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(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) 
appoġġata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-istrumenti ta’ 
finanzjament estern
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2018)0374),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 178, 209(1), 212(2) u 349 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni 
ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0229/2018),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta' ... 1,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat tar-Reġjuni ta' ... 2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali kif ukoll l-opinjonijiet 
tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-Iżvilupp, il-Kumitat għall-
Kontroll tal-Baġit u l-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A8-0000/2018),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari kif tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-
proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod 
sustanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3

                                               
1 ĠU C ... / Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
2 ĠU C ... / Għadu ma ġiex ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali.
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex ikun appoġġat l-iżvilupp 
armonjuż tat-territorju tal-Unjoni f’livelli 
differenti, il-FEŻR jenħtieġ li jappoġġa l-
kooperazzjoni transfruntiera, il-
kooperazzjoni transnazzjonali il-
kooperazzjoni marittima, il-kooperazzjoni 
mar-reġjuni ultraperiferiċi u l-
kooperazzjoni interreġjonali fil-qafas tal-
mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea 
(Interreg).

(3) Sabiex ikun appoġġat l-iżvilupp 
armonjuż tat-territorju tal-Unjoni f'livelli 
differenti, il-FEŻR jenħtieġ li jappoġġa l-
kooperazzjoni transfruntiera, il-
kooperazzjoni transnazzjonali, il-
kooperazzjoni marittima, il-kooperazzjoni 
mar-reġjuni ultraperiferiċi u l-
kooperazzjoni interreġjonali fil-qafas tal-
mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea 
(Interreg). Barra minn hekk, jenħtieġ li 
jissaħħu l-prinċipji tas-sħubija u tal-
governanza f'diversi livelli u jiġi 
appoġġjat l-approċċ ibbażat fuq il-post 
("place based approach").

Or. de

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-komponent tal-kooperazzjoni 
transfruntiera jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jittratta l-isfidi komuni identifikati b'mod 
konġunt fir-reġjuni tal-fruntieri, u li 
jisfrutta l-potenzjal ta' tkabbir mhux sfruttat 
f'żoni tal-fruntieri kif jidher fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Spinta 
lit-tkabbir u l-koeżjoni fir-reġjuni tal-
fruntieri tal-UE23 ("Komunikazzjoni dwar 
ir-Reġjuni tal-Fruntieri”). 
Konsegwentement, il-komponent 
transfruntier jenħtieġ li jkun limitat għal 
kooperazzjoni fil-fruntieri fuq l-art u l-
kooperazzjoni transfruntiera fil-fruntieri
marittimi jenħtieġ li tkun integrata fil-
komponent transnazzjonali.

(4) Il-komponent tal-kooperazzjoni 
transfruntiera jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jittratta l-isfidi komuni identifikati b'mod 
konġunt fir-reġjuni tal-fruntieri, u li 
jisfrutta l-potenzjal ta' tkabbir mhux sfruttat 
f'żoni tal-fruntieri kif jidher fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Spinta 
lit-tkabbir u l-koeżjoni fir-reġjuni tal-
fruntieri tal-UE23 ("Komunikazzjoni dwar 
ir-Reġjuni tal-Fruntieri"). 
Konsegwentement, il-kooperazzjoni
transfruntiera jenħtieġ li tappoġġja lir-
reġjuni li jinsabu fuq il-fruntieri tal-art 
jew dawk marittimi.

__________________ __________________

23 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Kunsill u lill-Parlament Ewropew "Spinta 

23 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Kunsill u lill-Parlament Ewropew "Spinta 
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lit-tkabbir u l-koeżjoni fir-reġjuni tal-
fruntieri tal-UE" (COM(2017) 534 final).

lit-tkabbir u l-koeżjoni fir-reġjuni tal-
fruntieri tal-UE" (COM(2017) 534 final).

Or. de

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-komponent tal-kooperazzjoni 
transnazzjonali u l-kooperazzjoni marittima 
jenħtieġ li jkollu l-għan li jsaħħaħ il-
kooperazzjoni permezz ta' azzjonijiet li 
jwasslu għal żvilupp territorjali integrat 
konness mal-prijoritajiet tal-politika ta' 
koeżjoni tal-Unjoni, u jenħtieġ li jinkludi 
wkoll il-kooperazzjoni transfruntiera 
marittima. Il-kooperazzjoni transnazzjonali 
jenħtieġ li tkopri territorji akbar fuq l-art 
kontinentali tal-Unjoni, filwaqt li l-
kooperazzjoni marittima jenħtieġ li tkopri 
territorji madwar il-baċiri tal-baħar u 
tintegra l-kooperazzjoni transfruntiera 
fuq il-fruntieri marittimi matul il-perjodu 
ta' programmazzjoni 2014-2020. Jenħtieġ 
li tingħata flessibbiltà massima biex 
titkompla l-implimentazzjoni tal-
kooperazzjoni transfruntiera marittima 
preċedenti f'qafas ta' kooperazzjoni 
marittima akbar, b'mod partikolari billi 
jkunu definiti t-territorju kopert, l-objettivi 
speċifiċi għal tali kooperazzjoni, ir-
rekwiżiti għal proġett ta' sħubija u t-
twaqqif ta' sottoprogrammi u kumitati ta' 
tmexxija speċifiċi.

(6) Il-komponent tal-kooperazzjoni 
transnazzjonali u l-kooperazzjoni marittima 
jenħtieġ li jkollu l-għan li jsaħħaħ il-
kooperazzjoni permezz ta' azzjonijiet li 
jwasslu għal żvilupp territorjali integrat 
konness mal-prijoritajiet tal-politika ta' 
koeżjoni tal-Unjoni. Il-kooperazzjoni 
transnazzjonali jenħtieġ li tkopri territorji 
akbar fuq l-art kontinentali tal-Unjoni, 
filwaqt li l-kooperazzjoni marittima 
jenħtieġ li tkopri territorji madwar il-baċiri 
tal-baħar li ġeografikament jestendu lil 
hinn minn dawk tal-programmi 
transfruntiera. Jenħtieġ li tingħata 
flessibbiltà massima biex titkompla l-
implimentazzjoni tal-kooperazzjoni 
transfruntiera marittima preċedenti f'qafas 
ta' kooperazzjoni marittima akbar, b'mod 
partikolari billi jkunu definiti t-territorju 
kopert, l-objettivi speċifiċi għal tali 
kooperazzjoni, ir-rekwiżiti għal proġett ta' 
sħubija u t-twaqqif ta' sottoprogrammi u 
kumitati ta' tmexxija speċifiċi.

