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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Bħala segwitu għall-Programm ta' Appoġġ għar-Riformi Strutturali għall-2017-2020, il-
Kummissjoni issa għamlet proposta għal Programm ta' Appoġġ għar-Riformi għall-2021-
2027. Il-Programm ta' Appoġġ għar-Riformi se jappoġġja r-riformi prijoritarji fl-Istati 
Membri kollha tal-UE, b'baġit globali ta' EUR 25 biljun għal proġetti ta' riforma li jkopru, 
pereżempju, is-swieq tal-prodotti u tax-xogħol, l-edukazzjoni, is-sistemi fiskali, is-swieq tal-
kapital, l-ambjent tan-negozju kif ukoll l-investiment fil-kapital uman u r-riformi fl-
amministrazzjoni pubblika. Il-programm għandu l-għan li jipprovdi appoġġ finanzjarju u 
tekniku lill-Istati Membri kollha sabiex jitwettqu riformi biex jiġu mmodernizzati l-ekonomiji 
tagħhom, b'enfasi primarjament fuq il-prijoritajiet tar-riformi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew.

Il-Programm huwa magħmul minn tliet strumenti separati:

– L-Għodda għat-Twettiq ta' Riformi għandha l-għan li tipprovdi appoġġ finanzjarju 
għar-riformi ewlenin identifikati fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, b'EUR 22 biljun 
disponibbli għall-Istati Membri kollha. Il-finanzjament huwa mqassam b'mod 
proporzjonat skont il-popolazzjoni ta' kull Stat Membru.

– L-istrument ta' appoġġ tekniku se jgħin lill-Istati Membri jfasslu u jimplimentaw 
riformi u jtejbu l-kapaċità amministrattiva tagħhom. Dan l-istrument huwa s-suċċessur 
dirett tas-Servizz ta' Appoġġ għar-Riformi Strutturali eżistenti li appoġġja aktar minn 
440 proġett ta' riforma f'24 Stat Membru fis-snin li għaddew. L-għodda hija 
disponibbli għall-Istati Membri kollha u għandha baġit ippjanat ta' EUR 840 miljun.

– Il-Faċilità ta' Konverġenza, b'baġit ta' EUR 2.16 biljun, se jkollha l-għan li tipprovdi 
appoġġ finanzjarju u tekniku ddedikat lill-Istati Membri li qed iħejju biex jissieħbu 
fiż-żona tal-euro. Il-faċilità ma tbiddilx il-kriterji fis-seħħ għad-dħul fiż-żona tal-euro, 
iżda tfittex li tipprovdi appoġġ prattiku biex jiġi żgurat is-suċċess tat-tranżizzjoni u l-
parteċipazzjoni fl-euro għal dawk l-Istati Membri li għad iridu jissieħbu.

Ir-rapporteur jappoġġja l-proposta biex jinħoloq il-Programm ta' Appoġġ għar-Riformi l-ġdid, 
abbażi tal-esperjenza pożittiva tal-Programm ta' Appoġġ għar-Riformi Strutturali attwali. L-
emendi proposti huma għaldaqstant relattivament żgħar u tekniċi.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u lill-Kumitat għall-
Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni 
l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew tal-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika huwa l-qafas biex jiġu 
identifikati l-prijoritajiet nazzjonali ta' 
riforma u biex jimmonitorja l-
implimentazzjoni tagħhom. L-Istati 
Membri jiżviluppaw strateġiji ta' 
investiment multiannwali nazzjonali 
tagħhom stess b'sostenn għal dawn il-
prijoritajiet tar-riforma. Dawk l-istrateġiji 
għandhom jiġu ppreżentati flimkien mal-
Programmi Nazzjonali ta' Riforma annwali 
bħala mod biex jippreżentaw u 
jikkoordinaw proġetti ta' investiment ta' 
prijorità biex jiġu appoġġjati minn 
finanzjament nazzjonali u/jew tal-Unjoni. 
Huma għandhom iservu wkoll biex il-
finanzjament tal-Unjoni jintuża b'mod 
koerenti u biex jimmassimizzaw il-valur 
miżjud tal-appoġġ finanzjarju li jkun se 
jingħata b'mod partikolari mill-programmi 
appoġġati mill-Unjoni taħt il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
ta' Koeżjoni, il-Fond Soċjali Ewropew, il-
Fond għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u 
l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali, il-Funzjoni Ewropea ta' 
Stabbilizzazzjoni tal-Investimentu l-
InvestEU, fejn rilevanti.

(3) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew tal-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika huwa l-qafas biex jiġu 
identifikati l-prijoritajiet nazzjonali ta' 
riforma u biex jimmonitorja l-
implimentazzjoni tagħhom. L-Istati 
Membri jiżviluppaw strateġiji ta' 
investiment multiannwali nazzjonali 
tagħhom stess b'sostenn għal dawn il-
prijoritajiet tar-riforma. Dawk l-istrateġiji 
jenħtieġ li jiġu ppreżentati flimkien mal-
Programmi Nazzjonali ta' Riforma annwali 
bħala mod biex jippreżentaw u 
jikkoordinaw proġetti ta' investiment ta' 
prijorità biex jiġu appoġġjati minn 
finanzjament nazzjonali u/jew tal-Unjoni. 
Huma jenħtieġ li jservu wkoll biex il-
finanzjament tal-Unjoni jintuża b'mod 
koerenti, biex jintlaħqu l-għanijiet 
stabbiliti u biex jimmassimizzaw il-valur 
miżjud tal-appoġġ finanzjarju li jkun se 
jingħata b'mod partikolari mill-programmi 
appoġġati mill-Unjoni taħt il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
ta' Koeżjoni, il-Fond Soċjali Ewropew, il-
Fond għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u 
l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali, il-Funzjoni Ewropea ta' 
Stabbilizzazzjoni tal-Investimentu l-
InvestEU, fejn rilevanti. L-Istati Membri u 
l-Kummissjoni għandhom jiżguraw il-
koordinazzjoni, il-komplementarjetà u l-
koerenza bejn il-Programm u strumenti 
oħra tal-Unjoni u jevitaw kull trikkib.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja 
wriet li l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 

(4) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja 
wriet li l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
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strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. L-implimentazzjoni 
tar-riformi strutturali huma fost il-
prijoritajiet ta' politika tal-Unjoni 
minħabba li dawn ir-riformi huma maħsuba 
biex iqiegħdu l-irkupru fuq triq sostenibbli, 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir, isaħħu l-
kapaċità ta' aġġustament u jappoġġjaw il-
proċess ta' konverġenza. It-tkomplija tar-
riformi strutturali tista' tikkontribwixxi 
wkoll għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika u 
soċjali, filwaqt li tagħti spinta lill-
produttività u l-investiment u toħloq 
kundizzjonijiet tajbin għal tkabbir 
sostenibbli u l-impjiegi fl-Unjoni.

strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. L-implimentazzjoni 
tar-riformi strutturali huma fost il-
prijoritajiet ta' politika tal-Unjoni 
minħabba li dawn ir-riformi huma maħsuba 
biex iqiegħdu l-irkupru fuq triq sostenibbli, 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir, isaħħu l-
kapaċità ta' aġġustament u jappoġġjaw il-
proċess ta' konverġenza. It-tkomplija tar-
riformi strutturali jenħtieġ li 
tikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-koeżjoni 
ekonomika u soċjali, il-konverġenza, 
filwaqt li tagħti spinta lill-produttività u l-
investiment, toħloq kundizzjonijiet tajbin 
għal tkabbir sostenibbli, il-ħolqien u l-
preservazzjoni tal-impjiegi, u ssaħħaħ l-
inklużjoni soċjali fl-Unjoni. Barra minn 
hekk, jenħtieġ li r-riformi jgħinu biex 
jitneħħew l-ostakli u jinħoloq ambjent 
favorevoli għall-investiment, inkluż għal 
riindustrijalizzazzjoni innovattiva u 
sostenibbli. B'mod aktar speċifiku, 
jenħtieġ li r-riformi fis-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ jikkontribwixxu 
biex tingħata spinta lill-attività 
ekonomika u, fl-istess ħin, jistabbilixxu l-
kundizzjonijiet għal tkabbir fit-tul.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-grad ta' implimentazzjoni tar-
riformi strutturali fl-Istati Membri għadu 
mhux biżżejjed madwar l-Unjoni. L-
esperjenza fl-implimentazzjoni tal-
mekkaniżmu ta' koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika taħt is-Semestru Ewropew turi 
li, b'mod ġenerali, l-implimentazzjoni tar-
riformi strutturali kienet kajmana u 
irregolari u li l-isforzi nazzjonali ta' riforma 
jenħtieġ li jiġu rinforzati u inċentivati.

(6) Il-grad ta' implimentazzjoni tar-
riformi strutturali fl-Istati Membri għadu 
mhux biżżejjed madwar l-Unjoni. L-
esperjenza fl-implimentazzjoni tal-
mekkaniżmu ta' koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika taħt is-Semestru Ewropew turi 
li, b'mod ġenerali, l-implimentazzjoni tar-
riformi strutturali kienet kajmana u 
irregolari u li l-isforzi nazzjonali ta' riforma 
jenħtieġ li jiġu rinforzati u inċentivati. Biex 
jiġi żgurat li r-riformi strutturali jitwettqu 
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tassew, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ 
tal-implimentazzjoni tagħhom jenħtieġ li 
jkunu kompatibbli mal-implimentazzjoni 
u l-monitoraġġ tal-politika ta' koeżjoni.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Ir-Regolament (UE) 2017/825 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
stabbilixxa l-Programm ta' Appoġġ għal 
Riformi Strutturali (SRSP) għall-perjodu 
2017–2020, b'baġit ta' EUR 142 800 000. 
L-SRSP ġie stabbilit biex issaħħaħ il-
kapaċità tal-Istati Membri biex iħejju u 
jimplimentaw riformi amministrattivi u 
strutturali li jsostnu t-tkabbir, inkluż 
permezz ta' għajnuna għall-użu effiċjenti u 
effettiv tal-fondi tal-Unjoni. L-appoġġ 
tekniku taħt dan il-programm huwa 
pprovdut mill-Kummissjoni, fuq talba 
minn Stat Membru, u jista' jkopri firxa 
wiesgħa ta' oqsma ta' politika. L-esperjenza 
inizjali tal-SRSP uriet domanda għall-
appoġġ tekniku ta' madwar erba' darbiet 
(fl-2017) u ħames darbiet (fl-2018) aktar il-
baġit annwali disponibbli.

