal-potenzjal 
endoġenu permezz tal-investiment fiss 
f'tagħmir u f'infrastruttura; inklużi 
infrastruttura kulturali u tat-turiżmu 
sostenibbli, servizzi għall-impriżi, appoġġ 
lill-korpi tar-riċerka u tal-innovazzjoni u 
investiment fit-teknoloġija u fir-riċerka 
applikata fl-impriżi;

(e) investiment fl-iżvilupp ta' potenzjal 
endoġenu permezz tal-investiment fiss 
f'tagħmir u infrastruttura fuq skala żgħira,
inklużi infrastruttura kulturali u tat-turiżmu 
sostenibbli fuq skala żgħira, servizzi lill-
impriżi, appoġġ lill-korpi tar-riċerka u l-
innovazzjoni u investiment fit-teknoloġija 
u r-riċerka applikata fl-impriżi; f'każijiet 
ġustifikati, il-kamp ta' applikazzjoni tal-
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appoġġ jista' jiġi estiż;

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 264 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1301/2013
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fl-Artikolu 3(1), jiżdied is-
subparagrafu li ġej:

"L-investiment imsemmi fil-punt (e) tal-
ewwel subparagrafu għandu jiġi 
kkunsidrat li huwa fuq skala żgħira jekk 
il-kofinanzjament tal-FEŻR tiegħu ma 
jaqbiżx l-EUR 10,000,000; dak il-limitu 
massimu għandu jiżdied sa 
EUR 20,000,000 fil-każ li l-infrastruttura 
titqies li hija wirt kulturali dinji fis-sens 
tal-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni tal-
UNESCO tal-1972 dwar il-Protezzjoni tal-
Wirt Kulturali u Naturali Dinji."

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 264 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1301/2013
Artikolu 5 – paragrafu 9 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) "appoġġ għall-akkoljenza u għall-
integrazzjoni soċjali u ekonomika tal-
migranti u tar-rifuġjati"

(e) "appoġġ għall-akkoljenza u għall-
integrazzjoni soċjali u ekonomika tal-
migranti u tar-rifuġjati taħt protezzjoni 
internazzjonali"

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 264 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 1301/2013
Anness I – Tabella dwar l-infrastruttura soċjali
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Test propost mill-Kummissjoni

Indukrar tat-tfal u 
edukazzjoni

persuni Kapaċità tal-infrastruttura appoġġjata 
tal-indukrar tat-tfal u tal-edukazzjoni

Saħħa persuni Popolazzjoni koperta minn servizzi 
mtejba tas-saħħa

Akkomodazzjoni unitajiet ta' 
abitazzjoni

Abitazzjonijiet riabilitati

unitajiet ta' 
abitazzjoni

Abitazzjonijiet riabilitati, li minnhom 
huma għal migranti u rifuġjati 
(esklużi ċentri ta' akkoljenza)

Migranti u rifuġjati persuni Kapaċità tal-infrastruttura li 
tappoġġja lill-migranti u lir-rifuġjati 
(mhux akkomodazzjoni)

Emenda

Indukrar tat-tfal u 
edukazzjoni

persuni Kapaċità tal-infrastruttura appoġġjata 
tal-indukrar tat-tfal u tal-edukazzjoni

Saħħa persuni Popolazzjoni koperta minn servizzi 
mtejba tas-saħħa

Akkomodazzjoni unitajiet ta' 
abitazzjoni

Abitazzjonijiet riabilitati

unitajiet ta' 
abitazzjoni

Abitazzjonijiet riabilitati, li minnhom 
huma għal migranti u rifuġjati li 
jinsabu taħt protezzjoni 
internazzjonali (esklużi ċentri ta' 
akkoljenza)

Migranti u rifuġjati li 
jinsabu taħt protezzjoni 
internazzjonali

persuni Kapaċità tal-infrastruttura li 
tappoġġja lill-migranti u lir-rifuġjati 
li jinsabu taħt protezzjoni 
internazzjonali (mhux 
akkomodazzjoni)

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 1 – punt aa (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1301/2013
Artikolu 2 – punt 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Jiddaħħal il-punt li ġej:
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(11a) "self antiċipat irkuprabbli" tfisser 
self għal proġett li jitħallas fi ħlas parzjali 
wieħed jew aktar u li l-kundizzjonijiet 
għar-rimborż tiegħu jiddependu fuq ir-
riżultat tal-proġett;

Ġustifikazzjoni

Is-self antiċipat irkuprabbli (“avances récupérables”) huwa strument li jintuża ħafna f'diversi 
Stati Membri biex jappoġġja proġetti fi stadju bikri prinċipalment fis-settur tal-innovazzjoni, 
u għandu l-karatteristiċi ta' strumenti finanzjarji. Dan għadu mhux definit u lanqas m'hu 
inkluż fid-definizzjoni ta' strumenti finanzjarji kif stabbilit fir-Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Komuni u r-regolamenti finanzjarji. Dan in-nuqqas legali għandu jiġi 
indirizzat b'mod urġenti aktar u aktar li s-self antiċipat irkuprabbli lura huwa definit b'mod 
espliċitu bħala self u għaldaqstant bħala strument ta' kondiviżjoni tar-riskju fir-regolament 
tal-UE dwar l-Għajnuna mill-Istat.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 2 – punt 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) "strateġija makroreġjonali" tfisser 
qafas integrat, li jista' jiġi appoġġat mill-
Fondi SIE fost oħrajn, biex jiġu indirizzati 
sfidi komuni li qed tiffaċċja żona 
ġeografika definita relatata ma' Stati 
Membri u pajjiżi terzi li jinsabu fl-istess 
żona ġeografika li b'hekk jibbenefikaw 
minn kooperazzjoni msaħħa li 
tikkontribwixxi għall-kisba ta' koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

(31) "strateġija makroreġjonali" tfisser 
qafas integrat f'konformità mal-gwida 
mogħtija mill-Kunsill Ewropew, li jista' 
jiġi appoġġjat mill-Fondi SIE fost oħrajn, 
biex jiġu indirizzati sfidi komuni li qed 
tiffaċċja żona ġeografika definita relatata 
ma' Stati Membri u pajjiżi terzi li jinsabu 
fl-istess żona ġeografika li b'hekk 
jibbenefikaw minn kooperazzjoni msaħħa 
li tikkontribwixxi għall-kisba ta' koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 9 – subparagrafu 2a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Il-prijoritajiet stabbiliti għal kull wieħed 
mill-Fondi SIE fir-regoli speċifiċi għall-
Fond għandhom b'mod partikolari jkopru l-
użu xieraq ta' kull Fond fl-oqsma tal-
migrazzjoni u tal-ażil."

"Il-prijoritajiet stabbiliti għal kull wieħed 
mill-Fondi SIE fir-regoli speċifiċi għall-
Fond għandhom b'mod partikolari jkopru l-
użu xieraq ta' kull Fond fl-oqsma tal-
migrazzjoni u tal-ażil u, fejn xieraq, 
jiżguraw il-koordinazzjoni mal-Fond 
għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-
Integrazzjoni."

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 6
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 30a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jiddaħħal l-Artikolu 30a li ġej: imħassar

"Artikolu 30a

1. Parti minn allokazzjoni tal-Fondi 
SIE tal-Istat Membru tista', fuq it-talba 
ta' dak l-Istat Membru u bi qbil mal-
Kummissjoni, tiġi ttrasferita lil strument 
wieħed jew diversi strumenti stabbiliti 
skont ir-Regolament Finanzjarju jew 
skont Regolamenti speċifiċi għas-settur 
jew sabiex tissaħħaħ il-kapaċità ta' rfigħ 
tar-riskji tal-FSIE skont l-Artikolu 125 
tar-Regolament Finanzjarju. It-talba għal 
trasferiment tal-allokazzjoni tal-Fondi 
SIE għandha tiġi sottomessa sat-30 ta' 
Settembru.

2. Jistgħu jiġu ttrasferiti biss 
approprjazzjonijiet finanzjarji tas-snin 
futuri fil-pjan finanzjarju ta' programm.

3. It-talba għandha tkun 
akkumpanjata minn proposta li temenda 
l-programm jew programmi li minnhom 
se jsir it-trasferiment. Emendi 
korrispondenti għall-programm u għall-
ftehim ta' sħubija għandhom isiru skont l-
Artikolu 30(2) li għandhom jistabbilixxu 



PE597.458v02-00 24/55 AD\1123920MT.docx

MT

l-ammont totali ttrasferit għal kull sena 
rilevanti lill-Kummissjoni. "

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 8
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 34 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 8
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 34 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-iżgurar tal-viżibbiltà tal-
istrateġija, l-operazzjonijiet u l-proġetti;

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 8
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 34 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-għażla tal-operazzjonijiet u l-
iffissar tal-ammonti tas-sostenn u l-
preżentazzjoni tal-proposti lill-korp 
responsabbli għall-verifika finali tal-
eliġibbiltà qabel l-approvazzjoni;

(f) l-għażla tal-operazzjonijiet u l-
iffissar tal-ammonti tas-sostenn u, meta 
jkun rilevanti, il-preżentazzjoni tal-
proposti lill-korp responsabbli għall-
verifika finali tal-eliġibbiltà qabel l-
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approvazzjoni;

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 10 – punt a
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) stima tar-riżorsi pubbliċi u privati 
addizzjonali li potenzjalment għandhom 
jinġabru mill-istrument finanzjarju sal-
livell tar-riċevitur finali (effett ta' 
ingranaġġ mistenni), inkluża, jekk ikun il-
każ, valutazzjoni tal-ħtieġa, u l-livell, ta' 
trattament differenzjat biex jiġu attirati 
riżorsi tal-kontroparti minn investituri 
privati u/jew deskrizzjoni tal-mekkaniżmi 
li se jintużaw biex tiġi stabbilita l-ħtieġa, u 
l-firxa, ta' trattament differenzjat bħal
dan, bħal proċess ta' valutazzjoni 
kompetittiv jew indipendenti kif xieraq;

