
AD\1169258MT.docx PE627.581v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2014-2019

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

2018/0196(COD)

19.11.2018

OPINJONI

tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond 
Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u 
għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-
Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Kosma Złotowski



PE627.581v02-00 2/42 AD\1169258MT.docx

MT

PA_Legam



AD\1169258MT.docx 3/42 PE627.581v02-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Informazzjoni ġenerali

Huwa ċar li, sal-lum, l-impatt tal-Politika ta' Koeżjoni fuq l-iżvilupp tal-infrastruttura, u 
għaldaqstant fuq l-iżvilupp soċjoekonomiku tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, kien pożittiv. Il-
fondi tal-UE għandhom impatt kbir fuq it-tkabbir ekonomiku, l-investiment u s-swieq tax-
xogħol, kif ukoll fuq l-iżvilupp ta' Żona Unika Ewropea tat-Trasport u fuq il-bilanċ intern u 
estern tal-ekonomiji tal-Istati Membri. L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Koeżjoni 
tikkontribwixxi mhux biss biex titnaqqas id-distanza bejn l-Istati Membri individwali, iżda 
anke biex jitnaqqsu d-differenzi fl-iżvilupp bejn reġjun u ieħor.

Ir-riċerka turi biċ-ċar li l-fondi strutturali u ta' investiment żiedu b'mod sinifikanti t-tkabbir fil-
PDG u aċċeleraw il-konverġenza tal-ekonomiji tal-Istati Membri. Il-fondi Ewropej 
jippromwovu wkoll żieda sinifikanti fl-impjiegi fl-inqas reġjuni żviluppati, kif ukoll tnaqqis 
fil-qgħad fil-livell nazzjonali. 

Il-Politika ta' Koeżjoni tagħti appoġġ effikaċi fil-proċess tal-ħolqien ta' impjiegi ġodda u 
tiffinanzja programmi biex jitjiebu l-ħiliet tal-impjegati, u b'hekk jiġi ffaċilitat l-adattament 
għat-tibdil fil-kundizzjonijiet tal-impjieg fis-suq tax-xogħol. Il-Politika ta' Koeżjoni u l-
istrumenti tagħha għadhom l-aktar fatturi importanti biex jiżdied l-iżvilupp f'ħafna Stati 
Membri tal-UE. Il-Fond ta' Koeżjoni huwa l-aktar strument finanzjarju effikaċi biex jingħata 
kontribut għat-twettiq tal-objettivi ta' konverġenza bl-implimentazzjoni ta' proġetti strateġiċi 
fl-oqsma tal-ħarsien ambjentali u n-netwerks TEN-T.

Fid-29 ta' Mejju 2018, il-Kummissjoni ppubblikat abbozz ta' proposta għal Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+), il-Fond ta' Koeżjoni 
(FK) u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS), kif ukoll ir-regoli 
finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni (AMF), il-Fond għas-Sigurtà 
Interna (ISF) u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi (BMVI), minn issa 'l 
quddiem imsejjaħ "Regolament Qafas". L-iskop ewlieni ta' dan l-att huwa li jissimplifika u 
jarmonizza r-regoli fl-użu tal-fondi fil-qafas ta' ġestjoni kondiviża għas-snin 2021-2027. 

L-abbozz ta' regolament jistabbilixxi baġit għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali li 
jammonta għal EUR 330,6 biljun. Dan jinkludi EUR 41,394 biljun għall-Fond ta' Koeżjoni, li 
EUR 10 biljun minnhom huma riżervati biex jintużaw għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. 

Il-pożizzjoni tar-rapporteur

Minħabba n-natura teknika u dettaljata ħafna tal-proposta l-ġdida, ir-rapporteur għażel li 
jiffoka primarjament fuq l-aspetti li jaffettwaw direttament l-investimenti fit-trasport.

Ir-rapporteur jaqbel mal-objettiv ewlieni li wassal għat-tħejjija tal-abbozz tar-Regolament 
Qafas, jiġifieri l-ħtieġa li jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi bla bżonn filwaqt li jiġi żgurat 
livell għoli ta' ċertezza dwar il-legalità u r-regolarità tan-nefqa. Fil-fehma tar-rapporteur, 
hemm bżonn li l-proċeduri jkunu aktar flessibbli biex ir-regoli fl-użu tal-programmi eżistenti 
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jiġu adattati għat-tibdil fil-ħtiġijiet u l-kundizzjonijiet ekonomiċi, kif ukoll li dawn il-
programmi jirriflettu aħjar il-prijoritajiet tal-UE.