(7) Ir-Regolament (UE) 2017/825 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
stabbilixxa l-Programm ta' Appoġġ għal 
Riformi Strutturali (SRSP) għall-
perjodu 2017–2020, b'baġit ta' 
EUR 142 800 000. L-SRSP ġie stabbilit 
biex isaħħaħ il-kapaċità tal-Istati Membri 
biex iħejju u jimplimentaw riformi 
amministrattivi u strutturali li jsostnu t-
tkabbir, inkluż permezz ta' għajnuna għall-
użu effiċjenti u effettiv tal-fondi tal-
Unjoni. L-appoġġ tekniku taħt dan il-
programm huwa pprovdut mill-
Kummissjoni, fuq talba minn Stat Membru, 
u jista' jkopri firxa wiesgħa ta' oqsma ta' 
politika. L-esperjenza inizjali tal-SRSP 
wriet domanda għall-appoġġ tekniku ta' 
madwar erba' darbiet (fl-2017) u ħames 
darbiet (fl-2018) aktar mill-baġit annwali 
disponibbli, li wassal lill-Kummissjoni 
biex tipproponi żieda fil-baġit tiegħu 
għall-2019 u l-2020.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Strumenti u programmi oħra tal-
Unjoni wkoll jipprovdu kontribuzzjoni t 
sinifikanti biex jitjiebu l-kundizzjonijiet li 
jsejsu ċerti investimenti fl-Istati Membri, 

(8) Madankollu, bħalissa, l-ebda 
strument ma jipprevedi appoġġ finanzjarju 
dirett li jipprovdi inċentivi biex l-Istati 
Membri jimplimentaw riformi fl-oqsma 
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li jistgħu jwasslu għal dawn ir-riformi jew 
biex ikunu parti minnhom. B'mod 
partikolari, il-Fondi tal-Unjoni koperti 
bir-Regolament (UE) Nru YYY/XX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [CPR] 
jorbtu l-investiment ma' kundizzjonijiet 
abilitanti (li qabel kienu magħrufa bħala 
kundizzjonalitajiet ex ante), jipprevedu 
mekkaniżmu ta' governanza 
makroekonomika u jistgħu jiffinanzjaw 
kostijiet ma' investimenti f'oqsma ta' 
politika rilevanti għall-politika ta' 
koeżjoni. Madankollu, bħalissa, l-ebda 
strument ma jipprevedi appoġġ finanzjarju 
dirett li jipprovdi inċentivi biex l-Istati 
Membri jimplimentaw riformi fl-oqsma 
kollha tal-politika, b'reazzjoni għal sfidi 
identifikati fis-Semestru Ewropew. Barra 
minn hekk, bħalissa ma hemm l-ebda 
strument li jipprovdi appoġġ finanzjarju u 
tekniku speċifiku u li huwa mmirat lejn 
Stati Membri li l-munita tagħhom mhijiex 
l-euro fl-isforzi tagħhom biex 
jimplimentaw riformi li huma rilevanti biex 
jingħaqdu fiż-żona tal-euro.

kollha tal-politika, b'reazzjoni għal sfidi 
identifikati fis-Semestru Ewropew. Barra 
minn hekk, bħalissa ma hemm l-ebda 
strument li jipprovdi appoġġ finanzjarju u 
tekniku speċifiku u li huwa mmirat lejn 
Stati Membri li l-munita tagħhom mhijiex 
l-euro fl-isforzi tagħhom biex 
jimplimentaw riformi li huma rilevanti biex 
jingħaqdu maż-żona tal-euro.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri billi jiġi offrut 
appoġġ finanzjarju dirett, flimkien ma' 
appoġġ tekniku. Għal dak il-għan, jenħtieġ 
li jiġi stabbilit Programm ta' Appoġġ għal 
Riformi ġdid ("il-Programm") biex 
jipprovdi inċentivi effettivi biex tiżdied l-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali fl-
Istati Membri. Il-Programm jenħtieġ li jkun 
komprensiv u jenħtieġ li jibbenefika wkoll 
mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra. Il-Programm jenħtieġ 
ukoll li jkompli l-azzjonijiet u l-mod ta' 

(10) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri billi jiġi offrut 
appoġġ finanzjarju dirett, flimkien ma' 
appoġġ tekniku. Għal dak il-għan, jenħtieġ 
li jiġi stabbilit Programm ta' Appoġġ għal 
Riformi ġdid ("il-Programm") biex 
jipprovdi inċentivi effettivi biex tiżdied l-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali fl-
Istati Membri. Il-Programm jenħtieġ li jkun 
komprensiv u jenħtieġ li jibbenefika wkoll 
mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra. Il-Programm jenħtieġ 
ukoll li jkompli l-azzjonijiet u l-mod ta' 
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tħaddim tal-SRSP, peress li dawn urew li 
huma utli ħafna u kienu apprezzati mill-
Istati Membri, għat-tisħiħ tal-kapaċità 
amministrattiva tal-awtoritajiet nazzjonali 
f'diversi oqsma ta' politika. Il-Programm 
jenħtieġ li jinkludi wkoll appoġġ immirat 
għal riformi fl-Istati Membri li l-munita 
tagħhom mhijiex l-euro u li ħadu passi 
dimostrabbli lejn l-adozzjoni tal-munita 
unika f'perjodu ta' żmien speċifikat.

tħaddim tal-SRSP, peress li dawn urew li 
huma utli ħafna u kienu apprezzati mill-
Istati Membri, għat-tisħiħ tal-kapaċità 
amministrattiva tal-awtoritajiet nazzjonali 
fil-livelli governattivi kollha f'diversi 
oqsma ta' politika. Il-Programm jenħtieġ li 
jinkludi wkoll appoġġ immirat għal riformi 
fl-Istati Membri li l-munita tagħhom 
mhijiex l-euro u li ħadu passi dimostrabbli 
lejn l-adozzjoni tal-munita unika f'perjodu 
ta' żmien speċifikat.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jippermettu l-għoti tat-tipi 
differenti ta' appoġġ meħtieġ u jaħsbu 
għall-ispeċifiċità ta' kull komponent, 
jenħtieġ li jiġu stabbiliti tliet strumenti 
separati iżda komplementari fi ħdan il-
qafas tal-Programm, jiġifieri għodda għat-
twettiq ta' riformi, strument ta' appoġġ 
finanzjarju u faċilità ta' konverġenza 
dedikata biex tappoġġja t-tħejjija għas-
sħubija fiż-żona tal-euro.

(11) Sabiex jippermettu l-għoti tat-tipi 
differenti ta' appoġġ meħtieġ u jaħsbu 
għall-ispeċifiċità ta' kull komponent, 
jenħtieġ li jiġu stabbiliti tliet strumenti 
separati iżda komplementari fi ħdan il-
qafas tal-Programm, jiġifieri għodda għat-
twettiq ta' riformi, strument ta' appoġġ 
finanzjarju u faċilità ta' konverġenza 
dedikata biex tappoġġja t-tħejjija għas-
sħubija fiż-żona tal-euro. Jenħtieġ li jiġi 
stabbilit mekkaniżmu ta' koordinazzjoni 
xieraq fi ħdan il-proċeduri ta' monitoraġġ 
u ta' kontroll sabiex jiġu żgurati l-
koerenza u l-komplementarjetà tal-
interventi politiċi, kif ukoll biex jiġi evitat 
kwalunkwe trikkib.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-għan ġenerali tal-Programm 
huwa t-tisħiħ tal-koeżjoni, tal-
kompetittività, tal-produttività, tat-tkabbir 

(13) L-għan ġenerali tal-Programm 
huwa t-tisħiħ tal-koeżjoni, il-
kontribuzzjoni għall-konverġenza fil-livell 
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u tal-ħolqien tal-impjiegi. Għal dak il-
għan, jenħtieġ li jipprovdi inċentivi 
finanzjarji biex jindirizza sfidi ta' natura 
strutturali, u jenħtieġ li jgħin biex tissaħħaħ 
il-kapaċità amministrattiva tal-Istati 
Membri sa fejn huma kkonċernati l-
istituzzjonijiet u s-setturi ekonomiċi u 
soċjali tagħhom.

tal-Unjoni, il-kompetittività, il-
produttività, it-tkabbir sostenibbli, il-
ħolqien tal-impjiegi u l-inklużjoni soċjali. 
Għal dak il-għan, jenħtieġ li jipprovdi 
inċentivi finanzjarji biex jindirizza sfidi ta' 
natura strutturali, u jenħtieġ li jgħin biex 
tissaħħaħ il-kapaċità amministrattiva u 
istituzzjonali tal-Istati Membri sa fejn 
huma kkonċernati l-istituzzjonijiet u s-
setturi ekonomiċi u soċjali tagħhom. 
Hemm bżonn ukoll li jiġi previst livell 
xieraq ta' involviment min-naħa tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali u s-sħab 
ekonomiċi u soċjali fit-tħejjija u l-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti għanijiet 
speċifiċi għal kull strument tal-Programm. 
Fir-rigward tal-għodda għat-twettiq ta' 
riformi, dawn jenħtieġ li jikkonsistu fit-
twettiq ta' stadji importanti u miri konkreti 
stabbiliti fir-rigward tat-tlestija tal-impenji 
ta' riforma, li jixkattaw ir-rilaxx tal-
inċentivi finanzjarji. Fir-rigward tal-
istrument ta' appoġġ tekniku, jenħtieġ li 
jkollhom l-għan li jassistu lill-awtoritajiet 
nazzjonali fl-isforzi tagħhom biex ifasslu u 
jimplimentaw riformi, billi jqisu prattiki 
tajbin u tagħlimiet miksuba mill-pari 
tagħhom. Dawn l-għanijiet jenħtieġ li jiġu 
segwiti fl-Istati Membri kollha taħt dawk 
iż-żewġ strumenti u fil-kuntest tal-faċilità 
ta' konverġenza minn dawk l-Istati Membri 
li l-munita tagħhom mhijiex l-euro u li 
ħadu passi dimostrabbli lejn l-adozzjoni 
tal-munita unika f'perjodu ta' żmien 
speċifikat.