(c) stima tar-riżorsi pubbliċi u privati 
addizzjonali li potenzjalment għandhom 
jinġabru mill-istrument finanzjarju sal-
livell tar-riċevitur finali (effett ta' 
ingranaġġ mistenni);

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 10 – punt ba (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 37 – paragrafu 8

Test fis-seħħ Emenda

(ba) Il-paragrafu 8 jiġi sostitwit b'dan li 
ġej:

"8. Ir-riċevituri finali appoġġati
permezz ta' strument finanzjarju tal-Fondi 
ESI jistgħu jirċievu wkoll assistenza minn 
prijorità jew programm ieħor tal-Fondi 
Strutturali u ta' Investiment Ewropej jew 
minn xi strument ieħor sostnut mill-baġit 
tal-Unjoni f'konformità mar-regoli tal-
Unjoni applikabbli dwar l-għajnuna mill-
Istat. F'dak il-każ għandhom jinżammu 
rekords separati għal kull sors ta' assistenza 

"8. Ir-riċevituri finali appoġġjati
permezz ta' strument finanzjarju tal-Fondi 
ESI jistgħu jirċievu wkoll assistenza minn 
prijorità jew programm ieħor tal-Fondi 
Strutturali u ta' Investiment Ewropej jew 
minn xi strument ieħor sostnut mill-baġit 
tal-Unjoni jew mill-Fond Ewropew għall-
Investimenti Strateġiċi, f'konformità mar-
regoli tal-Unjoni applikabbli dwar l-
għajnuna mill-Istat, kif xieraq. F'dak il-każ 
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filwaqt li s-sostenn mill-istrument 
finanzjarju tal-Fondi ESI għandu jkun 
parti minn operazzjoni b'nefqa eliġibbli 
distinta mis-sorsi l-oħra ta' għajnuna.

għandhom jinżammu rekords separati għal 
kull sors ta' assistenza filwaqt li s-sostenn 
mill-istrument finanzjarju tal-Fondi ESI 
għandu jagħti lok għal nefqa eliġibbli 
distinta mis-sorsi l-oħra ta' għajnuna.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 38 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) strumenti finanzjarji li jippermettu 
t-taħlit tat-tali kontribuzzjoni ma' prodotti 
finanzjarji tal-BEI skont il-Fond Ewropew 
għall-Investimenti Strateġiċi.

(c) strumenti finanzjarji li jippermettu 
t-taħlit ta' tali kontribuzzjoni ma' prodotti 
finanzjarji tal-BEI skont il-Fond Ewropew 
għall-Investimenti Strateġiċi u dawk ta' 
istituzzjonijiet oħra msemmija fl-
Artikolu 38(4), u f'konfomità mal-
Artikolu 39a.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 11 – punt b – punt i
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 38 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) bank bi sjieda pubblika jew 
istituzzjoni finanzjarja, stabbiliti bħala 
entità ġuridika li twettaq attivitajiet 
finanzjarji fuq bażi professjonali, li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet kollha li 
ġejjin:

(iii) bank jew istituzzjoni bi sjieda 
pubblika, stabbiliti bħala entità ġuridika li 
twettaq attivitajiet finanzjarji fuq bażi 
professjonali, li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 11 – punt b – punt i
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 38 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b – punt iii – inċiż 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– joperaw b'mandat tal-politika 
pubblika mogħti mill-awtorità rilevanti ta' 
Stat Membru f'livell nazzjonali jew 
reġjonali, sabiex iwettqu attivitajiet ta' 
żvilupp ekonomiku li jikkontribwixxu 
għall-objettivi tal-Fondi SIE;

– joperaw b'mandat tal-politika 
pubblika mogħti mill-awtorità rilevanti ta' 
Stat Membru f'livell nazzjonali jew 
reġjonali, li għandu jinkludi t-twettiq, 
bħala parti mill-operazzjonijiet tagħhom, 
ta' attivitajiet ta' żvilupp ekonomiku li 
jikkontribwixxu għall-objettivi tal-Fondi 
SIE;

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 11 – punt b – punt i
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 38 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b – punt iii – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– iwettqu l-attivitajiet ta' żvilupp 
tagħhom f'reġjuni, f'oqsma politiċi u 
f'setturi li għalihom l-aċċess għal 
finanzjament minn sorsi pubbliċi 
ġeneralment ma jkunx disponibbli jew 
biżżejjed;

– iwettqu, fost l-operazzjonijiet 
tagħhom, l-attivitajiet ta' żvilupp 
ekonomiku tagħhom filwaqt li 
jikkontribwixxi wkoll għall-objettivi tal-
Fondi SIE f'reġjuni, f'oqsma politiċi u 
f'setturi li għalihom l-aċċess għal 
finanzjament minn sorsi pubbliċi 
ġeneralment ma jkunx disponibbli jew 
biżżejjed;

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 11 – punt b – punt i
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 38 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b – punt iii – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– joperaw mingħajr skop ta' 
massimizzazzjoni tal-profitt sabiex 
jiżguraw sostenibbiltà finanzjarja fit-tul;

– joperaw mingħajr ma jiffokaw 
primarjament fuq il-massimizzazzjoni tal-
qligħ sabiex  jiżguraw sostenibbiltà 
finanzjarja fit-tul għall-operazzjonijiet 
tagħhom;
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Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 11 – punt b – punt i
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 38 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b – punt iii – inċiż 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jiżguraw li dan l-involviment dirett 
ma jipprovdi l-ebda benefiċċju dirett jew 
indirett għall-attivitajiet kummerċjali 
permezz taż-żamma ta' kontijiet separati, 
amministrazzjoni separata għall-
attivitajiet kummerċjali, jew kwalunkwe 
miżura oħra f'konformità mal-liġi 
applikabbli;

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 11 – punt b – punt i
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 38 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b – punt iii – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– huma soġġetti għas-superviżjoni ta' 
awtorità indipendenti skont il-liġi 
nazzjonali.

huma soġġetti għas-superviżjoni ta' 
awtorità indipendenti skont il-liġi 
applikabbli.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 11 – punt b – punt ii
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 38 – paragrafu 4 –subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Fl-implimentazzjoni tal-istrument 
finanzjarju, il-korpi msemmijin fil-punti (a) 
sa (d) tal-ewwel subparagrafu għandhom 
jiżguraw konformità mal-liġi applikabbli, 
inklużi r-regoli li jkopru l-Fondi SIE, l-
għajnuna mill-Istat, l-akkwist pubbliku u l-
istandards rilevanti u l-leġiżlazzjoni 

"Fl-implimentazzjoni tal-istrument 
finanzjarju, il-korpi msemmijin fil-punti (a) 
sa (d) tal-ewwel subparagrafu għandhom 
jikkonformaw mal-liġi applikabbli, inklużi 
r-regoli li jkopru l-Fondi SIE, l-għajnuna 
mill-Istat, l-akkwist pubbliku u l-istandards 
rilevanti u l-leġiżlazzjoni applikabbli dwar 
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applikabbli dwar il-prevenzjoni tal-ħasil 
tal-flus, il-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-
frodi fiskali u l-evażjoni tat-taxxa. Dawk il-
fruntieri ma għandhomx jużaw strutturi 
għall-evitar tat-taxxa jew jieħdu sehem 
fihom, speċjalment skemi aggressivi ta' 
ppjanar tat-taxxa jew prattiki li ma 
jikkonformawx mal-kriterji ta' governanza 
tajba, kif stipulati fil-leġiżlazzjoni tal-UE 
inklużi r-rakkomandazzjonijiet u l-
komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni jew 
kwalunkwe avviż formali minn din tal-
aħħar. Ma għandhomx ikunu stabbiliti u 
fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-
operazzjonijiet finanzjarji, ma għandux 
ikollhom relazzjonijiet kummerċjali ma' 
entitajiet f'ġurisdizzjonijiet li ma 
jikkooperawx mal-Unjoni fir-rigward tal-
applikazzjoni tal-istandards tat-taxxa 
maqbulin f'livell internazzjonali dwar it-
trasparenza u l-iskambju ta' informazzjoni. 
Dawk il-korpi jistgħu, taħt ir-
responsabbiltà tagħhom, jikkonkludu 
ftehimiet ma' intermedjarji finanzjarji 
għall-implimentazzjoni ta' operazzjonijiet 
finanzjarji. Għandhom jittrasponu r-
rekwiżiti msemmijin f'dan il-paragrafu fil-
kuntratti tagħhom mal-intermedjarji 
finanzjarji magħżulin sabiex jieħdu sehem 
fl-eżekuzzjoni tal-operazzjonijiet 
finanzjarji skont it-tali ftehimiet."

il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus, il-ġlieda 
kontra t-terroriżmu, il-frodi fiskali u l-
evażjoni tat-taxxa. Dawk il-korpi ma 
għandhomx jużaw strutturi għall-evitar tat-
taxxa jew jieħdu sehem fihom, speċjalment 
skemi aggressivi ta' ppjanar tat-taxxa jew 
prattiki li ma jikkonformawx mal-kriterji 
ta' governanza tajba, kif stipulati fil-
leġiżlazzjoni tal-UE. Ma għandhomx ikunu 
stabbiliti u fir-rigward tal-implimentazzjoni 
tal-operazzjonijiet finanzjarji, ma għandux 
ikollhom relazzjonijiet kummerċjali ma' 
entitajiet f'ġurisdizzjonijiet li ma 
jikkooperawx mal-Unjoni fir-rigward tal-
applikazzjoni tal-istandards tat-taxxa 
maqbulin f'livell internazzjonali dwar it-
trasparenza u l-iskambju ta' informazzjoni. 
Dawk il-korpi jistgħu, taħt ir-
responsabbiltà tagħhom, jikkonkludu 
ftehimiet ma' intermedjarji finanzjarji 
għall-implimentazzjoni ta' operazzjonijiet 
finanzjarji. Għandhom jittrasponu r-
rekwiżiti msemmijin f'dan il-paragrafu fil-
kuntratti tagħhom mal-intermedjarji 
finanzjarji magħżulin sabiex jieħdu sehem 
fl-eżekuzzjoni tal-operazzjonijiet 
finanzjarji skont it-tali ftehimiet."