Or. de

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fuq il-bażi tal-esperjenza bil-
programmi ta' kooperazzjoni interreġjonali 
fil-qafas ta' Interreg u n-nuqqas ta' tali 
kooperazzjoni fi programmi fil-qafas tal-
mira tal-Investiment għall-impjiegi u t-
tkabbir matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni 2014-2020, il-
komponent tal-kooperazzjoni
interreġjonali jenħtieġ li jiffoka b'mod 
aktar speċifiku fuq it-tisħiħ tal-effettività
tal-politika ta' koeżjoni. Dan il-komponent 
għalhekk jenħtieġ li jkun limitat għal 
żewġ programmi, wieħed li jippermetti 
kull tip ta' esperjenza, approċċi 
innovattivi u bini tal-kapaċità għal 
programmi fil-qafas taż-żewġ miri u 
għall-promozzjoni ta' raggruppamenti 
Ewropej ta' kooperazzjoni territorjali 
("REKT") stabbiliti jew li għad iridu jiġu 
stabbiliti skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1082/2006 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill u ieħor li jtejjeb l-analiżi tax-
xejriet ta' żvilupp. Il-kooperazzjoni 
bbażata fuq il-proġett fl-Unjoni kollha 
jenħtieġ li tiġi integrata fil-komponent il-
ġdid dwar l-investimenti interreġjonali fl-
innovazzjoni u marbuta mill-qrib mal-
implimentazzjoni tal-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni "Insaħħu l-Innovazzjoni fir-
Reġjuni tal-Ewropa: Strateġiji għal tkabbir 
reżiljenti, inklużiv u sostenibbli"25, b'mod 
partikolari biex jiġu appoġġati l-
pjattaformi ta' speċjalizzazzjoni 
intelliġenti tematiċi dwar oqsma bħall-
enerġija, l-immodernizzar tal-industrija 
jew il-qasam agroalimentari. Fl-aħħar 
nett, l-iżvilupp territorjali integrat li 
jiffoka fuq żoni urbani funzjonali jew żoni 
urbani jenħtieġ li jkun ikkonċentrat fil-
programmi taħt il-mira tal-Investiment 
għall-impjiegi u t-tkabbir u fi strument 
wieħed li jakkumpanja, l-"Inizjattiva 
Urbana Ewropea". Iż-żewġ programmi
fil-qafas tal-komponent tal-kooperazzjoni 
interreġjonali jenħtieġ li jkopru l-Unjoni 
kollha u jenħtieġ li jkunu miftuħa wkoll 

(8) Fuq il-bażi tal-esperjenza pożittiva
bil-programmi ta' kooperazzjoni 
interreġjonali fil-qafas ta' Interreg minn 
naħa waħda u n-nuqqas ta' tali 
kooperazzjoni fi programmi fil-qafas tal-
mira tal-Investiment għall-impjiegi u t-
tkabbir matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni 2014-2020 min-naħa l-
oħra, il-kooperazzjoni interreġjonali tal-
ibliet u r-reġjuni hija komponent 
importanti sabiex jinstabu soluzzjonijiet 
komuni fil-qafas tal-politika ta' koeżjoni u 
jiġu stabbiliti sħubiji fit-tul. Għaldaqstant, 
il-programmi eżistenti u b'mod partikolari 
l-promozzjoni tal-kooperazzjoni bbażata 
fuq il-proġett jenħtieġ li jitkomplew, 
inkluża l-promozzjoni ta' raggruppamenti 
Ewropej ta' kooperazzjoni territorjali 
("REKT"). L-opportunitajiet għall-
kooperazzjoni interreġjonali taħt il-mira 
"Investimenti għall-Impjieg u t-Tkabbir" 
jenħtieġ li jiġu appoġġjati permezz ta' 
azzjoni bikrija għal netwerking reġjonali 
u koordinazzjoni fit-tħejjija għall-
ipprogrammar. Il-komponent il-ġdid dwar 
l-investimenti interreġjonali fl-
innovazzjoni jenħtieġ li jintuża biex jiġu 
appoġġjati pjattaformi ta' 
speċjalizzazzjoni intelliġenti tematiċi dwar 
oqsma bħall-enerġija, l-immodernizzar 
industrijali jew il-qasam agroalimentari u 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni
tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
"Insaħħu l-Innovazzjoni fir-Reġjuni tal-
Ewropa: Strateġiji għal tkabbir reżiljenti, 
inklużiv u sostenibbli". Il-programmi fil-
qafas tal-komponent tal-kooperazzjoni 
interreġjonali jenħtieġ li jkopru l-Unjoni 
kollha u jenħtieġ li jkunu miftuħa wkoll 
għall-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi.
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għall-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi.

__________________ __________________

24 Ir-Regolament (KE) Nru 1082/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
Lulju 2006 dwar Raggruppament Ewropew 
ta' koperazzjoni territorjali (REKT) (ĠU L 
210, 31.7.2006, p. 19).

24 Ir-Regolament (KE) Nru 1082/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
Lulju 2006 dwar Raggruppament Ewropew 
ta' koperazzjoni territorjali (REKT) (ĠU L 
210, 31.7.2006, p. 19).

25 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni "Insaħħu l-
Innovazzjoni fir-Reġjuni tal-Ewropa: 
Strateġiji għal tkabbir reżiljenti, inklużiv u 
sostenibbli" - COM(2017) 376 final, 
18.7.2017.

25 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni "Insaħħu l-
Innovazzjoni fir-Reġjuni tal-Ewropa: 
Strateġiji għal tkabbir reżiljenti, inklużiv u 
sostenibbli" - COM(2017) 376 final, 
18.7.2017.

Or. de

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti r-
riżorsi allokati lil kull wieħed mill-
komponenti differenti ta' Interreg, inkluż 
is-sehem ta' kull Stat Membru tal-ammonti 
globali għall-kooperazzjoni transfruntiera, 
il-kooperazzjoni transnazzjonali u l-
kooperazzjoni marittima, il-kooperazzjoni 
mar-reġjuni ultraperiferiċi u l-
kooperazzjoni interreġjonali, il-potenzjal 
disponibbli għall-Istati Membri rigward il-
flessibbiltà bejn dawn il-komponenti. Meta 
mqabbel mal-perjodu ta' 
programmazzjoni 2014-2020, is-sehem 
għall-kooperazzjoni transfruntiera 
jenħtieġ li jitnaqqas, filwaqt li s-sehem 
għall-kooperazzjoni transnazzjonali u l-
kooperazzjoni marittima jenħtieġ li jiżdied 
minħabba l-integrazzjoni tal-
kooperazzjoni marittima, u jenħtieġ li 
jinħoloq komponent ġdid tal-

(15) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti r-
riżorsi allokati lil kull wieħed mill-
komponenti differenti ta' Interreg, inkluż 
is-sehem ta' kull Stat Membru tal-ammonti 
globali għall-kooperazzjoni transfruntiera, 
il-kooperazzjoni transnazzjonali u l-
kooperazzjoni marittima, il-kooperazzjoni 
mar-reġjuni ultraperiferiċi u l-
kooperazzjoni interreġjonali, il-potenzjal 
disponibbli għall-Istati Membri rigward il-
flessibbiltà bejn dawn il-komponenti.
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kooperazzjoni mar-reġjuni ultraperiferiċi.

Or. de

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Strument importanti u ta' suċċess 
fil-programmi ta' kooperazzjoni 
transfruniera huma l-proġetti bejn il-
persuni u l-proġetti fuq skala żgħira, 
sabiex jiġu eliminati l-ostakoli relatati 
mal-fruntieri, jiġu promossi l-kuntatti 
bejn il-persuni lokali u b'hekk ir-reġjuni 
tal-fruntiera u ċ-ċittadini tagħhom 
jinġiebu aktar qrib xulxin. Il-proġetti taċ-
ċittadini (P2P) u l-proġetti fuq skala 
żgħira jitwettqu f'bosta oqsma, bħal fost l-
oħrajn il-kultura, l-isport, it-turiżmu, l-
edukazzjoni u t-taħriġ, l-ekonomija, ix-
xjenza, il-ħarsien tal-ambjent u l-
ekoloġija, il-kura tas-saħħa, it-trasport u 
proġetti infrastrutturali fuq skala żgħira, 
il-kooperazzjoni amministrattiva u r-
relazzjonijiet pubbliċi. Kif stabbilit ukoll 
fl-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni 
"Proġetti bejn il-persuni u proġetti fuq 
skala żgħira fil-programmi ta' 
kooperazzjoni transfruntiera"32, il-
proġetti bejn il-persuni u l-proġetti fuq 
skala żgħira għandhom valur miżjud 
Ewropew għoli u jikkontribwixxu b'mod 
sinifikanti għall-objettiv globali tal-
programmi ta' kooperazzjoni 
transfruntiera.