(14) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti għanijiet 
speċifiċi għal kull strument tal-Programm. 
Fir-rigward tal-għodda għat-twettiq ta' 
riformi, dawn jenħtieġ li jikkonsistu fit-
twettiq ta' stadji importanti u miri konkreti 
stabbiliti fir-rigward tat-tlestija tal-impenji 
ta' riforma, li jixkattaw ir-rilaxx tal-
inċentivi finanzjarji. Fir-rigward tal-
istrument ta' appoġġ tekniku, jenħtieġ li 
jkollhom l-għan li jassistu lill-awtoritajiet 
nazzjonali f'livelli differenti, skont il-każ, 
fl-isforzi tagħhom biex ifasslu u 
jimplimentaw riformi, billi jqisu prattiki 
tajbin u tagħlimiet miksuba mill-pari 
tagħhom. Dawn l-għanijiet jenħtieġ li jiġu 
segwiti fl-Istati Membri kollha taħt dawk 
iż-żewġ strumenti u fil-kuntest tal-faċilità 
ta' konverġenza minn dawk l-Istati Membri 
li l-munita tagħhom mhijiex l-euro u li 
ħadu u li għadhom qed jieħdu passi 
dimostrabbli lejn l-adozzjoni tal-munita 
unika f'perjodu ta' żmien speċifikat.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex jiġi żgurat li r-riformi 
appoġġjati mill-Programm jindirizzaw l-
oqsma ekonomiċi u tas-soċjetà ewlenin 
kollha, kemm l-appoġġ finanzjarju kif 
ukoll l-appoġġ tekniku taħt il-Programm 
jenħtieġ li jiġu pprovduti mill-
Kummissjoni, fuq talba minn Stat Membru, 
f'firxa wiesgħa ta' oqsma politiċi, li 
jinkludu oqsma relatati mal-ġestjoni tal-
finanzi u tal-assi pubbliċi, ir-riforma 
istituzzjonali u amministrattiva, l-ambjent 
tan-negozju, is-settur finanzjarju, is-swieq 
tal-prodotti, tas-servizzi u tax-xogħol, l-
edukazzjoni u t-taħriġ, l-iżvilupp 
sostenibbli, is-saħħa pubblika u il-benessri 
soċjali.

(15) Sabiex jiġi żgurat li r-riformi 
appoġġjati mill-Programm jindirizzaw l-
oqsma kollha ewlenin tal-ekonomija, tas-
soċjetà u tal-ambjent, kemm l-appoġġ 
finanzjarju kif ukoll l-appoġġ tekniku taħt 
il-Programm jenħtieġ li jiġu pprovduti 
mill-Kummissjoni, fuq talba minn Stat 
Membru, f'firxa wiesgħa ta' oqsma politiċi, 
li jinkludu oqsma relatati mal-ġestjoni tal-
finanzi u tal-assi pubbliċi, ir-riforma 
istituzzjonali u amministrattiva, l-ambjent 
tan-negozju, is-settur finanzjarju, is-swieq 
tal-prodotti, tas-servizzi u tax-xogħol, l-
edukazzjoni u t-taħriġ, l-iżvilupp 
sostenibbli, il-ħarsien ambjentali u tal-
klima, inkluża l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima, is-saħħa pubblika u l-benessri 
soċjali.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex jilqgħu għal ħtiġijiet 
addizzjonali taħt il-Programm, l-Istati 
Membri jentieġ li jkollhom il-possibbiltà 
jittrasferixxu għall-baġit tal-Programm 
riżorsi programmati f'ġestjoni kondiviża 
taħt il-fondi tal-Unjoni, skont il-
proċedura tagħhom. Ir-riżorsi trasferiti 
jenħtieġ li jiġu implimentati skont ir-
regoli ta' dan il-Programm u jenħtieġ li 
jintużaw għall-benefiċċju tal-Istat 
Membru konċernat.

imħassar

Emenda 12
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Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Fid-dawl tal-importanza li jiġi 
indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-impenji 
tal-Unjoni biex timplimenta il-Ftehim ta' 
Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli 
tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se 
jikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u biex tinkiseb il-mira 
ġenerali li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE 
tkun tappoġġja objettivi klimatiċi. 
Azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati 
matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
Programm, u vvalutati mill-ġdid fil-kuntest 
tal-proċessi tal-evalwazzjonijiet u ta' 
rieżami rilevanti.

(18) Fid-dawl tal-importanza li jiġi 
indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-impenji 
tal-Unjoni biex timplimenta il-Ftehim ta' 
Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli 
tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se 
jikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u biex tinkiseb il-mira 
ġenerali li 30 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE 
tkun tappoġġja objettivi klimatiċi. 
Azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati 
matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
Programm, u vvalutati mill-ġdid fil-kuntest 
tal-proċessi tal-evalwazzjonijiet u ta' 
rieżami perjodiċi rilevanti.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex jiġi żgurat inċentiv 
sinifikanti għall-Istati Membri biex iwettqu 
riformi strutturali, huwa xieraq li tiġi 
stabbilita kontribuzzjoni finanzjarja 
massima disponibbli għalihom taħt l-
istrument għal kull stadju ta' allokazzjoni u 
għal kull sejħa. Din il-kontribuzzjoni 
massima jenħtieġ li tkun ikkalkulata fuq il-
bażi tal-popolazzjoni tal-Istati Membri. 
Sabiex jiġi żgurat li l-inċentivi finanzjarji 
jinfirxu matul il-perjodu sħiħ ta' 
applikazzjoni tal-Programm, l-allokazzjoni 
ta' fondi lill-Istati Membri jenħtieġ li ssir fi 
stadji. Fl-ewwel stadju li jdum għoxrin 
xahar, jenħtieġ li nofs il-pakkett 
finanzjarju kumplessiv 
(EUR 11 000 000 000) tal-għodda għat-
twettiq ta' riformi jsir disponibbli għall-
Istati Membri, li matulu huma jistgħu 
jirċievu sal-allokazzjoni massima tagħhom 
billi jissottomettu proposti għall-impenji ta' 

(20) Sabiex jiġi żgurat inċentiv 
sinifikanti għall-Istati Membri biex iwettqu 
riformi strutturali, huwa xieraq li tiġi 
stabbilita kontribuzzjoni finanzjarja 
massima disponibbli għalihom taħt l-
istrument għal kull stadju ta' allokazzjoni u 
għal kull sejħa. Din il-kontribuzzjoni 
massima jenħtieġ li tkun ikkalkulata fuq il-
bażi tal-popolazzjoni u l-PDG per capita 
rispettiv. Il-kriterji tal-għażla jenħtieġ li 
jiġu ppreżentati lill-Istati Membri b'mod 
trasparenti. Sabiex jiġi żgurat li l-inċentivi 
finanzjarji jinfirxu matul il-perjodu sħiħ ta' 
applikazzjoni tal-Programm, l-allokazzjoni 
ta' fondi lill-Istati Membri jenħtieġ li ssir fi 
stadji. Fl-ewwel stadju li jdum għoxrin 
xahar, jenħtieġ li 75 % tal-pakkett 
finanzjarju kumplessiv 
(EUR 16 500 000 000) tal-għodda għat-
twettiq ta' riformi jsir disponibbli għall-
Istati Membri, li matulu huma jistgħu 
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riforma. jirċievu sal-allokazzjoni massima tagħhom 
billi jissottomettu proposti għall-impenji ta' 
riforma.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fl-interess tat-trasparenza u l-
effiċjenza, fl-istadju sussegwenti li jdum sa 
tmiem il-Programm, il-Kummissjoni 
jenħtieġ li tistabbilixxi sistema ta' sejħiet 
perjodiċi biex talloka n-nofs l-ieħor tal-
pakkett finanzjarju kumplessiv tal-
istrument (EUR 11 000 000 000), flimkien 
mal-ammonti mhux użati mill-istadju ta' 
qabel. Jenħtieġ li jiġu organizzati proċeduri 
sempliċi għal dak il-għan. Taħt kull sejħa, 
l-Istati Membri kollha jenħtieġ li jkunu 
mistiedna jissottomettu proposti ta' riforma 
fl-istess ħin, u jistgħu jingħataw il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tagħhom fuq il-bażi tal-proposti ta' riforma 
tagħhom. Fl-interess tat-trasparenza, l-
ewwel sejħa organizzata mill-Kummissjoni 
matul it-tieni stadju jenħtieġ li tkun għal 
ammont li jikkorrispondi għall-parti li 
jifdal (EUR 11 000 000 000) mill-pakkett 
finanzjarju kumplessiv tal-istrument. Il-
Kummissjoni jenħtieġ li torganizza sejħiet 
oħra f'każ biss fejn il-pakkett finanzjarju 
kumplessiv ma jkunx intuża kollu. Il-
Kummissjoni jenħtieġ li tadotta u 
tippubblika kalendarju indikattiv tas-sejħiet 
addizzjonali li jridu jiġu organizzati, u 
jenħtieġ li tindika, f'kull sejħa, l-ammont li 
jifdal mill-pakkett kumplessiv, li huwa 
disponibbli taħt is-sejħa.