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 13
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 39a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jużaw 
Fondi SIE sabiex jipprovdu kontribuzzjoni 
għall-istrumenti finanzjarji msemmijin fil-
punt (c) tal-Artikolu 38(1) sabiex jattiraw
investiment addizzjonali mis-settur privat.

1. L-awtoritajiet ta' ġestjoni fl-Istati
Membri rispettivi jistgħu jużaw il-Fondi 
ESI sabiex jipprovdu kontribuzzjoni għall-
istrumenti finanzjarji msemmijin fil-
punt (c) tal-Artikolu 38(1) jekk dan ikun 
immirat sabiex jattira investiment 
addizzjonali mis-settur privatu jkompli 
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jikkontribwixxi għall-objettivi tal-
Fondi SIE u għall-istrateġija tal-Unjoni 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 13
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 39a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribuzzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 ma għandhiex taqbeż il-25 %
tal-appoġġ totali pprovdut lir-riċevituri 
finali. Fir-reġjuni inqas żviluppati 
msemmijin fil-punt (b) tal-Artikolu 120(3), 
il-kontribuzzjoni finanzjarja tista' taqbeż il-
25 % fejn tkun iġġustifikata kif xieraq mill-
valutazzjoni ex ante, iżda ma għandhiex 
taqbeż il-50 %. L-appoġġ totali msemmi 
f'dan il-paragrafu għandu jinvolvi l-
ammont totali tas-self il-ġdid u tas-self 
iggarantit kif ukoll l-investimenti ta' ekwità 
u ta' kważi ekwità pprovduti lir-riċevituri 
finali. Is-self iggarantit imsemmi f'dan il-
paragrafu għandu jiġi kkunsidrat biss Sa 
fejn ir-riżorsi tal-Fondi SIE jkunu 
impenjati għal kuntratti tal-garanzija 
kkalkolati fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-
riskju ex ante prudenti li tkopri diversi 
ammonti ta' self ġdid.

2. Il-kontribuzzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 ma għandhiex taqbeż il-15 %
tal-appoġġ totali pprovdut lir-riċevituri 
finali. Fir-reġjuni inqas żviluppati u dawk 
fi tranżizzjoni msemmijin fil-punt (b) tal-
Artikolu 120(3), il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tista' taqbeż il-15 % fejn tkun 
iġġustifikata kif xieraq mill-valutazzjoni ex 
ante jew mill-valutazzjoni preparatorja 
mill-BEI skont il-paragrafu 3 ta' dan l-
Artikolu, iżda ma għandhiex taqbeż it-
30 %. L-appoġġ totali msemmi f'dan il-
paragrafu għandu jinvolvi l-ammont totali 
tas-self il-ġdid u tas-self iggarantit kif ukoll 
l-investimenti ta' ekwità u ta' kważi ekwità 
pprovduti lir-riċevituri finali. Is-self 
iggarantit imsemmi f'dan il-paragrafu 
għandu jiġi kkunsidrat biss Sa fejn ir-
riżorsi tal-Fondi SIE jkunu impenjati għal 
kuntratti tal-garanzija kkalkolati fuq il-bażi 
ta' valutazzjoni tar-riskju ex ante prudenti li 
tkopri diversi ammonti ta' self ġdid.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 13
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 39a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-rapportar mill-awtoritajiet 4. Ir-rapportar mill-awtoritajiet ta' 
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maniġerjali skont l-Artikolu 46 dwar 
operazzjonijiet li jinvolvu strumenti 
finanzjarji skont dan l-Artikolu għandu 
jkun ibbażat fuq l-informazzjoni miżmuma 
mill-BEI għall-finijiet tar-rapportar tiegħu 
skont l-Artikolu 16(1) u (2) tar-Regolament 
dwar il-FEIS, supplimentat mill-
informazzjoni addizzjonali meħtieġa mill-
Artikolu 46(2).

ġestjoni skont l-Artikolu 46 dwar 
operazzjonijiet li jinvolvu strumenti 
finanzjarji skont dan l-Artikolu għandu 
jkun ibbażat fuq l-informazzjoni miżmuma 
mill-BEI għall-finijiet tar-rapportar tiegħu 
skont l-Artikolu 16(1) u (2) tar-Regolament 
dwar il-FEIS, supplimentat mill-
informazzjoni addizzjonali meħtieġa mill-
Artikolu 46(2). Ir-rekwiżiti skont dan il-
paragrafu għandhom jippermettu li jkun 
hemm kundizzjonijiet uniformi ta' 
rappurtar f'konformità mal-Artikolu 46(3) 
ta' dan ir-Regolament.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 13
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 39a – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tinkariga l-kompiti ta' 
implimentazzjoni lil istituzzjoni 
finanzjarja, li għandha tiftaħ kont 
fiduċjarju f'isimha jew f'isem l-awtorità ta' 
ġestjoni jew twaqqaf blokka ta' 
finanzjament separata fi ħdan l-istituzzjoni 
finanzjarja għal kontribuzzjoni tal-
programm. Fil-każ ta' blokka ta' 
finanzjament separata, għandha ssir 
distinzjoni kontabilistika bejn ir-riżorsi ta' 
programm investiti fl-istrument finanzjarju 
u r-riżorsi l-oħrajn disponibbli fl-
istituzzjoni finanzjarja. L-assi miżmuma 
f'kontijiet fiduċjarji u blokok ta' 
finanzjament separati bħal dawn għandhom 
jiġu ġestiti skont il-prinċipju ta' ġestjoni 
finanzjarja tajba, skont regoli prudenzjali 
xierqa u għandu jkollhom il-likwidità 
xierqa.

(b) tinkariga l-kompiti ta' 
implimentazzjoni lil korp, li għandu jiftaħ
kont fiduċjarju f'ismu jew f'isem l-awtorità 
ta' ġestjoni jew iwaqqaf blokka ta' 
finanzjament separata fi ħdan l-istituzzjoni 
finanzjarja għal kontribuzzjoni tal-
programm. Fil-każ ta' blokka ta' 
finanzjament separata, għandha ssir 
distinzjoni kontabilistika bejn ir-riżorsi ta' 
programm investiti fl-istrument finanzjarju 
u r-riżorsi l-oħrajn disponibbli fl-
istituzzjoni finanzjarja. L-assi miżmuma 
f'kontijiet fiduċjarji u blokok ta' 
finanzjament separati bħal dawn għandhom 
jiġu ġestiti skont il-prinċipju ta' ġestjoni 
finanzjarja tajba, skont regoli prudenzjali 
xierqa u għandu jkollhom il-likwidità 
xierqa.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 13



PE597.458v02-00 32/55 AD\1123920MT.docx

MT

Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 39a – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta jimplimentaw strumenti 
finanzjarji skont il-punt (c) tal-Artikolu 
38(1), il-korpi msemmijin fil-paragrafu 2
ta' dan l-Artikolu għandhom jiżguraw 
konformità mal-liġi applikabbli, inklużi r-
regoli li jkopru l-Fondi SIE, l-għajnuna 
mill-Istat, l-akkwist pubbliku u l-istandards 
rilevanti u l-leġiżlazzjoni applikabbli dwar 
il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus, il-ġlieda 
kontra t-terroriżmu, il-frodi fiskali u l-
evażjoni tat-taxxa. Dawk il-fruntieri ma 
għandhomx jużaw strutturi għall-evitar tat-
taxxa jew jieħdu sehem fihom, speċjalment 
skemi aggressivi ta' ppjanar tat-taxxa jew 
prattiki li ma jikkonformawx mal-kriterji 
ta' governanza tajba, kif stipulati fil-
leġiżlazzjoni tal-UE inklużi r-
rakkomandazzjonijiet u l-
komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni jew 
kwalunkwe avviż formali minn din tal-
aħħar. Ma għandhomx ikunu stabbiliti u 
fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-
operazzjonijiet finanzjarji, ma għandux 
ikollhom relazzjonijiet kummerċjali ma' 
entitajiet f'ġurisdizzjonijiet li ma 
jikkooperawx mal-Unjoni fir-rigward tal-
applikazzjoni tal-istandards tat-taxxa 
maqbulin f'livell internazzjonali dwar it-
trasparenza u l-iskambju ta' informazzjoni. 
Dawk il-korpi jistgħu, taħt ir-
responsabbiltà tagħhom, jikkonkludu 
ftehimiet ma' intermedjarji finanzjarji 
għall-implimentazzjoni ta' operazzjonijiet 
finanzjarji. Għandhom jittrasponu r-
rekwiżiti msemmijin f'dan il-paragrafu fil-
kuntratti tagħhom mal-intermedjarji 
finanzjarji magħżulin sabiex jieħdu sehem 
fl-eżekuzzjoni tal-operazzjonijiet 
finanzjarji skont it-tali ftehimiet.