Ir-rapporteur jemmen li, f'dak li għandu x'jaqsam mas-simplifikazzjoni u r-razzjonalizzazzjoni 
tal-implimentazzjoni, għad hemm opportunitajiet li l-Kummissjoni għadha ma sfruttatx. 
Pereżempju, fil-proposta li ressqet, il-Kummissjoni ma inkludietx ċerti soluzzjonijiet 
żviluppati fil-kuntest tal-aħħar emendi li saru fir-Regolament Nru 1303/2013 (l-hekk imsejjaħ 
Omnibus). Barra minn hekk, mhux is-soluzzjonijiet kollha proposti mill-Kummissjoni se 
jservu biex jissimplifikaw u jirrazzjonalizzaw l-implimentazzjoni.

Fir-rigward tal-fondi ttrasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, 
30 % minn dawn l-ammonti jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pajjiżi tal-koeżjoni 
immedjatament fuq bażi kompetittiva, filwaqt li 70 % jiġu allokati bħala pakketti nazzjonali. 
Fil-perjodu 2014-2020, min-naħa l-oħra, il-fondi FK kollha kienu ġew allokati bħala pakketti 
nazzjonali, li kellhom jintużaw fi żmien tliet snin, u mbagħad tqiegħdu għad-dispożizzjoni fuq 
bażi kompetittiva. 

Ir-rapporteur ma jaqbilx mal-proposta li 30 % tar-riżorsi tal-allokazzjoni mill-Fond ta' 
Koeżjoni għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Istati 
Membri kollha eliġibbli għall-għajnuna fil-qafas tal-FK. Ir-rapporteur jemmen li t-
trasferiment totali ta' EUR 10 biljun mill-Fond ta' Koeżjoni għall-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandu jinqasam f'pakketti nazzjonali (b'perjodu ta' użu ristrett) skont il-
kontribuzzjoni tal-Istati Membri individwali. Din is-soluzzjoni taħdem fil-Perspettiva 
Finanzjarja attwali u m'hemm l-ebda ġustifikazzjoni sostantiva jew prattika biex il-pakketti 
nazzjonali jitnaqqsu għal 70 %.

Il-Kummissjoni qed tipproponi wkoll li r-rata ta' kofinanzjament għar-reġjuni inqas żviluppati 
titnaqqas minn 85 % għal 70 %, li jirrikjedi l-involviment ta' ħafna aktar riżorsi nazzjonali fl-
implimentazzjoni tal-programmi mwettqa bl-użu tal-fondi ttrasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni. 

Dan ifisser li l-investimenti l-kbar fl-infrastruttura tat-trasport b'fondi ttrasferiti mill-Fond ta' 
Koeżjoni se jkunu jeħtieġu kontribuzzjoni akbar mill-baġit nazzjonali. Din is-soluzzjoni
tirrendi impossibbli l-implimentazzjoni ta' ħafna investimenti fl-istess ħin u se jkollha impatt 
negattiv primarjament fuq l-investimenti fit-trasport tas-settur, li huma intensivi ħafna mil-lat 
ta' kapital u li l-biċċa l-kbira minnhom ma kinux isiru mingħajr il-kofinanzjament applikat 
sal-lum. It-tnaqqis propost fil-livell ta' kofinanzjament mill-FK u ż-żieda fil-kofinanzjament 
nazzjonali mhux biss ma jżidux is-sens ta' responsabbiltà tal-Istati Membri, iżda se jwaqqfu 
wkoll l-implimentazzjoni ta' ħafna proġetti infrastrutturali. 

Il-Kummissjoni qed tipproponi li r-regola "n+3" fis-seħħ bħalissa tiġi sostitwita bir-regola 
"n+2". Ir-regola "n+3" hija partikolarment ta' benefiċċju għal proġetti ta' investiment 
kumplessi u fuq skala kbira li jiġġeneraw nefqiet kbar u tagħti lok għaż-żmien meħtieġ għall-
fażijiet kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tal-proġetti. Dawn jinkludu proġetti fil-qasam tat-trasport. Ir-
regola "n+2" ma tiggarantixxix l-aċċelerazzjoni tal-proċess tal-investiment, u kulma tagħmel 
hu li żżid is-sanzjonijiet għall-Istati Membri li ma jiċċertifikawx il-fondi bil-pass adegwat. 
Minħabba f'hekk, jista' jkun li ma jkunx possibbli jinżamm il-pass tal-implimentazzjoni tal-
programmi stabbilit bir-regola "n+2" u l-pajjiżi jitilfu parti sinifikanti mill-allokazzjoni.