(21) Fl-interess tat-trasparenza u l-
effiċjenza, fl-istadju sussegwenti li jdum sa 
tmiem il-Programm, il-Kummissjoni 
jenħtieġ li tistabbilixxi sistema ta' sejħiet 
perjodiċi biex talloka l-25 % li jkun fadal 
tal-pakkett finanzjarju kumplessiv tal-
istrument (EUR 5 500 000 000), flimkien 
mal-ammonti mhux użati mill-istadju ta' 
qabel. Jenħtieġ li jiġu organizzati proċeduri 
sempliċi għal dak il-għan. Taħt kull sejħa, 
l-Istati Membri kollha jenħtieġ li jkunu 
mistiedna jissottomettu proposti ta' riforma 
fl-istess ħin, u jistgħu jingħataw il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tagħhom fuq il-bażi tal-proposti ta' riforma 
tagħhom. Fl-interess tat-trasparenza, l-
ewwel sejħa organizzata mill-Kummissjoni 
matul it-tieni stadju jenħtieġ li tkun għal 
ammont li jikkorrispondi għall-parti li jkun 
fadal (EUR 5 500 000 000) mill-pakkett 
finanzjarju kumplessiv tal-istrument. Il-
Kummissjoni jenħtieġ li torganizza sejħiet 
oħra f'każ biss fejn il-pakkett finanzjarju 
kumplessiv ma jkunx intuża kollu. Il-
Kummissjoni jenħtieġ li tadotta u 
tippubblika kalendarju indikattiv tas-sejħiet 
addizzjonali li jridu jiġu organizzati, u 
jenħtieġ li tindika, f'kull sejħa, l-ammont li 
jifdal mill-pakkett kumplessiv, li huwa 
disponibbli taħt is-sejħa.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 22
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit 
proċess għas-sottomissjoni tal-proposti 
għal impenji ta' riforma mill-Istati Membri, 
u l-kontenut tagħhom. Bil-għan li tiġi 
żgurata l-espedjenza tal-proċeduri, Stat 
Membru jenħtieġ li jissottometti l-proposta 
għal impenji ta' riforma flimkien mal-
programm ta' riforma nazzjonali tiegħu, 
iżda bħala anness separat, li jista' jiġi 
sottomess fi żmien differenti. Filwaqt li l-
parteċipazzjoni fil-Programm hija 
volontarja, l-Istati Membri li jkunu qed 
jesperjenzaw żbilanċi eċċessivi jenħtieġ li 
jkunu mħeġġa jressqu proposti ta' riforma 
skont l-għodda għat-twettiq ta' riformi, 
liema proposti jindirizzaw il-problemi li 
jkunu wasslu għal tali żbilanċi eċċessivi.

(22) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit 
proċess ċar u dirett għas-sottomissjoni tal-
proposti għal impenji ta' riforma mill-Istati 
Membri, u l-kontenut tagħhom. Bil-għan li 
tiġi żgurata l-espedjenza tal-proċeduri, Stat 
Membru jenħtieġ li jissottometti l-proposta 
għal impenji ta' riforma flimkien mal-
programm ta' riforma nazzjonali tiegħu, 
iżda bħala anness separat, li jista' jiġi 
sottomess fi żmien differenti. Filwaqt li l-
parteċipazzjoni fil-Programm hija 
volontarja, l-Istati Membri li jkunu qed 
jesperjenzaw żbilanċi eċċessivi jenħtieġ li 
jkunu mħeġġa jressqu proposti ta' riforma 
skont l-għodda għat-twettiq ta' riformi, 
liema proposti jindirizzaw il-problemi li 
jkunu wasslu għal tali żbilanċi eċċessivi,bl-
iskop li dawn jitnaqqsu u li jintlaħqu l-
objettivi.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta 
n-natura u l-importanza tal-impenji ta' 
riforma proposti mill-Istati Membri u 
tiddetermina l-ammont li se jiġi allokat fuq 
il-bażi ta' kriterji trasparenti. Għal dak il-
għan, jenħteiġ li tqis l-elementi sostantivi 
pprovduti mill-Istati Membri u tivvaluta 
jekk l-impenji ta' riforma proposti mill-
Istati Membri humiex mistennija 
jindirizzaw b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, jekk jirrappreżentawx pakkett 
komprensiv ta' riformi, jekk humiex 
mistennija li jsaħħu l-prestazzjoni u r-
reżiljenza tal-ekonomija nazzjonali, u jekk 
l-implimentazzjoni tagħhom hijiex 
mistennija li jkollha impatt dejjiemi fl-Istat 
Membru, fejn rilevanti billi jsaħħu l-
kapaċità istituzzjonali u amministrattiva 

(24) Il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta 
n-natura u l-importanza tal-impenji ta' 
riforma proposti mill-Istati Membri u 
tiddetermina l-ammont li se jiġi allokat fuq 
il-bażi ta' kriterji ġusti u trasparenti. Għal 
dak il-għan, jenħteiġ li tqis l-elementi 
sostantivi pprovduti mill-Istati Membri u 
tivvaluta jekk l-impenji ta' riforma proposti 
mill-Istati Membri humiex mistennija 
jindirizzaw b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, jekk jirrappreżentawx pakkett 
komprensiv ta' riformi, jekk humiex 
mistennija li jsaħħu l-prestazzjoni u r-
reżiljenza tal-ekonomija nazzjonali, u jekk 
l-implimentazzjoni tagħhom hijiex 
mistennija li jkollha impatt dejjiemi fl-Istat 
Membru, fejn rilevanti billi jsaħħu l-
kapaċità istituzzjonali u amministrattiva 
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tal-Istat Membru konċernat. Barra minn 
hekk, il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta 
jekk l-arranġamenti interni proposti mill-
Istati Membri, inklużi l-istadji importanti u 
l-miri proposti, u l-indikaturi relatati, 
humiex mistennija jiżguraw 
implimentazzjoni effettiva tal-impenji ta' 
riforma matul perjodu massimu ta' tliet sin.

tal-Istat Membru konċernat. Barra minn 
hekk, il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta 
jekk l-arranġamenti interni proposti mill-
Istati Membri, inklużi l-istadji importanti u 
l-miri proposti, u l-indikaturi relatati, 
humiex mistennija jiżguraw 
implimentazzjoni effettiva tal-impenji ta' 
riforma matul perjodu massimu ta' tliet sin. 
Barra minn hekk, ir-riformi proposti 
għall-finanzjament jenħtieġ li jsirilhom 
monitoraġġ strett permezz tas-Semestru 
Ewropew.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex tikkontribwixxi għat-tħejjija 
ta' proposti ta' kwalità għolja u tassisti lill-
Kummissjoni fil-valutazzjoni tal-proposti 
għal impenji ta' riforma sottomessi mill-
Istati Membri u fil-valutazzjoni tal-grad 
tal-kisba tagħhom, jenħtieġ li jkun previst 
l-użu ta' konsulenza bejn il-pari u parir 
minn esperti. Barra minn hekk, il-Kunsill 
tal-Kumitat tal-Politika Ekonomika tal-
Kunsill li jittratta s-Semestru Ewropew, 
f'konsultazzjoni, meta xieraq, mal-
kumitati rilevanti mwaqqfa skont it-
Trattat, jenħtieġ li jkun jista' jipprovdi 
opinjoni dwar il-proposti għal impenji ta' 
riforma kif sottomessi mill-Istati Membri. 
Fl-interess tas-simplifikazzjoni, ir-
rappurtar mill-Istati Membri dwar il-
progress magħmul fl-implimentazzjoni tal-
impenji ta' riforma jenħtieġ li jsir fi ħdan 
il-qafas tas-Semestru Ewropew.

(26) Sabiex tikkontribwixxi għat-tħejjija 
ta' proposti ta' kwalità għolja u tassisti lill-
Kummissjoni fil-valutazzjoni tal-proposti 
għal impenji ta' riforma sottomessi mill-
Istati Membri u fil-valutazzjoni perjodika 
tal-grad tal-kisba tagħhom, jenħtieġ li jkun 
previst l-użu ta' konsulenza bejn il-pari u 
parir minn esperti. Barra minn hekk, il-
Kumitat tal-Politika Ekonomika tal-Kunsill 
li jittratta s-Semestru Ewropew, 
f'konsultazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku 
u Soċjali Ewropew u l-Kumitat Ewropew 
tar-Reġjuni, jenħtieġ li jkun jista' jipprovdi 
opinjoni dwar il-proposti għal impenji ta' 
riforma kif sottomessi mill-Istati Membri. 
Fl-interess tas-simplifikazzjoni, ir-
rappurtar mill-Istati Membri dwar il-
progress magħmul fl-implimentazzjoni tal-
impenji ta' riforma u l-monitoraġġ 
tagħhom jenħtieġ li jsiru fi ħdan il-qafas 
tas-Semestru Ewropew.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 28
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Biex tiġi inkoraġġita l-istabbiltà tal-
impenji ta' riforma, Stat Membru jenħtieġ li 
jkollu l-possibbiltà jemenda l-impenji ta' 
riforma darba biss fil-perjodu ta' 
implimentazzjoni, fejn ċirkostanzi 
oġġettivi jiġġustifikaw tali azzjoni.

(28) Biex tiġi inkoraġġita l-istabbiltà tal-
impenji ta' riforma, Stat Membru jenħtieġ li 
jkollu l-possibbiltà jemenda l-impenji ta' 
riforma fil-perjodu ta' implimentazzjoni, 
fejn ċirkostanzi oġġettivi jiġġustifikaw tali 
azzjoni.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Għall-finijiet ta' trasparenza, l-
impenji ta' riforma adottati mill-
Kummissjoni jenħtieġ li jiġu kkomunikati 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u l-
attivitajiet ta' komunikazzjoni jenħtieġ li 
jitwettqu mill-Kummissjoni kif xieraq.