6. Meta jimplimentaw strumenti 
finanzjarji skont il-punt (c) tal-
Artikolu 38(1), il-korpi msemmijin fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu għandhom 
jikkonformaw mal-liġi applikabbli, inklużi 
r-regoli li jkopru l-Fondi SIE, l-għajnuna 
mill-Istat, l-akkwist pubbliku u l-istandards 
rilevanti u l-leġiżlazzjoni applikabbli dwar 
il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus, il-ġlieda 
kontra t-terroriżmu, il-frodi fiskali u l-
evażjoni tat-taxxa. Dawk il-korpi ma 
għandhomx jużaw strutturi għall-evitar tat-
taxxa jew jieħdu sehem fihom, speċjalment 
skemi aggressivi ta' ppjanar tat-taxxa jew 
prattiki li ma jikkonformawx mal-kriterji 
ta' governanza tajba, kif stipulati fil-
leġiżlazzjoni tal-UE. Ma għandhomx ikunu 
stabbiliti u fir-rigward tal-implimentazzjoni 
tal-operazzjonijiet finanzjarji, ma għandux 
ikollhom relazzjonijiet kummerċjali ma' 
entitajiet f'ġurisdizzjonijiet li ma 
jikkooperawx mal-Unjoni fir-rigward tal-
applikazzjoni tal-istandards tat-taxxa 
maqbulin f'livell internazzjonali dwar it-
trasparenza u l-iskambju ta' informazzjoni. 
Dawk il-korpi jistgħu, taħt ir-
responsabbiltà tagħhom, jikkonkludu 
ftehimiet ma' intermedjarji finanzjarji 
għall-implimentazzjoni ta' operazzjonijiet 
finanzjarji. Għandhom jittrasponu r-
rekwiżiti msemmijin f'dan il-paragrafu fil-
kuntratti tagħhom mal-intermedjarji 
finanzjarji magħżulin sabiex jieħdu sehem 
fl-eżekuzzjoni tal-operazzjonijiet 
finanzjarji skont it-tali ftehimiet.

Emenda 60

Proposta għal regolament
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Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 13
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 39a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-korpi msemmija fil-paragrafu 2
ta' dan l-Artikolu, meta jimplimentaw fondi 
ta' fondi, jistgħu jafdaw parti mill-
implimentazzjoni lil intermedjarji 
finanzjarji diment li dawk il-korpi jiżguraw 
taħt ir-responsabbiltà tagħhom li l-
intermedjarji finanzjarji jissodisfaw il-
kriterji stabbiliti fl-Artikoli 201(4) u 202(1) 
u (2) tar-Regolament Finanzjarju. L-
intermedjarji finanzjarji għandhom 
jintgħażlu abbażi ta' proċeduri miftuħa, 
trasparenti, proporzjonati u 
nondiskriminatorji, biex jiġi evitat kunflitt 
ta' interess.

7. Il-korpi msemmija fil-paragrafu 5
ta' dan l-Artikolu, meta jimplimentaw fondi 
ta' fondi, jistgħu jafdaw parti mill-
implimentazzjoni lil intermedjarji 
finanzjarji diment li dawk il-korpi jiżguraw 
taħt ir-responsabbiltà tagħhom li l-
intermedjarji finanzjarji jissodisfaw il-
kriterji stabbiliti fl-Artikolu 201(4) u fl-
Artikolu 202(1) u (2) tar-Regolament 
Finanzjarju. L-intermedjarji finanzjarji 
għandhom jintgħażlu abbażi ta' proċeduri 
miftuħa, trasparenti, proporzjonati u 
nondiskriminatorji, biex jiġi evitat kunflitt 
ta' interess.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 13
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 39a – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Meta l-awtoritajiet maniġerjali
jikkontribwixxu riżorsi minn programm ta' 
Fondi SIE għal strument eżistenti skont il-
punt (c) tal-Artikolu 38(1), li l-maniġer tal-
fond tiegħu diġà jkun intgħażel mill-BEI, 
mill-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali li fihom huwa azzjonist Stat 
Membru, jew minn bank bi sjieda pubblika 
jew istituzzjoni finanzjarja, stabbiliti bħala 
entità ġuridika li twettaq attivitajiet 
finanzjarji fuq bażi professjonali u 
tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 38(4)(b)(iii), għandhom 
jinkarigaw il-kompiti ta' implimentazzjoni 
lil dan il-maniġer tal-fond permezz tal-
għoti ta' kuntratt dirett.

8. Meta l-awtoritajiet ta' ġestjoni
jikkontribwixxu riżorsi minn programm ta' 
Fondi SIE għal strument eżistenti skont il-
punt (c) tal-Artikolu 38(1), li l-ġestjonarju 
jew l-intermedjarju finanzjarju tal-fond 
tiegħu diġà jkun intgħażel mill-BEI, mill-
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali li 
fihom huwa azzjonist Stat Membru, jew 
minn bank bi sjieda pubblika jew 
istituzzjoni finanzjarja, stabbiliti bħala 
entità ġuridika li twettaq attivitajiet 
finanzjarji fuq bażi professjonali u 
tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 38(4)(b)(iii), għandhom 
jinkarigaw il-kompiti ta' implimentazzjoni 
lil dan il-ġestjonarju jew intermedjarju 
finanzjarju tal-fond permezz tal-għoti ta' 
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kuntratt dirett.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 13
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 39a – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Fil-każ ta' strumenti finanzjarji 
msemmijin fil-punt (c) tal-Artikolu 38(1) li 
jieħdu l-forma ta' strument ta' garanziji, il-
Fondi SIE jistgħu jikkontribwixxu għal 
segmenti subordinati u/jew intermedji tal-
portafolli ta' self koperti wkoll mill-
garanzija tal-Unjoni tal-FEIS.

12. Fil-każ ta' strumenti finanzjarji 
msemmijin fil-punt (c) tal-Artikolu 38(1) li 
jieħdu l-forma ta' strument ta' garanziji, l-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
Fondi SIE jikkontribwixxu, kif xieraq,
għal segmenti differenti tal-portafolli ta' 
self koperti wkoll mill-garanzija tal-Unjoni 
tal-FEIS. Ir-riżorsi mħallsa lura lill-
istrumenti finanzjarji minn investimenti 
jew mir-rilaxx ta' riżorsi impenjati għall-
kuntratti ta' garanzija, inklużi ħlasijiet 
lura u dħul kapitali u qligħ jew
rendimenti oħra, bħal imgħax, tariffi ta' 
garanzija, dividendi, qligħ kapitali jew 
kwalunkwe introjtu ieħor iġġenerat mill-
investimenti, li jistgħu jiġu attribwiti lill-
kontribuzzjoni mill-Fondi SIE għandhom 
jerġgħu jintużaw b'konformità mal-
objettivi tal-Fondi SIE rispettivi biex 
isostnu l-azzjonijiet u r-riċevituri finali 
b'mod konsistenti mal-programm(i) li 
minnu/minnhom isiru tali 
kontribuzzjonijiet.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 13
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 39a – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. Għall-FEŻR, il-FSE, il-Fond ta' 
Koeżjoni u l-FEMS, jistgħu jiġu stabbiliti 
prijorità separata u, għall-FAŻER, tip 

13. Għall-FEŻR, il-FSE, il-Fond ta' 
Koeżjoni u l-FEMS, jistgħu jiġu stabbiliti 
prijorità separata u, għall-FAEŻR, tip 
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separat ta' operazzjoni, b'rata ta' 
kofinanzjament li tasal sa 100 %, fi ħdan
programm sabiex jappoġġjaw l-
operazzjonijiet implimentati permezz tal-
istrumenti finanzjarji msemmijin fil-punt 
(c) tal-Artikolu 38(1).

separat ta' operazzjoni, b'rata ta' 
kofinanzjament skont id-determinazzjoni 
tar-rati ta' kofinanzjament fl-
Artikolu 120(3) b'żieda li tasal sa 15 %, fi 
programm sabiex jappoġġjaw l-
operazzjonijiet implimentati permezz tal-
istrumenti finanzjarji msemmijin fil-
punt (c) tal-Artikolu 38(1).

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 14 – punt a
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-BEI jew istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali oħrajn li fihom Stat 
Membru huwa azzjonist għandhom 
jipprovdu lill-awtoritajiet innominati 
rapporti ta' kontroll ma' kull applikazzjoni 
għal pagament. Għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet innominati 
wkoll b'rapport annwali tal-awditjar 
imfassal mill-awdituri esterni ta' dawn il-
korpi.

Il-BEI jew istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali oħrajn li fihom Stat 
Membru huwa azzjonist sat-30 ta' Ġunju 
ta' kull sena kalendarja għandhom 
jipprovdu lill-awtoritajiet innominati 
rapporti ta' kontroll u ta' prestazzjoni fir-
rigward ta' kull applikazzjoni għal 
pagament u livell ta' rimborż lill-
benefiċjarji finali tas-sena kalendarja 
preċedenti. Huma għandhom ukoll
jipprovdu lill-Kummissjoni u lill-
awtoritajiet innominati b'rapport annwali 
tal-awditjar imfassal mill-awdituri esterni 
ta' dawn il-korpi.