Ir-rapporteur huwa mħasseb ukoll dwar it-tnaqqis ippjanat fir-riżorsi tal-Fond ta' Koeżjoni, kif 
ukoll dwar l-abbandun tal-prinċipju li l-FK jipprovdi terz tal-allokazzjoni totali. L-
allokazzjoni proposta għall-Fond ta' Koeżjoni fil-perjodu 2021-2027 hi ta' EUR 41,4 biljun, li, 
meta mqabbla mal-EUR 75,8 biljun fil-perspettiva attwali, tfisser tnaqqis ta' 45 % f'termini 
reali. Fl-istess waqt, l-Introjtu Nazzjonali Gross tal-pajjiżi benefiċjarji tal-Fond ta' Koeżjoni 
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ma żdiedx bl-istess mod. Dan it-tnaqqis sinifikanti fil-Fond ta' Koeżjoni se jillimita l-kapaċità 
li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ta' investiment fl-infrastruttura tat-trasport bażika fil-pajjiżi tal-
koeżjoni.

Barra minn hekk, ir-rapporteur joġġezzjona għal-lista tal-kundizzjonijiet bażiċi mressqa fl-
Anness tar-Regolament, b'mod partikolari fir-rigward tas-settur tat-trasport. Il-bżonn li fid-
Dokument dwar l-Ippjanar tat-Trasport b'mod Komprensiv tiddaħħal informazzjoni dwar ir-
riżorsi baġitarji meħtieġa għall-kopertura tal-ispejjeż tal-operat u l-manutenzjoni huwa 
partikolarment diskutibbli. 

Ir-rapporteur jesprimi dubji wkoll dwar ir-rabta bejn l-infiq tal-fondi tal-UE u l-istat tad-dritt. 
Ir-riżultati mistennija f'dan ir-rigward jistgħu jintlaħqu biss bi kriterji oġġettivi li la jkunu 
politiċizzati u lanqas diskriminatorji. Fl-istess waqt, ir-rapporteur jirrimarka li l-abbozz ta' 
regolament dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-
rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri, kif ippreżentat mill-Kummissjoni, ma jissodisfax il-
kriterji t'hawn fuq. 

EMENDI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-finanzjament tal-politika ta' 
koeżjoni għall-perjodu 2021-2027 jenħtieġ 
li jiżdied kif deskritt fir-riżoluzzjoni 
adottata mill-Parlament Ewropew jew 
għall-inqas jibqa' fl-istess livell bħal dak 
tal-qafas finanzjarju pluriennali kurrenti.

Emenda 2Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-regoli finanzjarji orizzontali 
adottati mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea japplikaw għal dan ir-
Regolament. Dawn ir-regoli huma stabbiliti 

(6) Ir-regoli finanzjarji orizzontali 
adottati mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea japplikaw għal dan ir-
Regolament. Dawn ir-regoli huma stabbiliti 
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fir-Regolament Finanzjarju u 
jiddeterminaw b'mod partikolari l-
proċedura biex jiġi stabbilit u implimentat 
il-baġit permezz ta' għotjiet, akkwist, 
premijiet, implimentazzjoni indiretta, u 
jipprevedu verifiki dwar ir-responsabbiltà 
ta' atturi finanzjarji. Regoli adottati fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 TFUE jirrigwardaw 
ukoll il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni 
f'każ ta' defiċjenzi ġeneralizzati rigward l-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja tajba u 
finanzjament mill-UE effettiv.