Or. de
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Huwa meħtieġ li jiġu ċċarati r-
regoli li jirregolaw il-fondi għal proġetti 
żgħar li ilhom implimentati mill-ħolqien 
ta' Interreg, iżda qatt ma kienu koperti 
minn dispożizzjonijiet speċifiċi. Kif 
stabbilit ukoll fl-Opinjoni tal-Kumitat tar-
Reġjuni dwar "Proġetti bejn il-persuni u 
proġetti fuq skala żgħira fil-programmi ta' 
kooperazzjoni transfruntiera"32, dawn il-
fondi għal proġetti żgħar għandhom rwol 
importanti fil-bini ta' fiduċja bejn iċ-
ċittadini u l-istituzzjonijiet, joffru valur
miżjud kbir Ewropew u jikkontribwixxu 
b'mod konsiderevoli għall-objettiv 
ġenerali tal-programmi ta' kooperazzjoni 
transfruntiera billi jegħlbu l-ostakli tal-
fruntieri u jintegraw iż-żoni tal-fruntieri u 
ċ-ċittadini tagħhom. Sabiex tiġi 
ssimplifikata l-ġestjoni tal-finanzjament ta' 
proġetti żgħar mir-riċevituri finali, li sikwit 
mhumiex midħla ta' kif japplikaw għall-
fondi mill-Unjoni, l-użu ta' opzjonijiet 
simplifikati ta' kostijiet u ta' ammonti 
f'daqqa jenħtieġ li jsir obbligatorju taħt 
ċertu livell limitu.

(23) Fil-biċċa l-kbira tagħhom, il-
proġetti bejn il-persuni u l-proġetti fuq 
skala żgħira ilhom mill-ħolqien ta' 
Interreg jiġu appoġġjati permezz ta' fondi 
ta' proġetti żgħar jew strumenti simili, 
iżda qatt ma kienu koperti minn 
dispożizzjonijiet speċifiċi, u għalhekk
huwa meħtieġ li jiġu ċċarati r-regoli li 
jirregolaw il-fondi għal proġetti żgħar. 
Sabiex jiġu ppreservati l-valur miżjud u l-
benefiċċji tal-proġetti bejn il-persuni u 
tal-proġetti fuq skala żgħira kif ukoll biex 
tiġi ssimplifikata l-ġestjoni tal-
finanzjament ta' proġetti żgħar mir-
riċevituri finali, li sikwit mhumiex midħla 
ta' kif japplikaw għall-fondi mill-Unjoni, l-
użu ta' opzjonijiet simplifikati ta' kostijiet u 
ta' ammonti f'daqqa jenħtieġ li jsir 
obbligatorju taħt ċertu livell limitu.

__________________ __________________

32 L-Opinjoni tal-Kumitat Ewropew tar-
Reġjuni "Proġetti bejn il-persuni u proġetti 
fuq skala żgħira fil-programmi ta' 
kooperazzjoni transfruntiera" tat-12 ta' 
Lulju 2017 (ĠU C 342, 12.10.2017, p. 38).

32 L-Opinjoni tal-Kumitat Ewropew tar-
Reġjuni "Proġetti bejn il-persuni u proġetti 
fuq skala żgħira fil-programmi ta' 
kooperazzjoni transfruntiera" tat-12 ta' 
Lulju 2017 (ĠU C 342, 12.10.2017, p. 38).

Or. de

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Bħala parti mit-tnaqqis tal-piżijiet 
amministrattivi jenħtieġ li l-Kummissjoni, 
l-Istati Membri u r-reġjuni jaħdmu 
flimkien mill-qrib, sabiex ikunu jistgħu 
jagħmlu użu mill-arranġamenti xierqa u 
mtejba għas-sistema ta' ġestjoni u ta' 
kontroll ta' programm Interreg stabbiliti 
fl-Artikolu 77ff tar-Regolament (UE) 
[CPR ġdid].

Or. de

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu 
inkoraġġiti jassenjaw il-funzjonijiet tal-
awtorità ta' ġestjoni lil REKT jew li 
jagħmlu raggruppament bħal dan, bħal 
entitajiet legali transfruntieri oħra, 
responsabbli għall-ġestjoni ta' 
sottoprogramm, investiment territorjali 
integrat jew fond wieħed jew aktar għal 
proġetti żgħar, jew li jaġixxu bħala sieħeb 
uniku.

(27) L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu 
inkoraġġiti jassenjaw il-funzjonijiet tal-
awtorità ta' ġestjoni lil REKT jew li 
jagħmlu raggruppament bħal dan, bħal 
entitajiet legali transfruntieri oħra, 
responsabbli għall-ġestjoni ta' 
sottoprogramm jew investiment territorjali 
integrat, jew li jaġixxu bħala sieħeb uniku.

Or. de

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 36a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36a) Għal ħafna snin, il-promozzjoni 
tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea 
(ETC) kienet waħda mill-prijoritajiet 
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ewlenin tal-politika ta' koeżjoni tal-UE. L-
appoġġ tal-SMEs għall-ispejjeż tal-
proġetti ETC diġà huwa eżentat mill-
obbligu ta' rapportar skont ir-Regolament 
għall-Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa (GBER). 
Dispożizzjonijiet speċjali għal għajnuna 
reġjonali għall-investimenti li jsiru minn 
intrapriżi ta' kull daqs huma wkoll inklużi 
fil-Linji Gwida dwar l-għajnuna reġjonali 
mill-Istat għall-2014-2020 u fit-taqsima 
dwar l-għajnuna reġjonali tal-GBER. 
Peress li l-appoġġ għall-proġetti ta' 
kooperazzjoni territorjali Ewropea jkun 
kompatibbli mas-suq intern u jkollu biss 
effetti limitati fuq il-kompetizzjoni u l-
kummerċ bejn l-Istati Membri, jenħtieġ li 
dawn jiġu eżentati mill-kontroll tal-
għajnuna mill-Istat u ma jkunux soġġetti 
għall-obbligu ta' rapportar skont l-
Artikolu 108(3) tat-TFUE.

Or. de

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) "entità legali transfruntiera" tfisser 
entità legali stabbilita skont il-liġijiet ta' 
wieħed mill-pajjiżi parteċipanti fi 
programm Interreg bil-kundizzjoni li din 
titwaqqaf minn awtoritajiet territorjali jew 
korpi oħra minn tal-anqas żewġ pajjiżi 
parteċipanti.

(4) "entità legali transfruntiera" tfisser 
entità legali kif ukoll reġjuni tal-UE
stabbiliti skont il-liġijiet ta' wieħed mill-
pajjiżi parteċipanti fi programm Interreg 
bil-kundizzjoni li dawn jitwaqqfu minn 
awtoritajiet territorjali jew korpi oħra minn 
tal-anqas żewġ pajjiżi parteċipanti.