Ġustifikazzjoni

Il-BEI u istituzzjonijiet finanzjarji oħra għandu jkollhom ir-responsabbiltajiet rigward il-
kisba tar-riżultati u r-rapportar dwar il-prestazzjoni tal-istrumenti finanzjarji taħt il-FSIE li 
jiġġestixxu kif inhu mitlub mill-benefiċjarji ta' għotjiet jew minn ġestjonarji oħra tal-
istrumenti finanzjarji tal-FSIE.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 14 – punt a
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta att ta' implimentazzjoni li 
jikkonċerna l-mudelli għar-rapporti ta' 
kontroll u r-rapporti annwali tal-awditjar 
tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta att ta' implimentazzjoni li 
jikkonċerna l-mudelli għar-rapporti ta' 
kontroll u r-rapporti annwali tal-awditjar 
tat-tielet subparagrafu ta' dan il-paragrafu.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 14 – punt a
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandha 
twettaq verifiki tal-prestazzjoni tal-BEI 
jew istituzzjonijiet finanzjarji oħra li 
fihom Stat Membru jkun azzjonist għal 
strumenti finanzjarji implimentati 
minnhom u li jinvolvu r-riżorsi baġitarji 
tal-Unjoni.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 15a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 41 – paragrafu 1 – punt c

Test fis-seħħ Emenda

15a. Fl-Artikolu 41, il-punt c tal-
paragrafu 1 jiġi sostitwit b'dan li ġej:

(c) applikazzjonijiet sussegwenti għal 
pagament interim ippreżentati waqt il-
perjodu ta' eliġibbiltà għandhom isiru biss:

"(c) it-tieni applikazzjoni u
applikazzjonijiet sussegwenti għal 
pagamenti interim ippreżentati waqt il-
perjodu ta' eliġibbiltà għandhom isiru biss, 
meta mill-inqas 60 % tal-ammonti inklużi 
fl-applikazzjoni preċedenti għal 
pagamenti interim ikunu ntefqu bħala 
nefqa eliġibbli skont it-tifsira tal-punti (a), 
(b) u (d) tal-Artikolu 42(1)."
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(i) għat-tieni applikazzjoni għal 
pagament interim, meta mill-inqas 60 % 
tal-ammont inkluż fl-ewwel applikazzjoni 
għal pagamenti interim intefaq bħala 
nefqa eliġibbli skont it-tifsira tal-punti (a), 
(b) u (d) tal-Artikolu 42(1);

(ii) għat-tielet applikazzjoni u dawk 
sussegwenti għal pagament interim, meta 
mill-inqas 85 % tal-ammonti inkluż fl-
applikazzjoni preċedenti għal pagamenti 
interim intefaq bħala nefqa eliġibbli skont 
it-tifsira tal-punti (a), (b) u (d) tal-
Artikolu 42(1);

Ġustifikazzjoni

Qed jiġi propost li l-limitu jitnaqqas minn 85 % għal 60 % għat-tielet segment u s-segmenti 
sussegwenti, peress li dan huwa wieħed mill-fatturi li jinfluwenzaw in-nuqqas ta' fondi f'nofs 
l-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji nazzjonali. Tali emenda għandha żżid l-effiċjenza 
tal-operat tal-fond ta' fondi, ittaffi l-pressjoni fuq il-baġits nazzjonali (peress li l-pagamenti 
għal dawn il-fondi jsiru ex ante mill-awtorità ta' ġestjoni) u tiżgura l-proċess bla xkiel tal-
implimentazzjoni b'inqas riskju ta' pawżi f'nofs il-proċess.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 15b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 42 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

15b. Fl-Artikolu 42, l-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 3 jiġi sostitwit 
b'dan li ġej:

Fil-każ ta' strumenti bbażati fuq l-ekwità 
mmirati lejn impriżi msemmija fl-Artikolu 
37(4) li għalihom ġie ffirmat il-ftehim ta' 
finanzjament imsemmi fil-punt (b) tal-
Artikolu 38(7) qabel il-31 ta' Diċembru 
2017, li sa tmiem il-perjodu ta' eliġibbiltà 
investew tal-anqas 55 % tar-riżorsi tal-
programmi impenjati fil-ftehim ta' 
finanzjament relevanti, ammont limitat ta' 
pagamenti għal investimenti f'riċevituri 
finali għandu jsir għal perjodu li ma 
jaqbiżx erba' snin wara t-tmiem tal-perjodu 

Fil-każ ta' strumenti bbażati fuq l-ekwità 
mmirati lejn impriżi msemmija fl-
Artikolu 37(4) li għalihom ġie ffirmat il-
ftehim ta' finanzjament imsemmi fil-
punt (b) tal-Artikolu 38(7) qabel il-
31 ta' Diċembru 2018, li sa tmiem il-
perjodu ta' eliġibbiltà investew tal-anqas 
55 % tar-riżorsi tal-programmi impenjati 
fil-ftehim ta' finanzjament relevanti, 
ammont limitat ta' pagamenti għal 
investimenti f'riċevituri finali għandu jsir 
għal perjodu li ma jaqbiżx erba' snin wara 
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ta' eliġibbiltà jista' jitqies bħala infiq 
eliġibbli, meta jitħallas f'escrow account li 
ġie stabbilit speċifikament għal dak il-
għan, sakemm ir-regoli tal-għajnuna mill-
Istati jiġu osservati u jiġu sodisfatti l-
kondizzjonijiet kollha stabbiliti aktar 'l 
isfel.

t-tmiem tal-perjodu ta' eliġibbiltà jista' 
jitqies bħala infiq eliġibbli, meta jitħallas 
f'kont miżmum minn terzi (escrow 
account) li ġie stabbilit speċifikament għal 
dak il-għan, sakemm ir-regoli tal-għajnuna 
mill-Istat jiġu osservati u jiġu sodisfatti l-
kondizzjonijiet kollha stabbiliti aktar 'l 
isfel.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 16
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 42 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Meta l-kostijiet u t-tariffi tal-ġestjoni kif 
imsemmija fil-punt (d) tal-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1 u fil-paragrafu 
2 ta' dan l-Artikolu jistgħu jiġu imposti 
mill-korp li jimplimenta l-fond tal-fondi 
jew mill-korpi li jimplimentaw l-istrumenti 
finanzjarji f'konformità mal-punt (c) tal-
Artikolu 38(1) u mal-punti (a) u (b) tal-
Artikol 38(4), dawn ma għandhomx jaqbżu 
l-livelli limitu ddefiniti fl-att delegat 
imsemmi fil-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu.  
Filwaqt li l-kostijiet tal-ġestjoni għandhom 
jinkludu partiti tan-nefqa diretti jew 
indiretti rimborżati fejn tingħata evidenza 
ta' nefqa, it-tariffi tal-ġestjoni għandhom 
jirreferu għal prezz maqbul għas-servizzi 
pprovduti, stabbilit permezz ta' proċess tas-
suq kompetittiv, fejn applikabbli.  Il-
kostijiet u t-tariffi tal-ġestjoni għandhom 
ikunu bbażati fuq metodoloġija ta' kalkolu 
bbażata fuq il-prestazzjoni.;"

"Meta l-kostijiet u t-tariffi tal-ġestjoni kif 
imsemmija fil-punt (d) tal-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1 u fil-paragrafu 
2 ta' dan l-Artikolu jistgħu jiġu imposti 
mill-korp li jimplimenta l-fond tal-fondi 
jew mill-korpi li jimplimentaw l-istrumenti 
finanzjarji f'konformità mal-punt (c) tal-
Artikolu 38(1) u mal-punti (a), (b) u (c) tal-
Artikol 38(4), dawn ma għandhomx jaqbżu 
l-livelli limitu ddefiniti fl-att delegat 
imsemmi fil-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu. 
Filwaqt li l-kostijiet tal-ġestjoni għandhom 
jinkludu partiti tan-nefqa diretti jew 
indiretti rimborżati fejn tingħata evidenza 
ta' nefqa, it-tariffi tal-ġestjoni għandhom 
jirreferu għal prezz maqbul għas-servizzi 
pprovduti, stabbilit permezz ta' proċess tas-
suq kompetittiv, fejn applikabbli. Il-
kostijiet u t-tariffi tal-ġestjoni għandhom 
ikunu bbażati fuq metodoloġija ta' kalkolu 
bbażata fuq il-prestazzjoni.;"

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 17
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 43a – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ mill-Fondi SIE għal 
strumenti finanzjarji investiti f'benefiċjarji 
finali u gwadanji u qligħ jew redditi oħrajn, 
bħall-imgħax, it-tariffi ta' garanzija, id-
dividendi, il-gwadanji kapitali jew 
kwalunkwe dħul ieħor iġġenerat minn 
dawk l-investimenti, li huma attribwibbli 
għall-appoġġ mill-Fondi SIE, jistgħu 
jintużaw għat-trattament differenzjat ta' 
investituri privati, kif ukoll mill-BEI meta 
juża l-garanzija tal-UE skont ir-
Regolament (UE) Nru 2015/1017. Tali 
trattament differenzjat għandu jkun 
iġġustifikat mill-ħtieġa li jiġu attirati riżorsi 
tal-kontropartijiet privati.

1. L-appoġġ mill-Fondi SIE għal 
strumenti finanzjarji investiti f'benefiċjarji 
finali u gwadanji u qligħ jew redditi oħrajn, 
bħall-imgħax, it-tariffi ta' garanzija, id-
dividendi, il-gwadanji kapitali jew 
kwalunkwe dħul ieħor iġġenerat minn 
dawk l-investimenti, li huma attribwibbli 
għall-appoġġ mill-Fondi SIE, jistgħu 
jintużaw għat-trattament differenzjat ta' 
investituri li joperaw skont il-prinċipju ta' 
ekonomija tas-suq, kif ukoll mill-BEI meta 
juża l-garanzija tal-UE skont ir-
Regolament (UE) Nru 2015/1017. Tali 
trattament differenzjat għandu jkun 
iġġustifikat mill-ħtieġa li jiġu attirati riżorsi 
tal-kontropartijiet privati jew finanzjament 
pubbliku ta' ingranaġġ.