fir-Regolament Finanzjarju u 
jiddeterminaw b'mod partikolari l-
proċedura biex jiġi stabbilit u implimentat 
il-baġit permezz ta' għotjiet, akkwist, 
premijiet, implimentazzjoni indiretta, u 
jipprevedu verifiki dwar ir-responsabbiltà 
ta' atturi finanzjarji. Regoli adottati fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-TFUE
jirrigwardaw miżuri li jorbtu l-effikaċja 
tal-Fondi mal-governanza ekonomika 
soda u l-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni,
f'każ ta' defiċjenzi ġeneralizzati rigward l-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
tal-governanza ekonomika soda u tal-istat
tad-dritt huwa prekundizzjoni essenzjali 
għal ġestjoni finanzjarja tajba u effettiva 
tal-finanzjament mill-UE.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Meta wieħed jirrifletti fuq l-
importanza li t-tibdil fil-klima jiġi 
indirizzat f'konformità mal-impenji tal-
Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi 
u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti, il-Fondi se 
jikkontribwixxu biex jissimplifikaw l-
azzjonijiet klimatiċi u biex jinkiseb għan
ġenerali ta' 25 % tan-nefqa tal-baġit li 
tapoġġa l-objettivi klimatiċi.

(9) B'riflessjoni tal-importanza li t-
tibdil fil-klima jiġi indirizzat f'konformità 
mal-impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Fondi 
se jikkontribwixxu għall-integrazzjoni ta' 
tranżizzjoni enerġetika ġusta u azzjonijiet 
klimatiċi biex tinkiseb mira ġenerali ta' 
mill-inqas 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE 
li jappoġġa objettivi relatati mat-tibdil fil-
klima, matul il-perjodu tal-QFP 2021-
2027, u 30 % mill-aktar fis possibbli u 
mhux aktar tard mill-2027. Fost l-oħrajn, 
permezz tar-ristrutturar tar-reġjuni tal-
minjieri tal-faħam, fost l-oħrajn permezz 
tal-Fond għal Tranżizzjoni Enerġetika 
Ġusta.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Jenħtieġ li l-finanzjament tal-
politika ta' koeżjoni għas-snin 2021-2027 
jinżamm tal-inqas fil-livell tal-baġit għall-
2014-2020, biex jiġi żgurat li jintlaħqu l-
objettivi bażiċi tal-politika, jiġu 
implimentati proġetti ta' investimenti kbar 
u jitnaqqsu d-differenzi fl-iżvilupp bejn 
reġjun u ieħor.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) Ewropa kompetittiva, aktar 
intelliġenti u sostenibbli permezz tat-tisħiħ 
tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali tagħha, it-tnaqqis tal-asimetriji 
soċjoekonomiċi nazzjonali u reġjonali u l-
promozzjoni ta' trasformazzjoni ekonomika 
innovattiva u intelliġenti;

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) Ewropa aktar ekoloġika, b'livell 
baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, bis-
saħħa tal-promozzjoni ta' tranżizzjoni lejn 
enerġija nadifa u ġusta, investiment 
ekoloġiku u blu, l-ekonomija ċirkolari, 
adattament strutturali u għat-tibdil fil-
klima u l-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-
riskji;

Emenda 7

Proposta għal regolament
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Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Ewropa aktar konnessa billi 
tittejjeb il-mobbiltà u l-konnettività
reġjonali tal-ICT;

(c) Ewropa konnessa aktar u aħjar 
permezz tat-tisħiħ tat-trasport sostenibbli, 
il-mobilità sikura u intelliġenti, l-
intermodalità, l-interoperabbiltà, 
speċifikament fis-settur tat-trasport, kif 
ukoll il-konnettività reġjonali tal-ICT, 
inkluż it-tnaqqis tal-iżolament tar-reġjuni 
ultraperiferiċi permezz ta' investiment fl-
aċċessibbiltà tagħhom u l-ħidma favur il-
mobilità ekoloġika.

Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Ewropa aktar koeżiva permezz tal-
appoġġ tal-integrazzjoni tal-persuni 
b'diżabilità.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista' timplimenta l-
kooperazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi 
skont l-għan tal-kooperazzjoni territorjali 
Ewropea (Interreg) skont il-ġestjoni 
indiretta.

3. Il-Kummissjoni tista' timplimenta l-
kooperazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi 
skont l-għan tal-kooperazzjoni territorjali 
Ewropea (Interreg) skont il-ġestjoni 
indiretta, bil-ftehim minn qabel mal-
partijiet.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika f'konformità mal-Artikolu 60 tal-proposta għal regolament COM (2018) 374 dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg). 
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 6 − paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istat Membru għandu jippreżenta 
l-Ftehim ta' Sħubija lill-Kummissjoni qabel 
il-preżentazzjoni tal-ewwel programm jew 
fl-istess waqt.