Or. de

Emenda 12

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

a) il-kooperazzjoni transfruntiera 
interna bejn reġjuni tal-fruntieri fuq l-art li 
jmissu ma' żewġ Stati Membri jew aktar 
jew bejn reġjuni tal-fruntieri fuq l-art li 
jmissu ma' tal-anqas Stat Membru wieħed 
u pajjiż terz wieħed jew aktar elenkati fl-
Artikolu 4(3); jew

a) il-kooperazzjoni transfruntiera 
interna bejn reġjuni tal-fruntieri fuq l-art u 
tal-fruntieri marittimi li jmissu ma' żewġ 
Stati Membri jew aktar jew bejn reġjuni 
tal-fruntieri fuq l-art jew tal-fruntieri 
marittimi li jmissu ma' tal-anqas Stat 
Membru wieħed u pajjiż terz wieħed jew 
aktar elenkati fl-Artikolu 4(3); jew

Or. de

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-kooperazzjoni transfruntiera 
esterna, bejn reġjuni tal-fruntieri fuq l-art li 
jmissu ma' tal-anqas Stat Membru wieħed 
u ma' wieħed jew aktar minn dawn li 
ġejjin:

b) il-kooperazzjoni transfruntiera 
esterna, bejn reġjuni tal-fruntieri fuq l-art u 
tal-fruntieri marittimi li jmissu ma' tal-
anqas Stat Membru wieħed u ma' wieħed 
jew aktar minn dawn li ġejjin:

Or. de

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) il-kooperazzjoni transnazzjonali u l-
kooperazzjoni marittima fuq territorji 
transnazzjonali akbar jew madwar il-baċiri 
tal-baħar, li tinvolvi sħab tal-programm 
nazzjonali, reġjonali u lokali fi Stati 
Membri, pajjiżi terzi u pajjiżi sħab u fi 
Greenland, bil-għan li jintlaħaq livell ogħla 
ta' integrazzjoni territorjali ("il-komponent 
2"; meta ssir referenza biss għall-

(2) il-kooperazzjoni transnazzjonali u l-
kooperazzjoni marittima, li 
ġeografikament jestendu lil hinn minn 
dawk tal-kooperazzjoni transfruntiera, fuq 
territorji transnazzjonali akbar jew madwar 
il-baċiri tal-baħar, li tinvolvi sħab tal-
programm nazzjonali, reġjonali u lokali fi 
Stati Membri, pajjiżi terzi u pajjiżi sħab u 
fi Greenland, bil-għan li jintlaħaq livell 
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kooperazzjoni transnazzjonali: "il-
komponent 2A"; meta ssir referenza biss 
għall-kooperazzjoni marittima: "il-
komponent 2B");

ogħla ta' integrazzjoni territorjali ("il-
komponent 2"; meta ssir referenza biss 
għall-kooperazzjoni transnazzjonali: "il-
komponent 2A"; "il-komponent 2A"; meta 
ssir referenza biss għall-kooperazzjoni 
marittima, inklużi ż-żoni interni mwarrba: 
"il-komponent 2B");

Or. de

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) il-kooperazzjoni interreġjonali 
sabiex tissaħħaħ l-effettività tal-politika ta' 
koeżjoni ("il-komponent 4") bil-
promozzjoni ta':

(4) il-kooperazzjoni interreġjonali 
sabiex tissaħħaħ l-effettività tal-politika ta' 
koeżjoni u b'mod partikolari sabiex jiġu 
appoġġjati soluzzjonijiet komuni fil-
qasam tal-politika ta' koeżjoni u sabiex 
jinbnew sħubiji fit-tul ("il-komponent 4") 
bil-promozzjoni ta':

Or. de

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) l-implimentazzjoni ta' programmi 
għall-mira tal-Investiment għall-impjiegi 
u t-tkabbir, b'mod partikolari fir-rigward 
ta' azzjonijiet interreġjonali u 
transnazzjonali ma' benefiċjarji li jinsabu 
minn tal-anqas fi Stat Membru wieħed 
ieħor;

imħassar

Or. de
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-iskambju ta' esperjenzi u l-bini 
ta' kapaċitajiet bejn is-sħab fl-Unjoni 
kollha fir-rigward ta':

i) l-implimentazzjoni ta' programmi għall-
mira tal-"Investiment għall-Impjiegi u t-
Tkabbir", b'mod partikolari fir-rigward 
ta' azzjonijiet interreġjonali u 
transnazzjonali ma' benefiċjarji li jinsabu 
minn tal-anqas fi Stat Membru wieħed 
ieħor;

ii) l-identifikazzjoni u l-kondiviżjoni ta' 
prattiki tajba u t-trasferiment tagħhom, l-
aktar fi programmi operazzjonali taħt il-
mira tal-"Investiment għall-Impjiegi u t-
Tkabbir".

Or. de

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-kooperazzjoni transfruntiera, 
ir-reġjuni li għandhom jiġu appoġġati mill-
FEŻR għandhom ikunu r-reġjuni tal-livell 
NUTS 3 tal-Unjoni fuq il-fruntieri fuq l-art 
kollha interni u esterni ma' pajjiżi terzi jew 
pajjiżi sħab.

1. Għall-kooperazzjoni transfruntiera, 
ir-reġjuni li għandhom jiġu appoġġati mill-
FEŻR għandhom ikunu r-reġjuni tal-livell 
NUTS 3 tal-Unjoni fuq il-fruntieri interni u 
esterni kollha ma' pajjiżi terzi jew pajjiżi 
sħab, mingħajr preġudizzju għal 
kwalunkwe aġġustament sabiex jiġu 
żgurati l-koerenza u l-kontinwità tal-
oqsma ta' kooperazzjoni tal-perjodu ta' 
programmazzjoni 2014-2020.

Or. de
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-reġjuni fuq il-fruntieri marittimi 
li huma konnessi fuq il-baħar 
b'kollegament fiss għandhom ikunu 
appoġġati wkoll fil-qafas tal-
kooperazzjoni transfruntiera.

imħassar

Or. de

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kooperazzjoni transfruntiera 
interna tal-programmi Interreg tista' tkopri 
reġjuni fin-Norveġja, l-Iżvizzera u r-Renju 
Unit li huma ekwivalenti għal reġjuni tal-
livell NUTS 3 kif ukoll il-Liechtenstein, 
Andorra u Monaco.

3. Il-kooperazzjoni transfruntiera 
interna tal-programmi Interreg tista' tkopri 
reġjuni fin-Norveġja, l-Iżvizzera u r-Renju 
Unit li huma ekwivalenti għal reġjuni tal-
livell NUTS 3 kif ukoll il-Liechtenstein, 
Andorra, Monaco u San Marino.

Or. de

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-kooperazzjoni 
transnazzjonali u l-kooperazzjoni 
marittima, ir-reġjuni li għandhom jiġu 
appoġġati mill-FEŻR għandhom ikunu 
reġjuni tal-livell NUTS 2 tal-Unjoni li 
jkopru żoni funzjonali kontigwi, filwaqt li 
jitqiesu, fejn applikabbli, l-istrateġiji 
makroreġjonali jew strateġiji tal-baċiri tal-

1. Għall-kooperazzjoni 
transnazzjonali u l-kooperazzjoni 
marittima, li ġeografikament jestendu lil 
hinn minn dawk tal-kooperazzjoni 
transfruntiera, ir-reġjuni li għandhom jiġu 
appoġġati mill-FEŻR għandhom ikunu 
reġjuni tal-livell NUTS 2 tal-Unjoni li 
jkopru żoni funzjonali kontigwi, filwaqt li 
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baħar. jitqiesu, fejn applikabbli, l-istrateġiji 
makroreġjonali jew strateġiji tal-baċiri tal-
baħar.

Or. de

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kwalunkwe programm 
Interreg tal-komponent 4 jew għal 
investimenti interreġjonali fl-innovazzjoni 
skont il-komponent 5, it-territorju kollu tal-
Unjoni għandu jiġi appoġġat mill-FEŻR.

1. Għal kwalunkwe programm 
Interreg tal-komponent 4 jew għal 
investimenti interreġjonali fl-innovazzjoni 
skont il-komponent 5, it-territorju kollu tal-
Unjoni għandu jiġi appoġġat mill-FEŻR. 
Il-pajjiżi terzi jistgħu jieħdu sehem fihom, 
dment li jikkontribwixxu għall-
finanzjament fil-forma ta' dħul allokat 
esternament.