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 17
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 43a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-ħtieġa u l-livell ta' trattament 
differenzjat kif imsemmijin fil-paragrafu 
1 għandhom ikunu stabbiliti fil-
valutazzjoni ex ante.

imħassar

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 17
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 43a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-trattament differenzjat ma 
għandux jaqbeż dak li huwa meħtieġ 

3. It-trattament differenzjat ma 
għandux jaqbeż dak li huwa meħtieġ 
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sabiex jinħolqu l-inċentivi sabiex jiġu 
attirati riżorsi tal-kontropartijiet privati. Ma 
għandux jikkumpensa b'mod eċċessiv lil 
investituri privati u lill-BEI meta jużaw il-
garanzija tal-UE skont ir-Regolament (UE) 
Nru 2015/1017. L-allinjament tal-interess 
għandu jkun żgurat permezz ta' qsim xieraq 
tar-riskju u tal-profitt.

sabiex jinħolqu l-inċentivi sabiex jiġu 
attirati riżorsi tal-kontropartijiet privati. Ma 
għandux jikkumpensa b'mod eċċessiv lil 
investituri li joperaw skont il-prinċipju ta' 
ekonomija tas-suq u lill-BEI meta jużaw 
il-garanzija tal-UE skont ir-Regolament 
(UE) Nru 2015/1017. L-allinjament tal-
interess għandu jkun żgurat permezz ta' 
qsim xieraq tar-riskju u tal-profitt.

Ġustifikazzjoni

Huwa kruċjali li anke l-banek promozzjonali nazzjonali u reġjonali jkunu koperti minn dan ir-
regolament. Fil-Ġermanja, pereżempju, l-istrumenti finanzjarji jiġu pproċessati kważi 
esklużivament permezz tal-banek promozzjonali. Il-proposta tal-Kummissjoni semmiet biss 
"investituri privati" (b'referenza għall-kunċett il-ġdid ta' għajnuna mill-Istat), filwaqt li r-
Regolament preċedenti semma' wkoll b'mod espliċitu "investituri pubbliċi skont il-prinċipju 
tal-ekonomija tas-suq".

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 17
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 43a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-trattament differenzjat ta' 
investituri privati għandu jkun bla ħsara 
għar-regoli tal-Unjoni dwar l-għajnuna 
mill-Istat.”

4. It-trattament differenzjat ta' 
investituri li joperaw skont il-prinċipju ta' 
ekonomija tas-suq għandu jkun bla ħsara 
għar-regoli tal-Unjoni dwar l-għajnuna 
mill-Istat.”

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 17
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 43a – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 149 li jissupplimenta dan ir-
Regolament fir-rigward tad-definizzjoni 
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ta' trattament differenzjat tal-investituri u 
kundizzjonijiet dettaljati għall-
applikazzjoni tat-trattament differenzjat 
tal-investituri.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 18
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn applikabbli, sabiex ikun kopert 
it-telf fl-ammont nominali tal-
kontribuzzjoni tal-Fondi SIE għall-
istrument finanzjarju li tirriżulta mill-
imgħax negattiv, jekk it-tali telf iseħħ 
minkejja l-immaniġġjar attiv ta' flus mill-
korpi li jimplimentaw l-istrumenti 
finanzjarji.

(b) fejn applikabbli, sabiex ikun kopert 
it-telf fl-ammont nominali tal-
kontribuzzjoni tal-Fondi SIE għall-
istrument finanzjarju li tirriżulta mill-
imgħax negattiv, jekk it-tali telf iseħħ 
minkejja l-ġestjoni attiva ta' flus.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 21
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 57 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

21. fl-Artikolu 57, jitħassar il-
paragrafu 3;

imħassar

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 22 – punt aa (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 58 – paragrafu 1 – punt f

Test fis-seħħ Emenda

(aa) Il-punt (f) jiġi sostitwit b'dan li 
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ġej:

(f) azzjonijiet li jxerrdu informazzjoni, 
jappoġġjaw netwerking, iwettqu attivitajiet 
ta' komunikazzjoni, iqajmu kuxjenza u 
jippromwovu l-kooperazzjoni u l-iskambju 
tal-esperjenza, inkluż ma' partijiet terzi;

"(f) azzjonijiet li jxerrdu informazzjoni, 
jappoġġjaw netwerking, iwettqu attivitajiet 
ta' komunikazzjoni dwar ir-riżultati u s-
suċċessi li nkisbu bl-appoġġ tal-
Fondi SIE, iqajmu kuxjenza u 
jippromwovu l-kooperazzjoni u l-iskambju 
tal-esperjenza, inkluż ma' partijiet terzi;"

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 23 – punt aa (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 59 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

"1b. 0,25 % tal-fondi disponibbli għall-
assistenza teknika għandhom jintużaw 
biex jitwettqu attivitajiet ta' 
komunikazzjoni biex titqajjem kuxjenza u 
biex iċ-ċittadini jiġu infurmati dwar ir-
riżultati u s-suċċessi tal-proġetti 
appoġġjati minn Fondi SIE; tali 
attivitajiet ta' komunikazzjoni għandhom 
ikomplu sa erba' snin wara l-għeluq tal-
proġett meta r-riżultati ta' proġett ikunu 
viżibbli b'mod ċar."

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 23a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 61 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

23a. Fl-Artikolu 61, l-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1 jiġi sostitwit 
b'dan li ġej:

Dan l-Artikolu għandu japplika għal 
operazzjonijiet li jiġġeneraw dħul nett wara 

"Dan l-Artikolu għandu japplika għal 
operazzjonijiet li jiġġeneraw dħul nett wara 
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li jitlestew. Għall-iskopijiet ta' dan l-
Artikolu, ‘dħul nett' ifisser moviment ta' 
flus 'il ġewwa mħallsa direttament mill-
utenti għall-oġġetti jew servizzi provduti 
mill-operazzjoni, bħal pagamenti imġarrba 
direttament mill-utenti għall-użu tal-
infrastruttura, il-bejgħ jew il-kiri ta' art jew 
bini, jew pagamenti għal servizzi mingħajr 
spejjeż operattivi u spejjeż tas-sostituzzjoni 
ta' tagħmir għal perijodu qasir imġarrba 
waqt il-perjodu korrispondenti. Iffrankar
tal-ispejjeż operattivi ġġenerati mill-
operazzjoni għandhom jiġu trattati bħala 
dħul nett sakemm ma jiġux ibbilanċjati bi 
tnaqqis ugwali f'sussidji operattivi.

li jitlestew. Għall-iskopijiet ta' dan l-
Artikolu, ‘dħul nett' ifisser moviment ta' 
flus 'il ġewwa mħallsa direttament mill-
utenti għall-oġġetti jew servizzi provduti 
mill-operazzjoni, bħal pagamenti imġarrba 
direttament mill-utenti għall-użu tal-
infrastruttura, il-bejgħ jew il-kiri ta' art jew 
bini, jew pagamenti għal servizzi mingħajr 
spejjeż operattivi u spejjeż tas-sostituzzjoni 
ta' tagħmir għal perijodu qasir imġarrba 
waqt il-perjodu korrispondenti. L-iffrankar
tal-ispejjeż operattivi ġġenerati mill-
operazzjoni, bl-eċċezzjoni tal-iffrankar 
tal-ispejjeż li jirriżultaw mill-
implimentazzjoni ta' miżuri ta' effiċjenza 
enerġetika, għandu jiġi trattat bħala dħul 
nett sakemm ma jiġux ibbilanċjati bi 
tnaqqis ugwali f'sussidji operattivi."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=MT)

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 25 – punt b
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 65 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Operazzjoni tista' tirċievi l-appoġġ 
minn wieħed jew aktar mill-Fondi SIE jew 
minn wieħed jew aktar mill-programmi u 
minn strumenti oħrajn tal-Unjoni, diment li 
n-nefqa ddikjarata f'applikazzjoni għal 
pagament għal wieħed mill-Fondi SIE ma 
tirċevix appoġġ minn Fond jew strument 
tal-Unjoni ieħor, jew appoġġ mill-istess 
Fond taħt programm ieħor. L-ammont tan-
nefqa li jrid jiddaħħal f'applikazzjoni għal 
pagament ta' Fond SIE jista' jiġi kkalkolat 
għal kull Fond SIE fuq bażi pro rata skont 
id-dokument li jistabbilixxi l-
kundizzjonijiet għall-appoġġ."

11. Operazzjoni tista' tirċievi l-appoġġ 
minn wieħed jew aktar mill-Fondi SIE jew 
minn wieħed jew aktar mill-programmi u 
minn strumenti oħrajn tal-Unjoni, diment li 
n-nefqa ddikjarata f'applikazzjoni għal 
pagament għal wieħed mill-Fondi SIE tkun 
relatata ma' appoġġ differenti mill-appoġġ
minn Fond jew strument tal-Unjoni ieħor, 
jew appoġġ mill-istess Fond taħt programm 
ieħor. L-ammont tan-nefqa li jrid jiddaħħal 
f'applikazzjoni għal pagament ta' Fond SIE 
jista' jiġi kkalkolat għal kull Fond SIE fuq 
bażi pro rata skont id-dokument li 
jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-
appoġġ."
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Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 26 – punt a – punt ii
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 67 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-finanzjament li mhuwiex marbut 
mal-ispejjeż tal-operazzjonijiet rilevanti 
iżda li huwa bbażat fuq it-twettiq tal-
kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-
progress fl-implimentazzjoni jew il-kisba 
tal-objettivi tal-programmi. Il-modalitajiet 
dettaljati dwar il-kundizzjonijiet ta' 
finanzjament u l-applikazzjoni tagħhom 
għandhom jiġu stabbiliti fl-atti delegati 
adottati skont is-setgħa pprovduta fil-
paragrafu 5.

(e) il-finanzjament li mhuwiex marbut 
mal-ispejjeż tal-operazzjonijiet rilevanti 
iżda li huwa bbażat fuq it-twettiq tal-
kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-
progress fl-implimentazzjoni jew il-kisba 
tal-objettivi tal-programmi. Il-modalitajiet 
dettaljati dwar il-kundizzjonijiet ta' 
finanzjament u l-applikazzjoni tagħhom 
għandhom jiġu stabbiliti fl-atti delegati 
adottati skont is-setgħa pprovduta fil-
paragrafu 5a."

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 26 – punt b
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 67 – paragrafu 2a – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-paragrafu għandu jkun soġġett 
għad-disposizzjonijiet tranżitorji stabbiliti 
fil-paragrafu 4 tal-Artikolu 152.