(29) Għall-finijiet ta' trasparenza, l-
impenji ta' riforma adottati mill-
Kummissjoni iridu jiġu kkomunikati lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill u l-
attivitajiet ta' komunikazzjoni jenħtieġ li 
jitwettqu perjodikament mill-Kummissjoni 
kif xieraq.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Għall-fini ta' ġestjoni finanzjarja 
soda, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi għall-impenji tal-baġit, għall-
pagamenti, għas-sospensjoni, għall-
kanċellazzjoni u għall-irkupru ta' fondi. Il-
pagamenti jenħtieġ li jkunu bbażati fuq 
valutazzjoni pożittiva mill-Kummissjoni 
tal-implimentazzjoni tal-impenji ta' riforma 
mill-Istat Membru. Is-sospensjoni u l-
kanċellazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja jenħtieġ li jkunu possibbli meta 
l-impenji ta' riforma ma jkunux ġew 
implimentati b'mod sodisfaċenti mill-Istat 
Membru. Sabiex jiġi żgurat impatt 
sostenibbli tar-riformi wara li jiġu 
implimentati, jenħtieġ li jiġi stabbilit 

(31) Għall-fini ta' ġestjoni finanzjarja 
soda, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi għall-impenji tal-baġit,għall-
prepagamenti, għall-pagamenti, għas-
sospensjoni, għall-kanċellazzjoni u għall-
irkupru ta' fondi. Il-pagamenti jenħtieġ li 
jkunu bbażati fuq valutazzjoni pożittiva 
mill-Kummissjoni tal-implimentazzjoni 
tal-impenji ta' riforma mill-Istat Membru. 
Is-sospensjoni u l-kanċellazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja jenħtieġ li jkunu 
possibbli biss meta l-impenji ta' riforma ma 
jkunux ġew implimentati b'mod 
sodisfaċenti mill-Istat Membru, u mhux 
qabel ma ssir analiżi fil-fond. Sabiex jiġi 
żgurat impatt sostenibbli tar-riformi wara li 
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perjodu raġonevoli li jiddefinixxi d-
durabbiltà tar-riformi wara l-pagament tal-
kontribuzzjoni finanzjarja. Perjodu ta' 
ħames snin jenħtieġ li jitqies bħala minimu 
raġonevoli biex jiġi applikat. Jenħtieġ li 
jiġu stabbiliti proċeduri kontradittorji 
xierqa biex jiżguraw li d-deċiżjoni mill-
Kummissjoni fir-rigward tas-sospensjoni, 
il-kanċellazzjoni u l-irkupru tal-ammonti 
mħallsa tirrispetta d-dritt tal-Istati Membri 
li jipprovdu osservazzjonijiet.

jiġu implimentati, jenħtieġ li jiġi stabbilit 
perjodu raġonevoli li jiddefinixxi d-
durabbiltà tar-riformi wara l-pagament tal-
kontribuzzjoni finanzjarja. Perjodu ta' 
ħames snin jenħtieġ li jitqies bħala minimu 
raġonevoli biex jiġi applikat. Jenħtieġ li 
jiġu stabbiliti proċeduri kontradittorji 
xierqa biex jiżguraw li d-deċiżjoni mill-
Kummissjoni fir-rigward tas-sospensjoni, 
il-kanċellazzjoni u l-irkupru tal-ammonti 
mħallsa tirrispetta d-dritt tal-Istati Membri 
li jipprovdu osservazzjonijiet.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Fir-rigward tal-istrument ta' appoġġ 
tekniku, l-Istati Membri ħadu dejjem aktar 
appoġġ tekniku taħt l-SRSP, lil hinn mill-
aspettattivi inizjali. Kważi l-Istati Membri 
kollha talbu appoġġ taħt l-SRSP u t-talbiet 
huma distribwiti fl-oqsma ta' politika 
kollha koperti minn dan il-programm. Għal 
din ir-raġuni, il-karatteristiċi ewlenin tal-
SRSP jenħtieġ li jinżammu, inklużi l-
azzjonijiet eliġibbli għall-finanzjament taħt 
l-appoġġ tekniku.

(32) Fir-rigward tal-istrument ta' appoġġ 
tekniku, l-Istati Membri ħadu dejjem aktar 
appoġġ tekniku taħt l-SRSP, lil hinn mill-
aspettattivi inizjali, li wassal għal proposta 
biex jiżdied il-baġit tiegħu għall-2019 u l-
2020. Kważi l-Istati Membri kollha talbu 
appoġġ taħt l-SRSP u t-talbiet huma 
distribwiti fl-oqsma ta' politika kollha 
koperti minn dan il-programm. Għal din ir-
raġuni, il-karatteristiċi ewlenin tal-SRSP 
jenħtieġ li jinżammu, inklużi l-azzjonijiet 
eliġibbli għall-finanzjament taħt l-appoġġ 
tekniku.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Għall-finijiet ta' responsabbiltà, 
trasparenza u biex tkun żgurata l-viżibbiltà 
tal-azzjoni tal-Unjoni, soġġett għal ċerti 
kundizzjonijiet li jipproteġu informazzjoni 
sensittiva, jenħtieġ li l-pjanijiet ta' 

(36) Għall-finijiet ta' responsabbiltà, 
trasparenza u biex tkun żgurata l-viżibbiltà 
tal-azzjoni tal-Unjoni, soġġett għal ċerti 
kundizzjonijiet li jipproteġu informazzjoni 
sensittiva, jenħtieġ li l-pjanijiet ta' 
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kooperazzjoni u appoġġ jiġu pprovduti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill u 
jenħtieġ li jitwettqu attivitajiet ta' 
komunikazzjoni mill-Kummissjoni kif 
xieraq.

kooperazzjoni u appoġġ jiġu pprovduti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill u 
jenħtieġ li jitwettqu perjodikament 
attivitajiet ta' komunikazzjoni mill-
Kummissjoni kif xieraq. Jenħtieġ li tiġi 
stabbilita pjattaforma ta' komunikazzjoni 
ddedikata li tiffavorixxi l-għarfien 
reċiproku ta' prattiki tajba.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet dwar l-implimentazzjoni 
tal-istrument ta' appoġġ tekniku, b'mod 
partikolari l-modi ta' ġestjoni, il-forom ta' 
finanzjament għall-miżuri ta' appoġġ 
tekniku u l-kontenut tal-programmi ta' 
ħidma, li jenħtieġ li jiġu adottati permezz 
ta' atti ta' implimentazzjoni. Fid-dawl tal-
importanza li jiġu sostnuti l-isforzi tal-Istati 
Membri fis-segwiment u l-
implimentazzjoni tar-riformi, huwa 
meħtieġ li tiġi permessa rata ta' 
kofinanzjament għal għotjiet sa 100 % tal-
kostijiet eliġibbli. Sabiex ikun hemm 
mobilizzazzjoni rapida ta' appoġġ tekniku 
f'każ ta' urġenza, jenħtieġ li ssir 
dispożizzjoni għall-adozzjoni ta' miżuri 
speċjali għal perjodu ta' żmien limitat. Għal 
dak il-għan, jenħtieġ li jitwarrab ammont 
limitat tal-baġit fil-programm ta' ħidma tal-
istrument ta' appoġġ tekniku għal miżuri 
speċjali.

(37) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet dwar l-implimentazzjoni 
tal-istrument ta' appoġġ tekniku, b'mod 
partikolari l-modi ta' ġestjoni, il-forom ta' 
finanzjament għall-miżuri ta' appoġġ 
tekniku u l-kontenut tal-programmi ta' 
ħidma, li jenħtieġ li jiġu adottati permezz 
ta' atti ta' implimentazzjoni. Fid-dawl tal-
importanza li jiġu sostnuti l-isforzi tal-Istati 
Membri fis-segwiment u l-
implimentazzjoni tar-riformi, huwa 
meħtieġ li tiġi permessa rata ta' 
kofinanzjament għal għotjiet sa 100 % tal-
kostijiet eliġibbli. Sabiex ikun hemm 
mobilizzazzjoni rapida ta' appoġġ tekniku 
f'każ ta' urġenza, jenħtieġ li ssir 
dispożizzjoni għall-adozzjoni ta' miżuri 
speċjali għal perjodu ta' żmien limitat. Għal 
dak il-għan, jenħtieġ li jitwarrab ammont 
limitat tal-baġit fil-programm ta' ħidma tal-
istrument ta' appoġġ tekniku għal miżuri 
speċjali. Każijiet ta' urġenza jistgħu 
jkopru wkoll sfidi ġodda u mhux previsti li 
jirrikjedu riformi amministrattivi jew 
riformi oħra fl-Istati Membri.
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Sabiex tiġi żgurata allokazzjoni 
effiċjenti u koerenti ta' fondi mill-baġit 
tal-Unjoni u biex jiġi rrispettat il-prinċipju 
ta' ġestjoni finanzjarja soda, l-azzjonijiet 
taħt il-Programm jenħtieġ li jkunu 
konsistenti u komplementari mal-
programmi attwali tal-Unjoni, filwaqt li 
jevitaw finanzjament doppju għall-istess 
nefqa. B'mod partikolari, fl-istadji kollha 
tal-proċess, il-Kummissjoni u l-Istat 
Membru jenħtieġ li jiżguraw 
koordinazzjoni effettiva sabiex 
jissalvagwardjaw il-konsistenza, il-
komplementarjetà u s-sinerġija bejn is-
sorsi ta' finanzjament, inkluż l-assistenza 
teknika tagħhom.

(42) Sabiex tiġi żgurata allokazzjoni 
effiċjenti, koerenti u trasparenti tal-fondi 
mill-baġit tal-Unjoni u biex jiġi rrispettat 
il-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja soda, l-
azzjonijiet taħt il-Programm jenħtieġ li 
jkunu konsistenti, ikkoordinati u 
komplementari mal-programmi attwali tal-
Unjoni, mingħajr ma jissostitwixxuhom, 
filwaqt li jiġi evitat finanzjament doppju 
għall-istess nefqa. B'mod partikolari, fl-
istadji kollha tal-proċess, il-Kummissjoni u 
l-Istat Membru jenħtieġ li jiżguraw 
koordinazzjoni effettiva sabiex 
jissalvagwardjaw il-konsistenza, il-
komplementarjetà u s-sinerġija bejn is-
sorsi ta' finanzjament, inkluż l-assistenza 
teknika tagħhom. Jenħtieġ li jiġi stabbilit 
mekkaniżmu ta' koordinazzjoni xieraq fi 
ħdan il-proċeduri ta' monitoraġġ u ta' 
kontroll sabiex jiġu żgurati aktar 
koerenza u komplementarjetà fl-interventi 
politiċi, kif ukoll biex jiġi evitat 
kwalunkwe trikkib.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Jenħtieġ li titwettaq evalwazzjoni 
indipendenti ta' nofs it-terminu li tħares 
lejn il-kisba tal-għanijiet tal-Programm, l-
effiċjenza tal-użu tar-riżorsi tiegħu u l-
valur miżjud tiegħu. Barra minn hekk, 
evalwazzjoni indipendenti ex-post jenħtieġ 
li tittratta l-impatt fuq terminu twil tal-
Programm.