Or. de

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riżorsi tal-FEŻR għall-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea 
għandhom jammontaw għal 
EUR 8 430 000 000 tar-riżorsi globali 
disponibbli għall-impenn baġitarju mill-
FEŻR, il-FSE+ u l-Fond ta' Koeżjoni għall-
perjodu ta' programmazzjoni 2021- 2027 u 
stabbiliti fl-Artikolu [102(1)] tar-
Regolament (UE) [CPR ġdid].

1. Ir-riżorsi tal-FEŻR għall-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea għall-
komponenti 1 sa 4 imsemmija fl-
Artikolu 3 għandhom jammontaw għal 3 % 
(jiġifieri EUR xx xxxxxx xxx) u għall-
komponent 5 għandhom jammontaw għal 
0,3 % addizzjonali (jiġifieri total ta' 
EUR x xxx xxx xxx) tar-riżorsi globali 
disponibbli għall-impenn baġitarju mill-
FEŻR, il-FSE+ u l-Fond ta' Koeżjoni għall-
perjodu ta' programmazzjoni 2021- 2027 u 
stabbiliti fl-Artikolu [103(1)] tar-
Regolament (UE) [CPR ġdid].
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Or. de

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-riżorsi msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu allokati kif ġej:

2. Ir-riżorsi msemmija fil-paragrafu 1 
għall-komponenti 1 sa 4 għandhom jiġu 
allokati kif ġej:

Or. de

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) 52,7 % (jiġifieri, total ta' EUR 4 
440 000 000) għall-kooperazzjoni 
transkonfinali;

a) 74,8 % (jiġifieri, total ta' 
EUR x xxx xxx xxx) għall-kooperazzjoni 
transkonfinali;

Or. de

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) 31,4 % (jiġifieri, total ta' EUR 2 
649 900 000) għall-kooperazzjoni 
transnazzjonali u l-kooperazzjoni marittima 
(il-komponent 2);

b) 18 % (jiġifieri, total ta' 
EUR x xxx xxx xxx) għall-kooperazzjoni 
transnazzjonali u l-kooperazzjoni marittima 
(il-komponent 2);

Or. de
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) 3,2 % (jiġifieri, total ta' EUR 270 
100 000) għall-kooperazzjoni mar-reġjuni 
ultraperiferiċi (il-komponent 3);

c) 2,2 % (jiġifieri, total ta' 
EUR xxx xxx xxx) għall-kooperazzjoni 
mar-reġjuni ultraperiferiċi (il-komponent 
3);

Or. de

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) 1,2 % (jiġifieri, total ta' EUR 100 
000 000) għall-kooperazzjoni interreġjonali 
(il-komponent 4);

d) 5 % (jiġifieri, total ta' 
EUR xxx xxx xxx) għall-kooperazzjoni 
interreġjonali (il-komponent 4);

Or. de

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) 11,5 % (jiġifieri, total ta' 
EUR 970 000 000) għall-investimenti 
interreġjonali fl-innovazzjoni (il-
komponent 5);

imħassar

Or. de
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta' kofinanzjament fil-livell ta' kull 
programm Interreg ma għandhiex tkun 
ogħla minn 70 %, sakemm, fir-rigward tal-
programm Interreg transfruntier estern 
jew tal-komponent 3, perċentwali ogħla 
huwa ffissat fir-Regolamenti (UE) [IPA 
III], [NDICI] jew [OCTP] rispettivament 
jew fi kwalunkwe att adottat skontu.

Ir-rata ta' kofinanzjament fil-livell ta' kull 
programm Interreg ma għandhiex tkun 
ogħla minn 85 %.

Or. de

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) fil-qafas tal-programmi Interreg tal-
komponenti 1 u 2B:

a) fil-qafas tal-programmi Interreg tal-
komponenti 1 u 2:

Or. de

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ħmistax fil-mija (15 %) 
addizzjonali tal-FEŻR u, fejn applikabbli, 
tal-allokazzjonijiet lill-istrumenti ta' 
finanzjament estern tal-Unjoni fil-qafas ta' 
prijoritajiet oħra minbarra l-assistenza 
teknika għal kull programm Interreg fil-
qafas tal-komponenti 1, 2 u 3, għandhom 
ikunu allokati lill-objettiv speċifiku għal 
Interreg "governanza aħjar ta' Interreg" jew 

2. Sa ħmistax fil-mija (15 %) tal-
FEŻR u, fejn applikabbli, tal-
allokazzjonijiet lill-istrumenti ta' 
finanzjament estern tal-Unjoni fil-qafas ta' 
prijoritajiet oħra minbarra l-assistenza 
teknika għal kull programm Interreg fil-
qafas tal-komponenti 1, 2 u 3, għandhom 
ikunu allokati lill-objettiv speċifiku għal 
Interreg "governanza aħjar ta' Interreg" 
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għall-objettiv speċifiku għal Interreg estern 
"Ewropa b'inqas periklu u aktar sigurtà".

jew, fejn applikabbli, għall-objettiv 
speċifiku għal Interreg estern "Ewropa 
b'inqas periklu u aktar sigurtà".

Or. de

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru li jospita l-awtorità ta' 
ġestjoni prospettiva, għandu jippreżenta 
programm Interreg lill-Kummissjoni sa 
[data tad-dħul fis-seħħ plus disa' xhur;] 
f'isem l-Istati Membri kollha u, fejn 
applikabbli, pajjiżi terzi, pajjiżi sħab u 
PTEE parteċipanti.

L-Istat Membru li jospita l-awtorità ta' 
ġestjoni prospettiva, għandu jippreżenta 
programm Interreg jew diversi programmi 
Interreg tul il-fruntiera rispettiva lill-
Kummissjoni sa [data tad-dħul fis-seħħ 
plus disa' xhur;] f'isem l-Istati Membri 
kollha u, fejn applikabbli, pajjiżi terzi, 
pajjiżi sħab u PTEE parteċipanti.

Or. de

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F'każijiet debitament ġustifikati u 
bi qbil mal-Kummissjoni, sabiex tiżdied l-
effiċjenza tal-implimentazzjoni tal-
programm u biex jinkisbu operazzjonijiet 
fuq skala akbar, l-Istat Membru kkonċernat 
jista' jiddeċiedi li jittrasferixxi lejn il-
programmi Interreg sa [x] % tal-ammont 
tal-FEŻR allokat lill-programm 
korrispondenti fil-qafas tal-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
għall-istess reġjun. L-ammont trasferit 
għandu jikkostitwixxi prijorità separata jew 
prijoritajiet separati.

3. Sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-
implimentazzjoni tal-programm u biex 
jinkisbu operazzjonijiet fuq skala akbar, l-
Istat Membru kkonċernat jista' jiddeċiedi li 
jittrasferixxi lejn il-programmi Interreg sa 
15 % tal-ammont tal-FEŻR allokat lill-
programm korrispondenti fil-qafas tal-mira 
tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
għall-istess reġjun. Kull Stat Membru 
għandu jinforma lill-Kummissjoni minn 
qabel li jixtieq jagħmel użu minn din il-
possibbiltà ta' trasferiment u għandu 
jagħti r-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu.
L-ammont trasferit għandu jikkostitwixxi 
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prijorità separata jew prijoritajiet separati.

Or. de

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sħab għandhom jikkooperaw fl-iżvilupp, 
l-implimentazzjoni, il-ħatra ta' persunal u
l-finanzjament ta' operazzjonijiet Interreg.