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 26 – punt c – punt ii
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 67 – paragrafu 5 – subparagrafu 2a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) jiżdied is-subparagrafu li ġej: (ii) Jiżdied il-paragrafu li ġej:

"Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-

"5a. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 149 li 
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Artikolu 149 dwar id-definizzjoni tal-iskali 
standard tal-kostijiet unitarji jew tal-
finanzjament b'rata fissa msemmijin fil-
punti (b) u (d) tal-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 1, il-metodi relatati msemmijin 
fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu ta' dan 
il-paragrafu u l-forma ta' appoġġ 
imsemmija fil-punt (e) tal-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1.";

jissupplimenta lil dan ir-Regolament fir-
rigward tad-definizzjoni tal-iskali standard 
tal-kostijiet unitarji jew tal-finanzjament 
b'rata fissa msemmijin fil-punti (b) u (d) 
tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1, il-
metodi relatati msemmijin fil-punt (a) tal-
paragrafu 5 u l-forma ta' appoġġ 
imsemmija fil-punt (e) tal-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1.";

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 29 – punt a
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 70 – paragrafu 1a – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"1a. L-operazzjonijiet li jikkonċernaw 
il-forniment ta' servizzi lil ċittadini jew 
negozji li jkopru t-territorju sħiħ ta' Stat 
Membru għandhom jitqiesu li jinsabu fiż-
żoni tal-programm kollha fi ħdan Stat 
Membru. F'dawn il-każijiet, in-nefqa 
għandha tkun allokata liż-żoni tal-
programm ikkonċernati fuq bażi prorata, 
fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi li mhumiex 
l-allokazzjoni tal-baġit għaż-żoni tal-
programm.

"1a. L-operazzjonijiet li jikkonċernaw 
il-forniment ta' servizzi lil ċittadini jew 
negozji li jkopru t-territorju sħiħ ta' Stat 
Membru għandhom jitqiesu li jinsabu fiż-
żoni tal-programm kollha fi ħdan Stat 
Membru. F'dawn il-każijiet, in-nefqa 
għandha tkun allokata liż-żoni tal-
programm ikkonċernati fuq bażi prorata, 
fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi.

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 29 – punt c
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 70 – paragrafu 2a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"2a. Għall-Fondi u għall-FEMS, meta l-
operazzjonijiet implimentati barra miż-
żona tal-programm skont il-paragrafu 2 
ikollhom benefiċċji kemm barra kif ukoll fi 
ħdan iż-żona tal-programm, in-nefqa 
għandha tiġi allokata għal dawn iż-żoni fuq 
bażi prorata abbażi ta' kriterji oġġettivi 

"2a. Għall-Fondi u għall-FEMS, meta l-
operazzjonijiet implimentati barra miż-
żona tal-programm skont il-paragrafu 2 
ikollhom benefiċċji kemm barra kif ukoll fi 
ħdan iż-żona tal-programm, in-nefqa 
għandha tiġi allokata għal dawn iż-żoni fuq 
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apparti l-allokazzjoni tal-baġit għaż-żoni 
tal-programm."

bażi prorata abbażi ta' kriterji oġġettivi."

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 36
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 98 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Il-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b'mod komplementari u soġġetti għal 
limitu ta' 10 % tal-finanzjament tal-Unjoni 
għal kull assi ta' prijorità ta' programm 
operazzjonali, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-kostijiet huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 
applikati lil dak il-Fond, diment li t-tali 
kostijiet ikunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u jkunu marbutin direttament 
magħha."

"Il-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b'mod komplementari u soġġetti għal 
limitu ta' 10 % tal-finanzjament tal-Unjoni 
għal kull assi ta' prijorità ta' programm 
operazzjonali, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-kostijiet huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 
ta' eliġibbiltà applikati lil dak il-Fond, 
diment li t-tali kostijiet ikunu meħtieġa 
għall-implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u jkunu marbutin direttament 
magħha."

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 37 – punt b
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 102 – paragrafu 6a – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta r-reviżjoni tal-kwalità indipendenti 
ma tkunx innotifikat lill-Kummissjoni fi 
żmien 6 xhur mis-sottomissjoni ta' dik l-
informazzjoni lill-esperti indipendenti jew 
meta l-valutazzjoni rilevanti tkun negattiva, 
in-nefqa korrispondenti għandha tiġi rtirata 
u d-dikjarazzjoni tan-nefqa għandha tiġi 
rettifikata kif xieraq.;

Reviżjoni indipendenti tal-kwalità 
għandha tingħata fi żmien sitt xhur mis-
sottomissjoni ta' dik l-informazzjoni lill-
esperti indipendenti. Meta tali reviżjoni ma 
tkunx ġiet innotifikata lill-Kummissjoni fi 
żmien tliet xhur mill-preżentazzjoni 
tagħha jew meta l-valutazzjoni rilevanti 
tkun negattiva, in-nefqa korrispondenti 
għandha tiġi rtirata u d-dikjarazzjoni tan-
nefqa għandha tiġi rettifikata kif xieraq.;
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Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 39
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 105 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

39. fl-Artikolu 105(2), titħassar it-tieni 
sentenza;

39. Fl-Artikolu 105(2), it-tieni 
sentenza tiġi sostitwita b'dan li ġej:

"Il-produzzjoni u r-riżultati ta' pjan ta' 
azzjoni konġunta jistgħu jwasslu għal 
rimborż biss jekk jinkisbu wara d-data 
tad-deċiżjoni tal-approvazzjoni tal-pjan ta' 
azzjoni konġunta msemmi fl-Artikolu 107 
u qabel it-tmiem tal-perjodu tal-
implimentazzjoni definit f'dik id-
deċiżjoni."

Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 40 – punt c
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 106 – subparagrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) deskrizzjoni tal-proġetti jew tat-tipi 
ta' proġetti previsti, flimkien mat-
tragwardi, fejn rilevanti, u l-miri għall-eżiti 
u r-riżultati marbutin mal-indikaturi 
komuni skont l-assi ta' prijorità, fejn 
rilevanti.;

(3) deskrizzjoni tal-proġetti jew tat-tipi 
ta' proġetti previsti, flimkien mat-
tragwardi, fejn rilevanti, u l-miri għall-eżiti 
u r-riżultati marbutin mal-indikaturi 
komuni u speċifiċi skont l-assi ta' prijorità, 
fejn rilevanti.;

Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 40 – punt d
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 106 – subparagrafu 1 – punti 6 u 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-punti 6 u 7 jitħassru. imħassar
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Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 40 –punt ea (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 106 – subparagrafu 1 – punt 8 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Il-punt li ġej huwa miżjud:

"(ca) l-arranġamenti li jiżguraw it-tixrid 
ta' informazzjoni u komunikazzjoni
relatata mal-pjan ta' azzjoni konġunt u 
mal-Fondi."

Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 46
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 115 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Regoli dettaljati li jikkonċernaw il-
miżuri ta' informazzjoni u ta' 
komunikazzjoni għall-benefiċjarji 
potenzjali u għall-benefiċjarji huma 
stabbiliti fl-Anness XII.;

3. Regoli dettaljati li jikkonċernaw l-
informazzjoni, il-komunikazzjoni u l-
viżibbiltà għall-benefiċjarji potenzjali u 
għall-benefiċjarji huma stabbiliti fl-
Anness XII.;

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 47 – punt a
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 119 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont tal-Fondi allokati għal għajnuna 
teknika għandu jiġi limitat għal 4 % tal-
ammont totali tal-Fondi allokati għal 
programmi operazzjonali fi żmien l-
adozzjoni tal-programmi operazzjonali fi 
Stat Membru tal-għan ta' Investiment għall-

L-ammont tal-Fondi allokati għal għajnuna 
teknika għandu jiġi limitat għal 4 % tal-
ammont totali tal-Fondi allokati għal 
programmi operazzjonali fi żmien l-
adozzjoni tal-programmi operazzjonali fi 
Stat Membru tal-għan ta' Investiment għall-
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impjiegi u għat-tkabbir. impjiegi u għat-tkabbir. 0,25 % minnhom 
għandhom ikunu ddedikati għal 
attivitajiet ta' informazzjoni u ta' 
komunikazzjoni, fil-livell tal-programm u 
tal-proġett u, fejn xieraq, kif definit fl-
Artikolu 59.

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 59a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 148 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

59a. Fl-Artikolu 148, il-paragrafu 1 
huwa sostitwit b'dan li ġej:

"1. Operazzjonijiet li fir-rigward 
tagħhom in-nefqa totali eliġibbli ma 
taqbiżx EUR 200000 għall-FEŻR u l-Fond 
ta' Koeżjoni, EUR 150000 għall-FSE jew 
EUR 100000 għall-FEMS, m'għandhomx 
ikunu soġġetti għal aktar minn awditu 
wieħed mill-awtorità tal-awditjar jew mill-
Kummissjoni qabel is-sottomissjoni tal-
kontijiet li fihom tkun inkluża n-nefqa 
finali tal-operazzjoni kompluta. 
Operazzjonijiet oħra m'għandhomx ikunu 
soġġetti għal aktar minn awditu wieħed 
f'kull sena ta' kontabilità, mill-awtorità tal-
awditjar jew mill-Kummissjoni qabel is-
sottomissjoni tal-kontijiet li fihom tkun 
inkluża n-nefqa finali tal-operazzjoni 
kompluta. L-operazzjonijiet m'għandhomx 
ikunu soġġetti għal awditjar mill-
Kummissjoni jew l-awtorità tal-awditjar 
f'ebda sena jekk diġà kien hemm awditjar 
f'dik is-sena mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri, sakemm ir-riżultati tax-xogħol ta' 
awditjar imwettaq mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri għal dawn l-operazzjonijiet 
jistgħu jintużaw mill-awtorità tal-awditjar 
jew mill-Kummissjoni għall-iskop li jaqdu 
l-kompiti rispettivi tagħhom."