(44) Jenħtieġ li titwettaq evalwazzjoni 
indipendenti ta' nofs it-terminu li tħares 
lejn il-kisba tal-għanijiet tal-Programm, l-
effiċjenza tal-użu tar-riżorsi tiegħu u l-
valur miżjud tiegħu. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li evalwazzjoni indipendenti ex 
post tittratta l-impatt fuq terminu twil tal-
Programm u l-effetti tiegħu fuq is-
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sostenibbiltà.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. "Stat Membru eliġibbli", taħt il-
faċilità ta' konverġenza, tfisser Stat 
Membru, li l-munita tiegħu mhijiex l-euro 
u li jkun ħa passi dimostrabbli lejn l-
adozzjoni tal-munita unika f'qafas ta' żmien 
speċifikat fit-tħejjija tiegħu biex jingħaqad 
maż-żona tal-euro. Il-passi dimostrabbli 
għandhom jikkonsistu f'ittra formali mill-
gvern tal-Istat Membru konċernat lill-
Kummissjoni fejn jiddikjara l-impenn ċar 
tiegħu li jingħaqad maż-żona tal-euro fi 
żmien raġonevoli u definit u li jippreżenta 
pjan direzzjonali kredibbli marbut biż-
żmien, wara konsultazzjoni mal-
Kummissjoni, għall-implimentazzjoni ta' 
miżuri konkreti bi tħejjija għal 
parteċipazzjoni b'suċċess fiż-żona tal-euro, 
inklużi passi biex jiġi żgurat l-allinjament 
sħiħ tal-leġislazzjoni nazzjonali tiegħu 
mar-rekwiżiti taħt id-dritt tal-Unjoni 
(inkluż l-Unjoni Bankarja).

6. "Stat Membru eliġibbli", taħt il-
faċilità ta' konverġenza, tfisser Stat 
Membru, li l-munita tiegħu mhijiex l-euro 
u li jkun ħa u qed jieħu passi dimostrabbli 
lejn l-adozzjoni tal-munita unika f'qafas ta' 
żmien speċifikat fit-tħejjija tiegħu biex 
jingħaqad maż-żona tal-euro. Il-passi 
dimostrabbli għandhom jikkonsistu f'ittra 
formali mill-gvern tal-Istat Membru 
konċernat lill-Kummissjoni fejn jiddikjara 
l-impenn ċar tiegħu li jingħaqad maż-żona 
tal-euro fi żmien raġonevoli u definit u li 
jippreżenta pjan direzzjonali kredibbli 
marbut biż-żmien, wara konsultazzjoni 
mal-Kummissjoni, għall-implimentazzjoni 
ta' miżuri konkreti bi tħejjija għal 
parteċipazzjoni b'suċċess fiż-żona tal-euro, 
inklużi passi biex jiġi żgurat l-allinjament 
sħiħ tal-leġislazzjoni nazzjonali tiegħu 
mar-rekwiżiti taħt id-dritt tal-Unjoni 
(inkluż l-Unjoni Bankarja).

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati 
l-isfidi nazzjonali ta' riforma ta' natura 
strutturali bl-għan li titjieb il-prestazzjoni 
tal-ekonomiji nazzjonali u jiġu promossi 
strutturi ekonomiċi u soċjali reżiljenti fl-
Istati Membri, u b'hekk jikkontribwixxi 
għall-koeżjoni, għall-kompetittività, għall-
produttività, għat-tkabbir u għall-impjiegi; 

(a) jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati 
l-isfidi nazzjonali ta' riforma ta' natura 
strutturali bl-għan li titjieb il-prestazzjoni 
tal-ekonomiji nazzjonali u jiġu promossi 
strutturi ekonomiċi u soċjali reżiljenti fl-
Istati Membri, u b'hekk isaħħaħ il-
koeżjoni, il-kompetittività, il-produttività, 
it-tkabbir, l-inklużjoni soċjali, l-
investiment u jikkontribwixxi għal 
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kif ukoll konverġenza reali fl-Unjoni; kif ukoll

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-
kapaċità amministrattiva tal-Istati Membri 
fir-rigward tal-isfidi ffaċċjati mill-
istituzzjonijiet, mill-governanza, mill-
amministrazzjoni pubblika, u mis-setturi 
ekonomiċi u soċjali.

(b) jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-
kapaċità amministrattiva u istituzzjonali 
tal-Istati Membri, inkluż, meta xieraq, fil-
livell reġjonali, fir-rigward tal-isfidi 
ffaċċjati mill-istituzzjonijiet, mill-
governanza, mill-amministrazzjoni 
pubblika u mis-setturi ekonomiċi u soċjali 
bi tweġiba għall-isfidi ekonomiċi, soċjali u 
ambjentali.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fir-rigward tal-istrument ta' appoġġ 
tekniku, il-Programm għandu jappoġġja l-
isforzi tal-awtoritajiet nazzjonali fit-titjib 
tal-kapaċità amministrattiva tagħhom biex 
ifasslu, jiżviluppaw u jimplimentaw 
riformi, inkluż permezz ta' skambju ta' 
prattiki tajbin, proċessi u metodoloġiji 
xierqa u ġestjoni aktar effettiva u effiċjenti 
tar-riżorsi umani.

(b) fir-rigward tal-istrument ta' appoġġ 
tekniku, il-Programm għandu jappoġġja l-
isforzi tal-awtoritajiet nazzjonali, inklużi, 
meta xieraq, l-awtoritajiet reġjonali, fit-
titjib tal-kapaċità amministrattiva tagħhom 
biex ifasslu, jiżviluppaw u jimplimentaw 
riformi, inkluż permezz ta' skambju ta' 
prattiki tajbin, proċessi u metodoloġiji 
xierqa u ġestjoni aktar effettiva u effiċjenti 
tar-riżorsi umani.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għanijiet ġenerali u speċifiċi stabbiliti fl-
Artikoli 4 u 5 għandhom jirreferu għall-
oqsma ta' politika relatati mal-koeżjoni, 
mal-kompetittività, mal-produttività, mar-
riċerka u l-innovazzjoni, mat-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv, mal-
impjiegi u mal-investiment, b'mod 
partikolari għal wieħed jew aktar minn 
dawn li ġejjin:

L-għanijiet ġenerali u speċifiċi stabbiliti fl-
Artikoli 4 u 5 għandhom jirreferu għall-
oqsma ta' politika relatati mal-koeżjoni, 
mal-konverġenza, mal-kompetittività, mal-
produttività, mar-riċerka u l-innovazzjoni, 
mat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv, mal-inklużjoni soċjali, mal-
impjiegi u mal-investiment, kif ukoll mal-
ħarsien ambjentali u tal-klima, b'mod 
partikolari għal wieħed jew aktar minn 
dawn li ġejjin:

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-ambjent tan-negozju, inkluż għall-
intrapriżi żgħar u medji, l-
industrijalizzazzjoni mill-ġdid, l-iżvilupp 
tas-settur privat, is-swieq tal-prodotti u tas-
servizzi, l-investiment, il-parteċipazzjoni 
pubblika fl-impriżi, il-proċessi ta' 
privatizzazzjoni, il-kummerċ u l-
investiment dirett barrani, il-kompetizzjoni 
u l-akkwist pubbliku, l-iżvilupp settorjali 
sostenibbli u l-appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni;

(c) l-ambjent tan-negozju, b'mod 
partikolari għall-intrapriżi żgħar u medji, 
l-industrijalizzazzjoni mill-ġdid, l-iżvilupp 
tas-settur privat u s-sħubijiet pubbliċi-
privati, is-swieq tal-prodotti u tas-servizzi, 
l-investiment, il-parteċipazzjoni pubblika 
fl-impriżi, il-kummerċ u l-investiment 
dirett barrani, il-kompetizzjoni u l-akkwist 
pubbliku, l-iżvilupp settorjali sostenibbli u 
l-appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni u d-
diġitalizzazzjoni;

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-edukazzjoni u t-taħriġ, il-politika 
tas-suq tax-xogħol, inkluż id-djalogu 
soċjali, għall-ħolqien tal-impjiegi, il-ġlieda 
kontra l-faqar, il-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali, is-sistemi tas-sigurtà 
soċjali u tal-assistenza soċjali, is-sistemi 

(d) l-edukazzjoni u t-taħriġ, il-politika 
tas-suq tax-xogħol, inkluż id-djalogu 
soċjali, għall-ħolqien tal-impjiegi, il-ġlieda 
kontra l-faqar, il-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali, is-sistemi tas-sigurtà 
soċjali u tal-assistenza soċjali, is-sistemi 



PE643.095v01-00 22/33 AD\1192171MT.docx

MT

tas-saħħa pubblika u tal-kura tas-saħħa, kif 
ukoll il-politiki ta' koeżjoni, l-ażil, il-
migrazzjoni u l-fruntieri;

tas-saħħa pubblika u tal-kura tas-saħħa, is-
sistemi tal-pensjonijiet, is-sistemi 
ġudizzjarji, kif ukoll il-politiki ta' koeżjoni, 
l-ażil, il-migrazzjoni u l-fruntieri;

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-politiki għall-implimentazzjoni 
tal-azzjoni klimatika, il-mobbiltà, il-
promozzjoni tal-effiċjenza fl-enerġija u fir-
riżorsi, sorsi ta' enerġija rinnovabbli, il-
kisba tad-diversifikazzjoni tal-enerġija u l-
iżgurar tas-sigurtà tal-enerġija, u għas-
settur agrikolu, is-sajd u l-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali; kif ukoll

(e) il-politiki għall-implimentazzjoni 
tal-azzjoni klimatika, l-ekonomija 
ċirkolari, il-mobbiltà sostenibbli, il-
konnettività, il-promozzjoni tal-effiċjenza 
fl-enerġija u fir-riżorsi, sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli, il-kisba tad-diversifikazzjoni 
tal-enerġija u l-iżgurar tas-sigurtà tal-
enerġija, u għas-settur agrikolu, is-sajd u l-
iżvilupp sostenibbli taż-żoni rurali u 
remoti; kif ukoll