Is-sħab għandhom jikkooperaw fl-iżvilupp 
u fl-implimentazzjoni kif ukoll fil-ħatra ta' 
persunal u/jew fil-finanzjament ta' 
operazzjonijiet Interreg.

Or. de

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-uniku sieħeb jista' jkun 
reġistrat fi Stat Membru mhux 
parteċipanti fil-programm, dment li l-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 23 
jiġu ssodisfatti.

imħassar

Or. de

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjoni mill-FEŻR jew, fejn 
applikabbli, strument ta' finanzjament 
estern tal-Unjoni, għal fond ta' proġett 

Il-kontribuzzjoni totali mill-FEŻR jew, 
fejn applikabbli, strument ta' finanzjament 
estern tal-Unjoni, għal fond ta' proġett 
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żgħir fi programm Interreg ma għandhiex 
taqbeż EUR 20 000 000 jew 15 % tal-
allokazzjoni totali għall-programm 
Interreg, tkun liema tkun l-anqas 
minnhom.

żgħir wieħed jew aktar fi programm 
Interreg ma għandhiex taqbeż 20 % tal-
allokazzjoni totali għall-programm 
Interreg.

Or. de

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċevituri finali f'fond ta' proġett żgħir 
għandhom jirċievu l-appoġġ mill-FEŻR 
jew, fejn applikabbli mill-istrumenti ta' 
finanzjament estern tal-Unjoni permezz tal-
benefiċjarju u jimplimentaw proġetti żgħar 
f'dak il-fond ta' proġett żgħir ("proġett 
żgħir").

Ir-riċevituri finali f'fond ta' proġett żgħir 
wieħed jew aktar għandhom jirċievu l-
appoġġ mill-FEŻR jew, fejn applikabbli 
mill-istrumenti ta' finanzjament estern tal-
Unjoni permezz tal-benefiċjarju u 
jimplimentaw proġetti żgħar f'dak il-fond 
jew f'dawk il-fondi ta' proġett żgħir 
("proġett żgħir").

Or. de

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-benefiċjarju ta' fond ta' proġett 
żgħir għandu jkun entità legali jew REKT 
transfruntier.

2. Il-benefiċjarju ta' fond ta' proġett
żgħir għandu jkun entità legali, reġjun tal-
UE jew REKT transfruntier.

Or. de

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Spejjeż tal-persunal u indiretti 
ġġenerati fil-livell tal-benefiċjarju għall-
ġestjoni ta' fond għal proġett żgħir ma 
għandhomx jaqbżu 20 % tal-ispiza totali 
eliġibbli tal-fond għal proġett żgħir 
rispettiv.

5. Spejjeż tal-persunal u indiretti 
ġġenerati fil-livell tal-benefiċjarju għall-
ġestjoni ta' fond għal proġett żgħir ma 
għandhomx jaqbżu 20 % tal-ispiza totali 
eliġibbli tal-fond jew tal-fondi għal proġett 
żgħir rispettiv.

Or. de

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull awtorità ta' ġestjoni għandha 
tittrażmetti elettronikament lill-
Kummissjoni data kumulattiva tal-
programm Interreg rispettiv sal-31 ta' 
Jannar, il-31 ta' Marzu, il-31 ta' Mejju, il-
31 ta' Lulju, it-30 ta' Settembru u t-30 ta' 
Novembru ta' kull sena f'konformità mal-
mudell fl-Anness [VII] għar-Regolament 
(UE) [CPR ġdid].

Kull awtorità ta' ġestjoni għandha 
tittrażmetti elettronikament lill-
Kummissjoni data kumulattiva tal-
programm Interreg rispettiv sal-31 ta' 
Jannar, il-31 ta' Mejju u t-30 ta' Settembru
ta' kull sena f'konformità mal-mudell fl-
Anness [VII] għar-Regolament (UE) [CPR 
ġdid].

Or. de

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-indikaturi tal-output komuni u 
tar-riżultat komuni, stabbiliti fl-Anness [I] 
tar-Regolament (UE) [FEŻR ġdid], u, fejn 
neċessarju, l-indikaturi tal-output speċifiku 
għal programm u tar-riżultat għandhom 
ikunu użati f'konformità mal-
Artikolu [12(1)] tar-Regolament (UE) 

1. L-indikaturi tal-output komuni u 
tar-riżultat komuni, stabbiliti fl-Anness [I] 
tar-Regolament (UE) [FEŻR ġdid], u, fejn 
neċessarju, l-indikaturi tal-output speċifiku 
għal programm u tar-riżultat għandhom 
ikunu użati f'konformità mal-
Artikolu [12(1)] tar-Regolament (UE) 
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[CPR ġdid], u l-punt (d)(ii) tal-Artikolu 
17(3) u l-punt (b) tal-Artikolu 31(2) ta' dan 
ir-Regolament.

[CPR ġdid], u l-punt (e)(ii) tal-
Artikolu 17(4) u l-punt (b) tal-
Artikolu 31(2) ta' dan ir-Regolament.

Or. de

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) ix-xiri tal-art f'konformità mal-
[punt (c) tal-Artikolu 58(1)] tar-
Regolament (UE) [CPR ġdid];

a) ix-xiri tal-art f'konformità mal-
[punt (b) tal-Artikolu 58(1)] tar-
Regolament (UE) [CPR ġdid];

Or. de

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità ta' ġestjoni u l-awtorità 
ta' awditjar għandhom ikunu lokalizzati fl-
istess Stat Membru.

2. L-awtorità ta' ġestjoni u l-awtorità 
ta' awditjar jistgħu jkunu lokalizzati fl-
istess Stat Membru.

Or. de

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk l-awtorità ta' ġestjoni 
tidentifika korp intermedju taħt programm 
Interreg f'konformità mal-Artikolu [65(3)] 
tar-Regolament (UE) [CPR ġdid], il-korp 

6. Jekk l-awtorità ta' ġestjoni 
tidentifika korp intermedju jew diversi 
korpi intermedji taħt programm Interreg 
f'konformità mal-Artikolu [65(3)] tar-
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intermedju għandu jwettaq dawk il-kompiti 
f'aktar minn Stat Membru parteċipanti 
wieħed jew, fejn applikabbli, pajjiż terz, 
pajjiż sieħeb jew PTEE.

Regolament (UE) [CPR ġdid], il-korp 
intermedju għandu jwettaq dawk il-kompiti 
f'aktar minn Stat Membru parteċipanti 
wieħed jew, fejn applikabbli, pajjiż terz, 
pajjiż sieħeb jew PTEE jew f'każ ta' 
diversi korpi intermedji, dawn għandhom 
iwettqu dawk il-kompiti fl-Istat Membru 
rispettiv tagħhom jew, fejn applikabbli, 
f'pajjiż terz, pajjiż sieħeb jew PTEE.

Or. de

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) 2021: 1 %; a) 2021: 2 %;

Or. de

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) 2022: 1 %; b) 2022: 0,8 %;

Or. de

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) 2023: 1 %; c) 2023: 0,8 %;
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Or. de

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) 2024: 1 %; d) 2024: 0,8 %;

Or. de

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) 2025: 1 %; e) 2025: 0,8%;

Or. de

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) 2026: 1 %; f) 2026: 0,8 %.

Or. de

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 62a (ġdid)



PR\1159952MT.docx 29/33 PE626.663v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 62a

Deroga mill-obbligu ta' rapportar skont l-
Artikolu 108(3) tat-TFUE

L-għajnuna għall-proġetti ta' 
kooperazzjoni territorjali Ewropea 
għandha tiġi eżentata mill-kontroll tal-
għajnuna mill-Istat u m'għandhiex tkun 
soġġetta għall-obbligu ta' rapportar skont 
l-Artikolu108(3) tat-TFUE.