2. L-Istat Membru għandu jippreżenta 
l-Ftehim ta' Sħubija lill-Kummissjoni qabel 
il-preżentazzjoni tal-ewwel programm jew 
fl-istess waqt, u mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2021.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-objettivi ta' politika magħżula li 
jindikaw liema huma l-Fondi u l-
programmi li bihom se jinkisbu u 
ġustifikazzjoni għalihom, u meta rilevanti, 
ġustifikazzjoni għall-użu tal-modalità għat-
twettiq InvestEU, filwaqt li jitqiesu 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiżi;

(a) l-objettivi ta' politika magħżula li 
jindikaw liema huma l-Fondi u l-
programmi li bihom se jinkisbu u 
ġustifikazzjoni għalihom, u meta rilevanti, 
ġustifikazzjoni għall-użu tal-modalità għat-
twettiq tal-InvestEU, filwaqt li jitqiesu, 
fost l-oħrajn, rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiżi;

Emenda 13
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-Ftehim ta' Sħubija u l-konformità tiegħu 
ma' dan ir-Regolament u mar-regoli 
speċifiċi għall-Fondi. Il-Kummissjoni, fil-
valutazzjoni tagħha għandha, b'mod 
partikolari, tqis ir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiżi.

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-Ftehim ta' Sħubija u l-konformità tiegħu 
ma' dan ir-Regolament u mar-regoli 
speċifiċi għall-Fondi. Il-Kummissjoni, fil-
valutazzjoni tagħha, għandha tqis id-
dispożizzjonijiet tal-Artikoli 4 u 8 u jekk 
ikun il-każ, ir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiżi rilevanti.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
il-kummenti fi żmien tliet xhur mid-data 
tal-preżentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija 
mill-Istat Membru.

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
il-kummenti fi żmien xahrejn mid-data tal-
preżentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija mill-
Istat Membru.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Fi żmien xahar, l-Istat Membru 
għandu jirrieżamina l-Ftehim ta' Sħubija 
filwaqt li jqis il-kummenti riċevuti 
mingħand il-Kummissjoni.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 4. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 
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permezz ta' att ta' implimentazzjoni, 
deċiżjoni li tapprova l-Ftehim ta' Sħubija 
mhux aktar tard minn erba' xhur wara d-
data tal-preżentazzjoni ta' dak il-Ftehim ta' 
Sħubija mill-Istat Membru kkonċernat. Il-
Ftehim ta' Sħubija ma għandux jiġi 
emendat.

permezz ta' att ta' implimentazzjoni, 
deċiżjoni li tapprova l-Ftehim ta' Sħubija 
mhux aktar tard minn erba' xhur wara d-
data tal-ewwel preżentazzjoni ta' dak il-
Ftehim ta' Sħubija mill-Istat Membru 
kkonċernat. Il-Ftehim ta' Sħubija ma 
għandux jiġi emendat.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ammonti msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jintużaw, fl-
ambitu tat-taqsima xierqa tal-InvestEU, 
għal proġetti implimentati mill-Istat 
Membru rispettiv.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-kamp ta' applikazzjoni u l-livell 
tas-sospensjoni tal-impenji jew tal-
pagamenti li jridu jiġu imposti għandhom 
jirrispettaw l-ugwaljanza tat-trattament 
bejn l-Istati Membri u għandhom iqisu ċ-
ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, b'mod partikolari l-
livell ta' qgħad, il-livell ta' faqar jew 
esklużjoni soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat meta mqabbla mal-medja tal-
Unjoni u l-impatt tas-sospensjoni fuq l-
ekonomija tal-Istat Membru kkonċernat. L-
impatt tas-sospensjonijiet fuq programmi 
ta' importanza fundamentali biex jiġu 
indirizzati l-kundizzjonijiet ekonomiċi jew 
soċjali avversi għandu jkun fattur speċifiku 
li jrid jitqies.