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-allokazzjoni finanzjarja tal-
Programm tista' tkopri wkoll spejjeż li 
huma ta' attivitajiet ta' tħejjija, 
monitoraġġ, kontroll, awditu u 
evalwazzjoni li huma meħtieġa għall-
ġestjoni tal-Programm u r-realizzazzjoni 
tal-għanijiet tiegħu, b'mod partikolari 
studji, laqgħat ta' esperti u azzjonijiet ta' 
informazzjoni u komunikazzjoni, inkluża l-
komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, kemm-il 
darba jkunu marbuta mal-għanijiet ta' dan 
ir-Regolament, l-ispejjeż marbuta man-
netwerks tal-IT li jiffokaw fuq l-
ipproċessar u l-iskambju ta' informazzjoni, 
inkluż l-għodod korporattivi tat-teknoloġija 

3. L-allokazzjoni finanzjarja tal-
Programm tista' tkopri wkoll spejjeż 
marbutin ma' attivitajiet ta' tħejjija, 
monitoraġġ, kontroll, awditu u 
evalwazzjoni meħtieġa għall-ġestjoni tal-
Programm u r-realizzazzjoni tal-għanijiet 
tiegħu, b'mod partikolari studji, laqgħat ta' 
esperti u azzjonijiet ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni fil-livell nazzjonali, kif 
ukoll, meta xieraq, fil-livell lokali u 
reġjonali, inkluża l-komunikazzjoni 
korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni, kemm-il darba jkunu marbuta mal-
għanijiet ta' dan ir-Regolament, l-ispejjeż 
marbuta man-netwerks u l-pjattaformi tal-
IT li jiffokaw fuq l-ipproċessar u l-
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tal-informazzjoni, u l-ispejjeż l-oħra kollha 
tal-assistenza teknika u amministrattiva 
mġarrba mill-Kummissjoni għall-ġestjoni 
tal-Programm. L-ispejjeż jistgħu jkopru 
wkoll, taħt kull wieħed mit-tliet strumenti 
msemmija fl-Artikolu 3, il-kostijiet ta' 
attivitajiet oħra ta' appoġġ bħall-kontroll 
tal-kwalità u l-monitoraġġ ta' proġetti ta' 
appoġġ tekniku fuq il-post u l-kostijiet tal-
konsulenza bejn il-pari u l-esperti għall-
valutazzjoni u l-implimentazzjoni ta' 
riformi strutturali.

iskambju ta' informazzjoni, inkluż l-
għodod korporattivi tat-teknoloġija tal-
informazzjoni, u l-ispejjeż l-oħra kollha 
tal-assistenza teknika u amministrattiva 
mġarrba mill-Kummissjoni għall-ġestjoni 
tal-Programm. L-ispejjeż jistgħu jkopru 
wkoll, taħt kull wieħed mit-tliet strumenti 
msemmija fl-Artikolu 3, il-kostijiet ta' 
attivitajiet oħra ta' appoġġ bħall-kontroll 
tal-kwalità u l-monitoraġġ ta' proġetti ta' 
appoġġ tekniku fuq il-post u l-kostijiet tal-
konsulenza bejn il-pari u l-esperti għall-
valutazzjoni u l-implimentazzjoni ta' 
riformi strutturali.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Għandu jiġi evitat kwalunkwe 
finanzjament doppju.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Riżorsi allokati lill-Istati Membri 
taħt ġestjoni kondiviża jistgħu, fuq it-talba 
tagħhom, jiġu ttrasferiti għall-Programm. 
Il-Kummissjoni għandha timplimenta 
dawn ir-riżorsi direttament skont il-punt 
(a) tal-Artikolu 62(1) tar-Regolament 
Finanzjarju jew indirettament skont il-
punt (c) ta' dak l-Artikolu. Fejn possibbli 
dawn ir-riżorsi għandhom jintużaw għall-
benefiċċju tal-Istat Membru kkonċernat.

imħassar

Emenda 37
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Anness 1 jistabbilixxi l-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima disponibbli għal kull 
Stat Membru mill-pakkett kumplessiv tal-
għodda għat-twettiq ta' riformi msemmija 
fil-punt (a) tal-Artikolu 7(2). Din il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima tiġi 
kkalkulata għal kull Stat Membru bl-użu 
tal-kriterji u l-metodoloġija stabbiliti f'dak 
l-Anness, abbażi tal-popolazzjoni ta' kull 
Stat Membru. Din il-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima għandha tiġi allokata 
lil kull Stat Membru, parzjalment jew 
b'mod sħiħ, f'kull stadju u sejħa tal-proċess 
ta' allokazzjoni stabbilit fl-Artikolu 10.

L-Anness 1 jistabbilixxi l-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima disponibbli għal kull 
Stat Membru mill-pakkett kumplessiv tal-
għodda għat-twettiq ta' riformi msemmija 
fil-punt (a) tal-Artikolu 7(2). Din il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima tiġi 
kkalkulata għal kull Stat Membru bl-użu 
ta' metodoloġija xierqa stabbilita f'dak l-
Anness, abbażi tal-popolazzjoni u l-GDP 
per capita rispettiv. Din il-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima għandha tiġi allokata 
lil kull Stat Membru, parzjalment jew 
b'mod sħiħ, f'kull stadju u sejħa tal-proċess 
ta' allokazzjoni stabbilit fl-Artikolu 10.

("Din l-emenda tirrikjedi aġġustamenti 
konsegwenzjali fl-Anness I").

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal perjodu ta' għoxrin xahar mid-
data tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tpoġġi għad-dispożizzjoni 
EUR 11 000 000 000 li jirrappreżentaw 
50 % tal-pakkett kumplessiv imsemmi fil-
punt (a) tal-Artikolu 7(2). Kull Stat 
Membru jista' jipproponi li jirċievi sal-
ammont sħiħ tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima, imsemmija fl-Artikolu 9, biex 
iwettaq impenji ta' riforma proposti skont l-
Artikolu 11.

2. Għal perjodu ta' għoxrin xahar mid-
data tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tpoġġi għad-dispożizzjoni 
EUR 16 500 000 000 li jirrappreżentaw 
75 % tal-pakkett kumplessiv imsemmi fil-
punt (a) tal-Artikolu 7(2). Kull Stat 
Membru jista' jipproponi li jirċievi sal-
ammont sħiħ tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima, imsemmija fl-Artikolu 9, biex 
iwettaq impenji ta' riforma proposti skont l-
Artikolu 11.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-perjodu li jibda wara tmiem 
il-perjodu msemmi fil-paragrafu 2, il-
Kummissjoni għandha tpoġġi għad-
dispożizzjoni EUR 11 000 000 000, li 
jirrappreżentaw il-50 % li jifdal mill-
pakkett kumplessiv tal-għodda għat-twettiq 
ta' riformi msemmija fil-punt (a) tal-
Artikolu 7(2), flimkien mal-ammont li ma 
jkunx ġie allokat f'konformità mal-
paragrafu 2, fuq il-bażi ta' sejħiet 
organizzati u ppubblikati taħt l-għodda 
għat-twettiq ta' riformi. L-ewwel sejħa 
għandha tkun għall-allokazzjoni ta' 
EUR 11 000 000 000.

3. Għall-perjodu li jibda wara tmiem 
il-perjodu msemmi fil-paragrafu 2, il-
Kummissjoni għandha tpoġġi għad-
dispożizzjoni EUR 5 500 000 000, li 
jirrappreżentaw il-25 % li jifdal mill-
pakkett kumplessiv tal-għodda għat-twettiq 
ta' riformi msemmija fil-punt (a) tal-
Artikolu 7(2), flimkien mal-ammont li ma 
jkunx ġie allokat f'konformità mal-
paragrafu 2, fuq il-bażi ta' sejħiet 
organizzati u ppubblikati taħt l-għodda 
għat-twettiq ta' riformi. L-ewwel sejħa 
għandha tkun għall-allokazzjoni ta' 
EUR 5 500 000 000.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Stat Membru li jixtieq jirċievi 
appoġġ mill-għodda għat-twettiq ta' riformi 
għandu jissottometti proposta għal impenji 
ta' riforma lill-Kummissjoni. Din il-
proposta għandha tippreżenta sett dettaljat 
ta' miżuri għall-implimentazzjoni ta' 
riformi strutturali bi tweġiba għall-isfidi 
identifikati fil-proċess tas-Semestru 
Ewropew u għandu jkun fiha stadji 
importanti, miri u skeda ta' żmien għall-
implimentazzjoni tar-riformi fuq perjodu 
massimu ta' tliet snin.

1. Stat Membru li jixtieq jirċievi 
appoġġ mill-għodda għat-twettiq ta' riformi 
għandu jissottometti proposta għal impenji 
ta' riforma lill-Kummissjoni. Din il-
proposta għandha tippreżenta sett dettaljat 
ta' miżuri u azzjonijiet għall-
implimentazzjoni ta' riformi strutturali bi 
tweġiba għall-isfidi identifikati fil-proċess 
tas-Semestru Ewropew u għandu jkun fiha 
stadji importanti, miri u skeda ta' żmien 
għall-implimentazzjoni tar-riformi fuq 
perjodu massimu ta' tliet snin.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-impatti ekonomiċi u soċjali (b) l-impatti ekonomiċi, soċjali u 
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mistennija tar-riforma fl-Istat Membru 
konċernat u, fejn possibbli, l-effetti 
konsegwenzjali fi Stati Membri oħra;

ambjentali mistennija tar-riforma fl-Istat 
Membru konċernat u, fejn possibbli, l-
effetti konsegwenzjali fi Stati Membri 
oħra;

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-arranġamenti interni għall-
implimentazzjoni effettiva tal-impenji ta' 
riforma mill-Istati Membri konċernati, 
inkluż l-istadji importanti u l-miri proposti, 
u l-indikaturi relatati; kif ukoll

(e) l-arranġamenti interni għall-
implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-
impenji ta' riforma mill-Istati Membri 
konċernati, inkluż l-istadji importanti u l-
miri proposti, u l-indikaturi relatati; kif 
ukoll

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kumitat tal-Politika Ekonomika, 
stabbilit bid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2000/604/KE dwar il-
kompożizzjoni u l-istatuti tal-Kumitat tal-
Politika Ekonomika31, jista' jagħti l-
opinjoni tiegħu dwar il-proposti għal 
impenji ta' riforma sottomessi mill-Istati 
Membri.