Or. de
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Introduzzjoni

Sittin sena wara l-iffirmar tat-Trattat ta' Ruma, l-Unjoni Ewropea (UE) żviluppat minn unjoni 
purament ekonomika għal proġett ta' paċi soċjetali globali. Sabiex dan il-proġett jinżamm u 
fid-dawl tal-isfidi politiċi Ewropej fir-rigward tat-tendenzi nazzjonalisti u dawk ta' iżolament, 
kif ukoll l-ewroxettiċiżmu u xi kultant attitudnijiet anti-Ewropej, il-viċinanza tajba u vera bejn 
l-Istati Membri Ewropej hija indispensabbli. 

B'mod partikolari, il-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (ETC) tindirizza b'mod attiv din l-
idea u tikkontribwixxi b'mod sinifikanti u viżibbli sabiex l-Ewropej isiru jafu lil xulxin b'mod 
transfruntier, jindirizzaw l-isfidi flimkien kif ukoll ikomplu jiżviluppaw u jsawru l-Ewropa 
flimkien. B'dan il-mod, l-ostakoli relatati mal-fruntieri – li fuq kollox jinsabu wkoll fl-imħuħ 
taċ-ċittadini tagħhom – jingħelbu pass pass u r-reġjuni tal-fruntieri jsiru żoni komuni fejn 
fihom l-Ewropa ssir tanġibbli u viżibbli fil-ħajja ta' kuljum.

Matul l-aħħar deċennji, l-ETC tat kontribut ċar għall-integrazzjoni tal-Ewropa, billi 
intensifikat u ssimplifikat il-koeżistenza ta' kuljum bejn il-fruntieri bit-tneħħija tal-fruntieri kif 
ukoll bl-eliminazzjoni tal-ostakoli burokratiċi. Għaldaqstant, ir-rapporteur jilqa' bis-sħiħ il-fatt 
li l-Kummissjoni Ewropea kkonfermat il-valur miżjud Ewropew sinifikanti tal-ETC billi 
ppreżentat l-abbozz ta' regolament ġdid tagħha għall-perjodu ta' finanzjament ta' wara l-2020.

Madankollu, fil-fehma tar-rapporteur, il-potenzjal tal-ETC mhuwiex sfruttat bis-sħiħ minkejja 
r-rati ta' finanzjament attraenti tal-proġett, peress li r-rekwiżiti amministrattivi għall-
benefiċjarji potenzjali, iżda anke għall-aġenziji tal-implimentazzjoni, laħqu livell li jagħti lok 
għal tħassib. Fil-fatt, dawn ir-rekwiżiti żdiedu ma' kull perjodu ta' finanzjament u attwalment 
jinsabu f'livell li jipprevjeni lill-partijiet interessati individwali milli jressqu applikazzjoni. Fl-
istess ħin, l-applikanti esperjenzati spiss jidhru b'mod sproporzjonat fil-Programmi ETC 
individwali. Jekk l-ETC trid tissodisfa l-missjoni tagħha u tippromwovi l-idea Ewropea b'mod 
immirat, allura x-xogħol preparatorju u l-implimentazzjoni tal-programm fil-perjodu ta' 
finanzjament ta' wara l-2020 irid jerġa' jiġi ssimplifikat ulterjorment għal dawk kollha 
involuti. 

F'dan ir-rigward, ir-rapporteur jirreferi għar-Regolament Omnibus li diġà ġie adottat għar-
Regolament Finanzjarju tal-UE, li kellu l-għan li jissimplifika l-iżbors tal-fondi, l-użu tal-
fondi u l-kalkolu tal-fondi, madankollu mingħajr ma jiġi injorat il-kontroll tal-użu mmirat tal-
fondi u li għandu jiġi applikat fl-1 ta' Jannar 2019. B'mod partikolari, ir-rapporteur 
jissottolinja li d-dispożizzjonijiet il-ġodda se jagħmlu l-applikazzjoni ta' ammonti f'daqqa 
aktar faċli, se jissimplifikaw l-għażliet tal-ispejjeż u se jiffaċilitaw l-aċċess għall-benefiċjarji 
iżgħar kif ukoll se jevitaw il-kontrolli doppji, iżda se jżidu wkoll l-użu ta' riżorsi sabiex il-
popolazzjoni tiġi infurmata dwar is-suċċessi tal-proġetti u tal-investimenti fir-reġjuni.

Barra minn hekk, ir-rapporteur jilqa' b'sodisfazzjon is-simplifikazzjonijiet proposti mill-
Kummissjoni fil-qafas tal-proposti għal CPR il-ġdid, ir-regolament il-ġdid tal-FEŻR u r-
regolament il-ġdid tal-ETC u jinsab fiduċjuż li se jkollhom l-effett mixtieq. 
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2. Komponenti tal-kamp ta' applikazzjoni tal-ETC futura 

Ir-rapporteur jilqa' l-fatt li l-programmi ta' kooperazzjoni transfruntiera, transnazzjonali u 
interreġjonali fil-qafas tal-ETC se jitkomplew. Kull wieħed minn dawn il-programmi għandu 
l-leġittimità tiegħu stess u jemmen li l-oqsma ppruvati tal-programmi jenħtieġ li jinżammu. 
Madankollu, ir-rapporteur jemmen li r-rwol essenzjali tar-reġjuni tal-fruntieri mhuwiex rifless 
kif xieraq fl-abbozz tal-Kummissjoni, u għalhekk huwa jipproponi li l-allokazzjoni tal-fondi 
tiġi ttrasferita għall-komponent 1 tal-"Kooperazzjoni transfruntiera". Fl-istess ħin, ir-
rapporteur jinsab konvint li l-kooperazzjoni marittima jenħtieġ li titkompla anke fil-futur taħt 
il-komponent 1, anke jekk ir-reġjuni ma jkunux konnessi ma' xulxin b'kollegament fiss fuq il-
baħar.

Ir-rapporteur jikkritika l-introduzzjoni tal-komponent il-ġdid 5 tal-"Investimenti Interreġjonali 
fl-Innovazzjoni", peress li l-objettivi ta' dawn l-investimenti fl-innovazzjoni għandhom biss 
dimensjoni limitata b'rabta mal-politika tal-koeżjoni. Barra minn hekk, il-ġestjoni diretta 
proposta mill-Kummissjoni għal dan il-komponent 5 tmur kontra l-ispirtu sussidjarju tal-ETC. 

3. Approprjazzjonijiet li jirrigwardaw l-ETC

Ir-rapporteur jikkritika t-tnaqqis previst fil-qasam tal-programmi ta' kooperazzjoni 
transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali ppruvati u effettivi u għalhekk huwa favur 
żieda ta' mill-inqas 3 % tal-baġit totali għal koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali f'termini 
tal-baġit allokat għall-programmi ETC tal-komponenti 1 sa 4 fil-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali 2021-2027. 

F'dan ir-rigward, ir-rapporteur jixtieq itenni r-rwol essenzjali taż-żoni tal-fruntieri u l-
kontribut indispensabbli fir-rigward tal-kooperazzjoni transkonfinali (komponent 1), u 
għalhekk huwa jipproponi li dan il-komponent jingħata l-ogħla allokazzjoni ta' 73,8 %. 

Fir-rigward tal-investiment fl-innovazzjoni, ir-rapporteur jemmen li l-livell għoli ta' 
finanzjament allokat mill-Kummissjoni għal dan il-komponent m'għandu bl-ebda mod isir 
għad-detriment tal-komponenti l-oħra tal-ETC. Madankollu, fil-fehma tar-rapporteur, jista' 
jiġi previst baġit addizzjonali ta' 0.3 % mir-riżorsi globali disponibbli għall-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. 