"1. Operazzjonijiet li fir-rigward 
tagħhom in-nefqa totali eliġibbli ma 
taqbiżx EUR 300,000 għall-FEŻR u l-Fond 
ta' Koeżjoni, EUR 200,000 għall-FSE jew 
EUR 150,000 għall-FEMS, m'għandhomx 
ikunu soġġetti għal aktar minn awditu 
wieħed mill-awtorità tal-awditjar jew mill-
Kummissjoni qabel is-sottomissjoni tal-
kontijiet li fihom tkun inkluża n-nefqa 
finali tal-operazzjoni kompluta. 
Operazzjonijiet oħra m'għandhomx ikunu 
soġġetti għal aktar minn awditu wieħed 
f'kull sena ta' kontabbiltà, mill-awtorità tal-
awditjar jew mill-Kummissjoni qabel is-
sottomissjoni tal-kontijiet li fihom tkun 
inkluża n-nefqa finali tal-operazzjoni 
kompluta. L-operazzjonijiet m'għandhomx 
ikunu soġġetti għal awditjar mill-
Kummissjoni jew l-awtorità tal-awditjar 
f'ebda sena jekk diġà kien hemm awditjar 
f'dik is-sena mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri, sakemm ir-riżultati tax-xogħol ta' 
awditjar imwettaq mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri għal dawn l-operazzjonijiet 
jistgħu jintużaw mill-awtorità tal-awditjar 
jew mill-Kummissjoni għall-iskop li jaqdu 
l-kompiti rispettivi tagħhom."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=MT)

Ġustifikazzjoni

Dan jinvolvi li l-limiti li taħthom operazzjoni mhux soġġetti għal aktar minn verifika waħda 
(awditu waħdieni) jiżdiedu qabel il-preżentazzjoni tal-kontijiet tan-nefqa finali.

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 59b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 149 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(59b) Fl-Artikolu 149, il-paragrafu 2 
huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 5(3), it-tieni 
paragrafu tal-Artikolu 12, ir-raba' 
subparagrafu tal-Artikolu 22(7), l-Artikolu 
37(13), it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 
38(4), l-Artikolu 40(4), l-Artikolu 41(3), it-
tieni subparagrafu tal-Artikolu 42(1), l-
Artikolu 42(6), it-tieni, it-tielet, ir-raba' u s-
seba' subparagrafi tal-Artikolu 61(3), l-
Artikoli 63(4) u 64(4), it-tieni subparagrafu 
tal-Artikolu 68(1), ir-raba' paragrafu tal-
Artikolu 101, il-ħames subparagrafu tal-
Artikolu 122(2), l-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 125(8), l-Artikolu 125(9), l-
Artikolu 127(7) u (8), u l-Artikolu 144(6) 
għandhom jingħataw lill-Kummissjoni 
minn 21 ta' Diċembru 2013 sal-31 ta' 
Diċembru 2020.

"2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 5(3), it-tieni 
paragrafu tal-Artikolu 12, ir-raba' 
subparagrafu tal-Artikolu 22(7), l-
Artikolu 37(13), it-tielet subparagrafu tal-
Artikolu 38(4), l-Artikolu 40(4), l-
Artikolu 41(3), it-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 42(1), l-Artikolu 42(6), l-
Artikolu 43a(4a)it-tieni, it-tielet, ir-raba' u 
s-seba' subparagrafi tal-Artikolu 61(3), l-
Artikoli 63(4), 64(4) u 67(5a), it-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 68(1), ir-raba' 
paragrafu tal-Artikolu 101, il-ħames 
subparagrafu tal-Artikolu 122(2), l-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 125(8), l-
Artikolu 125(9), l-Artikolu 127(7) u (8), u 
l-Artikolu 144(6) għandhom jingħataw lill-
Kummissjoni minn 21 ta' Diċembru 2013 
sal-31 ta' Diċembru 2020.

Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 60
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 152 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Meta sejħa għal proposta titnieda qabel 
id-dħul fis-seħħ tar-Regolament XXX/SSS 
li jemenda dan ir-Regolament, l-awtorità 
maniġerjali (jew il-kumitat tal-monitoraġġ 
għall-programmi skont l-għan ta' 
kooperazzjoni territorjali Ewropea) tista' 
tiddeċiedi li ma tapplikax l-obbligu 
stabbilit fl-Artikolu 67(2a) għal massimu 
ta' 6 xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-
Regolament XXX/SSS. Meta d-dokument 
li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-
appoġġ jiġi pprovdut lill-benefiċjarju fi 
żmien perjodu ta' 6 xhur mid-data tad-
dħul fis-seħħ tar-Regolament XXX/SSS, l-
awtorità maniġerjali tista' tiddeċiedi li ma 
tapplikax dawk id-dispożizzjonijiet 
emendati."

"L-awtorità ta' ġestjoni (jew il-kumitat tal-
monitoraġġ għall-programmi skont l-għan 
ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea) tista' 
tiddeċiedi li ma tapplikax l-obbligu 
stabbilit fl-Artikolu 67(2a) għal massimu 
ta' 12-il xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tar-Regolament XXX/SSS.

F'każijiet debitament ġustifikati, l-
awtorità ta' ġestjoni jew il-kumitat tal-
monitoraġġ għall-programmi taħt l-għan 
ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea 
jistgħu jiddeċiedu li jestendu l-perjodu 
tranżitorju ta' 12-il xahar sal-għeluq tal-
programm. Dawn għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni b'tali deċiżjoni qabel l-
iskadenza tal-perjodu tranżitorju.

L-ewwel u t-tieni subparagrafi ma 
għandhomx japplikaw għal għotjiet u 
għal assistenza ripagabbli appoġġjati mill-
FSE li għalihom l-appoġġ pubbliku ma 
jaqbiżx l-EUR 50,000."

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 61a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Anness XIII – parti 2.1 – punt 1

Test fis-seħħ Emenda

61a. Fis-sottotaqsima 2.1, il-punt 1 jiġi 
sostitwit b'dan li ġej:

1. L-Istat Membru u l-awtorità ta' "1. L-Istat Membru u l-awtorità ta' 
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ġestjoni għandhom jiżguraw ruħhom li l-
miżuri ta' informazzjoni u ta' 
komunikazzjoni jiġu implimentati skont l-
istrateġija ta' komunikazzjoni u li dawk il-
miżuri jkollhom fil-mira l-aktar kopertura 
wiesgħa possibbli tal-midja billi jintużaw 
forom u metodi ta' komunikazzjoni varji 
fuq il-livell xieraq.

ġestjoni għandhom jiżguraw ruħhom li l-
miżuri ta' informazzjoni u ta' 
komunikazzjoni jiġu implimentati skont l-
istrateġija ta' komunikazzjoni, sabiex 
jitjiebu l-viżibbiltà u l-interazzjoni maċ-
ċittadini, u li dawk il-miżuri jkollhom fil-
mira l-aktar kopertura wiesgħa possibbli 
tal-media billi jintużaw forom u metodi ta' 
komunikazzjoni varji fuq il-livell xieraq u 
adattatti għall-innovazzjoni teknoloġika.

Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 61b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Anness XIII – parti 2.2 – punt 4

Test fis-seħħ Emenda

61b. Fis-sottotaqsima 2.2, il-punt 4 jiġi 
sostitwit b'dan li ġej:

4. Matul l-implimentazzjoni ta' 
operazzjoni tal-FEŻR jew tal-Fond ta' 
Koeżjoni, il-benefiċjarju għandu jtella', 
f'post li jolqot għajn il-pubbliku, kartellun 
temporanju ta' daqs sinifikanti għal kull 
operazzjoni li tikkonsisti fl-iffinanzjar ta' 
operazzjonijiet tal-infrastruttura jew bini li 
għalih l-appoġġ pubbliku totali għall-
operazzjoni jaqbeż il-EUR 500 000.

"4. Matul l-implimentazzjoni ta' 
operazzjoni tal-FEŻR jew tal-Fond ta' 
Koeżjoni, il-benefiċjarju għandu jtella', 
f'post li jolqot għajn il-pubbliku, kartellun 
temporanju ta' daqs sinifikanti għal kull 
operazzjoni li tikkonsisti fl-iffinanzjar ta' 
operazzjonijiet tal-infrastruttura jew bini."

Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 61c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Anness XII – sottotaqsima 2.2 – punt 5 – parti introduttorja

Test fis-seħħ Emenda

61c. Fis-sottotaqsima 2.2, il-parti 
introduttorja tal-paragrafu 5 hija 
sostitwita b'dan li ġej:

5. Mhux aktar tard minn tliet xhur 
wara t-tlestija ta' operazzjoni, il-

"5. Mhux aktar tard minn tliet xhur 
wara t-tlestija ta' operazzjoni, il-
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benefiċjarju għandu jtella' plakka jew 
kartellun permanenti ta' daqs sinifikanti 
f'post viżibbli sew mill-pubbliku għal kull 
operazzjoni li tissodisfa l-kriterji li ġejjin:

benefiċjarju għandu jtella' plakka jew 
kartellun permanenti ta' daqs sinifikanti 
f'post viżibbli sew mill-pubbliku dwar kull 
operazzjoni li tissodisfa l-kriterju li ġej:"

Emenda 100

Proposta għal regolament
Artikolu 265 – paragrafu 1 – punt 61d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Anness XII – sottotaqsima 2.2 – punt 5 – punt a

Test fis-seħħ Emenda

61d. Fis-sottotaqsima 2.2, fil-punt 5, 
jitħassar il-punt (a):

(a) l-appoġġ pubbliku totali għall-
operazzjoni jaqbeż il-EUR 500 000;
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