9. Il-Kumitat tal-Politika Ekonomika, 
stabbilit bid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2000/604/KE dwar il-
kompożizzjoni u l-istatuti tal-Kumitat tal-
Politika Ekonomika31, jista' jagħti l-
opinjoni tiegħu, wara konsultazzjoni mal-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni – dwar il-
proposti għal impenji ta' riforma sottomessi 
mill-Istati Membri.

_________________ _________________
31 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-
29 ta' Settembru 2000 dwar il-
kompożizzjoni u l-istatuti tal-Kumitat tal-
Politika Ekonomika (2000/604/KE) (ĠU 
L 257, 11.10.2000, p. 28-31)

31 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-
29 ta' Settembru 2000 dwar il-
kompożizzjoni u l-istatuti tal-Kumitat tal-
Politika Ekonomika (2000/604/KE) (ĠU 
L 257, 11.10.2000, p. 28-31)

Emenda 44
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-Kummissjoni tagħti 
valutazzjoni negattiva lil proposta għal 
riforma ta' impenji sottomessa minn Stat 
Membru, hija għandha tikkomunika dik il-
valutazzjoni fi żmien erba' xhur wara s-
sottomissjoni uffiċjali tal-proposta għal 
impenji ta' riforma mill-Istat Membru.

4. Meta l-Kummissjoni tagħti 
valutazzjoni negattiva lil proposta għal 
riforma ta' impenji sottomessa minn Stat 
Membru, hija għandha tikkomunika dik il-
valutazzjoni fi żmien tliet xhur wara s-
sottomissjoni uffiċjali tal-proposta għal 
impenji ta' riforma mill-Istat Membru.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pagament tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji lill-Istat Membru konċernat 
skont dan l-Artikolu għandu jsir skont l-
approprjazzjonijiet baġitarji u soġġett 
għall-finanzjament disponibbli.

3. Il-pagament tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji lill-Istat Membru konċernat 
skont dan l-Artikolu għandu jinkludi l-ħlas 
tal-prefinanzjament u għandu jsir skont l-
approprjazzjonijiet baġitarji u soġġett 
għall-finanzjament disponibbli.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Malli jitlestew l-impenji ta' riforma, l-Istat 
Membru konċernat għandu jissottometti 
lill-Kummissjoni talba ġustifikata kif dovut 
għall-pagament tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja. Il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta, fi żmien xahrejn mis-
sottomissjoni tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 12(1) 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. 
Għal dan l-għan, tista' tkun assistita minn 
esperti rilevanti kif imsemmi fl-
Artikolu 11(8).

Malli jitlestew l-impenji ta' riforma, l-Istat 
Membru konċernat għandu jissottometti 
lill-Kummissjoni talba ġustifikata kif dovut 
għall-pagament tal-parti li jkun fadal mill-
kontribuzzjoni finanzjarja. Il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta, fi żmien xahrejn mis-
sottomissjoni tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 12(1) 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. 
Għal dan l-għan, tista' tkun assistita minn 
esperti rilevanti kif imsemmi fl-
Artikolu 11(8).
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Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk il-valutazzjoni jkollha riżultat 
pożittiv, l-iżborż tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja għandu jsir f'konformità mar-
Regolament Finanzjarju.

Jekk il-valutazzjoni jkollha riżultat 
pożittiv, l-iżborż tal-parti li jkun fadal 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja għandu jsir 
f'konformità mar-Regolament Finanzjarju.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-għanijet stabbiliti fil-punt (b) tal-
Artikolu 4 u punt (b) tal-Artikolu 5(2), l-
istrument ta' appoġġ tekniku għandu 
jiffinanzja, b'mod partikolari, it-tipi ta' 
azzjonijiet li ġejjin:

Skont l-għanijiet stabbiliti fil-punt (b) tal-
Artikolu 4 u l-punt (b) tal-Artikolu 5(2), l-
istrument ta' appoġġ tekniku għandu 
jiffinanzja, b'mod partikolari, it-tipi ta' 
azzjonijiet li ġejjin fil-livell nazzjonali u 
f'livelli governattivi oħrajn:

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) seminars, konferenzi u workshops; (i) seminars, konferenzi u workshops, 
inklużi skambji tal-aħjar prattiki, meta 
jkun xieraq;

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-organizzazzjoni ta' appoġġ (e) l-organizzazzjoni ta' appoġġ 
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operazzjonali lokali f'oqsma bħall-ażil, il-
migrazzjoni u l-kontrolli tal-fruntieri;

operazzjonali lokali f'oqsma bħall-ażil, il-
migrazzjoni u l-inklużjoni soċjali;

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) studji, riċerka, analiżijiet u stħarriġ, 
evalwazzjonijiet u valutazzjonijiet tal-
impatt u l-iżvilupp u l-pubblikazzjoni ta' 
gwidi, rapporti u materjal edukattiv;

(g) studji, riċerka, analiżijiet u stħarriġ, 
evalwazzjonijiet u valutazzjonijiet tal-
impatt u l-iżvilupp u l-pubblikazzjoni ta' 
gwidi, rapporti u materjal edukattiv u 
informattiv;

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Stat Membru li jkun jixtieq jirċievi 
appoġġ tekniku taħt dan l-istrument għandu 
jissottometti talba għal appoġġ tekniku lill-
Kummissjoni, fejn jidentifika l-oqsma ta' 
politika u l-prijoritajiet għal appoġġ fi ħdan 
l-ambitu tal-Programm kif stabbilit fl-
Artikolu 6. Il-Kummissjoni għandha 
torganizza sejħiet taħt l-istrument ta' 
appoġġ tekniku, li jistabbilixxu skadenzi 
xierqa għas-sottomissjoni tat-talbiet. Il-
Kummissjoni tista' tipprovdi gwida dwar l-
elementi ewlenin li għandhom jiġu inklużi 
fit-talba għal appoġġ.

1. Stat Membru li jkun jixtieq jirċievi 
appoġġ tekniku taħt dan l-istrument għandu 
jissottometti talba għal appoġġ tekniku lill-
Kummissjoni, fejn jidentifika l-oqsma ta' 
politika u l-prijoritajiet għal appoġġ fi ħdan 
l-ambitu tal-Programm kif stabbilit fl-
Artikolu 6. Il-Kummissjoni għandha 
torganizza sejħiet taħt l-istrument ta' 
appoġġ tekniku, li jistabbilixxu skadenzi 
xierqa għas-sottomissjoni tat-talbiet. Il-
Kummissjoni tista' tipprovdi gwida dwar l-
elementi ewlenin li għandhom jiġu inklużi 
fit-talba għal appoġġ. Trid tingħata 
prijorità lill-Istati Membri abbażi tal-
kwalità tal-proposti, il-konformità mar-
rekwiżiti fis-sejħiet u l-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 9.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-implimentazzjoni ta' riformi mill-
Istati Membri, imwettqa fuq l-inizjattiva 
propja, b'mod partikolari biex jinkiseb 
tkabbir ekonomiku sostenibbli u ħolqien 
ta' impjiegi;

(a) l-implimentazzjoni ta' riformi mill-
Istati Membri, imwettqa fuq l-inizjattiva 
proprja, b'mod partikolari biex jinkiseb 
tkabbir ekonomiku sostenibbli u biex 
jinħolqu u jiġu ppreservati l-impjiegi;

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) malli l-Istat Membru konċernat 
ikun neħħa l-informazzjoni sensittiva jew 
kunfidenzjali kollha, li d-divulgazzjoni 
tagħha tipperikola l-interessi pubbliċi tal-
Istat Membru;

(a) malli l-Istat Membru konċernat 
ikun neħħa l-informazzjoni kunfidenzjali 
kollha, li d-divulgazzjoni tagħha 
tipperikola l-interessi pubbliċi tal-Istat 
Membru;

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribuzzjonijiet volontarji 
addizzjonali msemmija fil-paragrafu 1 
jistgħu jikkonsistu f'kontribuzzjonijiet 
magħmula skont l-Artikolu 100 tar-
Regolament [is-suċċessur tas-CPR], u 
skont il-proċedura stipulata f'dak l-
Artikolu, kif imsemmi fl-Artikolu 7(4).

imħassar

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiżguraw il-komplementarjetà, is-
sinerġija, il-koerenza u l-konsistenza bejn 
strumenti differenti fil-livelli tal-Unjoni, 

(a) jiżguraw il-komplementarjetà, is-
sinerġija, il-koerenza u l-konsistenza bejn 
strumenti differenti fil-livelli tal-Unjoni, 
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nazzjonali u, fejn xieraq, reġjonali, b'mod 
partikolari fir-rigward ta' miżuri finanzjati 
minn fondi tal-Unjoni, kemm fil-fażi tal-
ippjanar kif ukoll waqt l-implimentazzjoni;

nazzjonali u reġjonali, b'mod partikolari 
fir-rigward ta' miżuri finanzjati minn fondi 
tal-Unjoni, kemm fil-fażi tal-ippjanar kif 
ukoll waqt l-implimentazzjoni;

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiżguraw kooperazzjoni mill-qrib 
bejn dawk responsabbli għall-
implimentazzjoni fil-livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali u, fejn xieraq, reġjonali biex 
jirriżultaw f'azzjonijiet ta' appoġġ koerenti 
u simplifikati taħt kull wieħed mill-
istrumenti stabbiliti skont dan ir-
Regolament.

(c) jiżguraw kooperazzjoni mill-qrib 
bejn dawk responsabbli għall-
implimentazzjoni fil-livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali u reġjonali biex jirriżultaw 
f'azzjonijiet ta' appoġġ koerenti u 
simplifikati taħt kull wieħed mill-
istrumenti stabbiliti skont dan ir-
Regolament.
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