4. Il-kontenut tal-programmi ETC u l-konċentrazzjoni

Għar-rapporteur, il-ħames objettivi politiċi li jirriżultaw mill-FEŻR kif ukoll iż-żewġ objettivi 
speċifiċi għal Interreg li huma "Governanza Aħjar ta' Interreg" u "Ewropa b'inqas periklu u 
aktar sigurtà" fil-prinċipju huma aċċettabbli. Ir-rapporteur jikkritika r-rekwiżit strett li mill-
inqas għandu jintefaq 15 % tal-baġit totali fuq iż-żewġ objettivi speċifiċi għal Interreg, peress 
li dan jista' jagħmel l-ippjanar tal-programm u l-ġestjoni tal-programm aktar diffiċli biex 
jitwettqu fil-prattika. 

5. Fondi ta' proġett żgħir

L-essenza tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea hija li tgħaqqad lin-nies bejn il-fruntieri u 
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b'hekk tippromwovi l-integrazzjoni Ewropea. B'mod partikolari, il-proġetti żgħar u l-proġetti 
bejn il-persuni (People-to-People) jgħaqqdu lin-nies lokali flimkien u huma importanti ħafna 
għall-iżvilupp taż-żoni tal-fruntieri. Normalment, l-applikanti jkunu atturi tas-soċjetà ċivili. Il-
proġetti huma partikolarment ikkaratterizzati minn volum ta' proġett finanzjarju baxx u 
ammont żgħir ta' finanzjament korrispondenti. Sabiex it-tkomplija b'suċċess tal-proġetti żgħar 
tkun tista' titwettaq anke fil-futur, kien hemm ħtieġa urġenti għal simplifikazzjoni, regoli ċari 
u inklużjoni diretta ta' proġetti żgħar fil-qafas regolatorju. Ir-rapporteur jilqa' b'mod espliċitu 
l-għażla li ġiet inkluża fl-abbozz tar-Regolament tal-Kummissjoni sabiex jiġu stabbiliti fondi 
ta' proġett żgħir fil-qafas tal-programmi Interreg. Madankollu, il-ġestjoni ta' dawn il-fondi 
għal proġett żgħir jenħtieġ li titfassal b'mod flessibbli. Barra minn hekk, jenħtieġ li jkun 
possibbli li jiġu stabbiliti diversi fondi ta' proġett żgħir għal kull programm. 

Il-punt sa fejn id-dispożizzjonijiet proposti mill-Kummissjoni se jirriżultaw f'simplifikazzjoni 
diretta u tnaqqis tal-piż amministrattiv fir-rigward tal-benefiċjarji aħħarin tal-proġetti bejn il-
persuni u l-proġetti fuq skala żgħira jrid jiġi eżaminat fid-diskussjonijiet sussegwenti. 

6. L-ammont ta' kofinanzjament

Ir-rapporteur jiddispjaċih dwar il-proposta tal-Kummissjoni biex titbaxxa r-rata massima ta' 
kofinanzjament għall-Programm Interreg. Huwa jqis li l-livell propost ta' 70 % huwa 
inadegwat u minflok jipproponi li r-rata tiżdied għal 85 %. Ir-rati ta' kofinanzjament jenħtieġ 
li jkunu flessibbli u xierqa għall-ħtiġijiet ta' kull qasam tal-programm. 

7. Prefinanzjament

Ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-livell aktar baxx tal-prefinanzjament meta mqabbel mal-
perjodu ta' finanzjament 2014-2020, x'aktarx se jwassal biex ċerti programmi jkunu soġġetti 
għal diffikultajiet finanzjarji, peress li se jiġġarbu spejjeż ogħla fir-rigward tat-twaqqif u tal-
implimentazzjoni tal-programm, speċjalment fil-fażi inizjali tal-programm. L-arranġamenti ta' 
prefinanzjament jenħtieġ li jqisu l-ispeċifiċitajiet tal-ETC, u għalhekk ir-rapporteur jipprevedi 
żieda fil-prefinanzjament fl-abbozz tar-rapport tiegħu, speċjalment fil-bidu tal-perjodu ta' 
finanzjament.

8. Indikaturi

Ir-rapporteur jilqa' fil-prinċipju l-introduzzjoni ta' indikaturi speċifiċi għal Interreg sabiex 
jitkejlu r-riżultati u l-valur miżjud Ewropew tal-programmi ta' kooperazzjoni. Madankollu, l-
indikaturi proposti jistgħu ma jkunux xierqa sabiex jirriflettu l-valur miżjud relatat mal-
proċess tal-kooperazzjoni trasfruntiera, transnazzjonali u interreġjonali u b'hekk jipprovdu 
impulsi ta' kontroll pożittivi. Matul id-dibattitu, jaf ikun meħtieġ li jsir aġġustament tal-
indikaturi jew li jitwessa' l-kamp ta' applikazzjoni tal-programmi fit-tfassil tas-sistemi tal-
indikaturi.

9. L-iskema n + 2 / piż multiplu fuq ir-reġjuni
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Abbażi tat-tagħlimiet miksuba mill-perjodi ta' finanzjament preċedenti, ir-rapporteur jixtieq 
jirrimarka li r-ritorn propost mill-Kummissjoni għall-iskema n+2 (s'issa n+3) jista' jwassal 
għal eliminazzjoni parzjali tal-fondi fl-Ewropa kollha, peress li l-fondi jaf ma jkunux 
disponibbli daqshekk malajr. Dan, flimkien ma' tnaqqis possibbli fit-total tar-riżorsi 
disponibbli u t-tnaqqis possibbli fir-rati tal-kofinanzjament tal-UE, joħolqu piżijiet multipli 
fuq ir-reġjuni tal-ETC. 

10. Skemi ta' għajnuna mill-Istat

Għal ħafna snin, il-promozzjoni tal-ETC kienet waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-politika ta' 
koeżjoni tal-UE. L-appoġġ tal-SMEs għall-ispejjeż tal-proġetti ETC huwa diġà eżentat mill-
obbligu ta' rapportar skont ir-Regolament għall-Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa (GBER). 
Dispożizzjonijiet speċjali għal għajnuna reġjonali għall-investimenti li jsiru minn intrapriżi ta' 
kull daqs huma wkoll inklużi fil-Linji Gwida dwar l-għajnuna reġjonali mill-Istat għall-2014-
2020 u fit-taqsima dwar l-għajnuna reġjonali tal-GBER. 

Ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-għajnuna għall-proġetti tal-ETC tkun kompatibbli mas-suq 
intern u jkollha biss impatt limitat fuq il-kompetizzjoni u l-kummerċ bejn l-Istati Membri. 
Għalhekk, huwa jipproponi li l-Programmi ETC jenħtieġ li, bħala prinċipju, jitqiesu bħala 
kwistjoni mingħajr l-ebda vantaġġ oneruż u l-kontrolli twal fir-rigward tar-rilevanza tal-
għajnuna għandhom jiġu eliminati kif xieraq. 

11. Rieżami ta' nofs it-terminu 

Ir-rieżami previst ta' nofs it-terminu u kull aġġustament għal programmi multilaterali Interreg 
jeħtieġu proċessi ta' koordinazzjoni ħafna aktar elaborati. Ir-rapporteur jissottolinja li dan 
m'għandux iwassal għal diffikultajiet jew dewmien fil-promozzjoni ta' proġetti fit-tieni nofs 
tal-programm. 
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