9. Il-kamp ta' applikazzjoni u l-livell 
tas-sospensjoni tal-impenji jew tal-
pagamenti li jridu jiġu imposti għandhom 
jirrispettaw l-ugwaljanza tat-trattament 
bejn l-Istati Membri u għandhom iqisu ċ-
ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, b'mod partikolari l-
livell ta' qgħad, il-livell ta' faqar jew 
esklużjoni soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat meta mqabbla mal-medja tal-
Unjoni u l-impatt tas-sospensjoni fuq l-
ekonomija tal-Istat Membru kkonċernat. L-
impatt tas-sospensjonijiet fuq programmi 
ta' importanza fundamentali biex jiġu 
indirizzati l-kundizzjonijiet strutturali, 
ekonomiċi jew soċjali avversi, bħal dawk 
tar-reġjuni ultraperiferiċi, għandu jkun 
fattur speċifiku li jrid jitqies.
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Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tas-sitwazzjoni strutturali, soċjali u ekonomika tar-reġjuni ultraperiferiċi, li 
tirriżulta f'restrizzjonijiet u spejjeż addizzjonali għall-iżvilupp tagħhom, l-Artikolu 349 tat-
TFUE jagħtihom status speċifiku. Ir-rabta bejn il-politika ta' koeżjoni u s-Semestru Ewropew 
ma tistax twassal għal sospensjoni tal-impenji jew tal-ħlasijiet fir-reġjuni meta jkun hemm 
ksur tal-obbligi mill-Istat aktar milli mir-reġjuni.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) it-tipi ta' azzjonijiet relatati, inkluża 
lista ta' operazzjonijiet ippjanati ta' 
importanza strateġika, u l-kontribuzzjoni 
mistennija tagħhom għal dawk l-objettivi 
speċifiċi u għall-istrateġiji makroreġjonali 
u l-istrateġiji tal-baċiri tal-baħar, fejn 
xieraq;

(i) it-tipi ta' azzjonijiet relatati, inkluża 
lista ta' operazzjonijiet ippjanati ta' 
importanza strateġika, u l-kontribuzzjoni
mistennija tagħhom għal dawk l-objettivi 
speċifiċi u għall-istrateġiji makroreġjonali 
u l-istrateġiji tal-baċiri tal-baħar, fejn 
xieraq, u skeda ta' żmien;

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-programm u l-konformità tiegħu ma' dan 
ir-Regolament u mar-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fondi, kif ukoll il-konsistenza tiegħu 
mal-Ftehim ta' Sħubija. Il-Kummissjoni, 
fil-valutazzjoni tagħha għandha, b'mod 
partikolari, tqis ir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiżi.

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-programm u l-konformità tiegħu ma' dan 
ir-Regolament u mar-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fondi, kif ukoll il-konsistenza tiegħu 
mal-Ftehim ta' Sħubija. Il-Kummissjoni, 
fil-valutazzjoni tagħha, għandha tqis id-
dispożizzjonijiet tal-Artikoli 4 u 8 u jekk 
ikun il-każ, ir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiżi rilevanti.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' tagħmel il-
kummenti fi żmien tliet xhur mid-data tal-
preżentazzjoni tal-programm mill-Istat 
Membru.

2. Il-Kummissjoni tista' tagħmel il-
kummenti fi żmien xahrejn mid-data tal-
preżentazzjoni tal-programm mill-Istat 
Membru.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-Istat Membru għandu 
jirrieżamina l-programm filwaqt li jqis il-
kummenti riċevuti mingħand il-
Kummissjoni.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni, 
deċiżjoni li tapprova l-programm mhux 
aktar tard minn sitt xhur wara d-data tal-
preżentazzjoni ta' dan il-programm mill-
Istat Membru.

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni, 
deċiżjoni li tapprova l-programm mhux 
aktar tard minn erba' xhur wara d-data tal-
ewwel preżentazzjoni ta' dan il-programm 
mill-Istat Membru.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

żmien xahrejn mill-preżentazzjoni tal-
programm emendat.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Fi żmien xahar, l-Istat Membru 
għandu jirrieżamina l-programm emendat u 
jqis il-kummenti riċevuti mingħand il-
Kummissjoni.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tapprova 
l-emendar ta' programm mhux aktar tard 
minn sitt xhur wara l-preżentazzjoni tiegħu 
mill-Istat Membru.

4. Il-Kummissjoni għandha tapprova 
l-emendar ta' programm mhux aktar tard 
minn erba' xhur wara l-ewwel 
preżentazzjoni tiegħu mill-Istat Membru.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Għar-reġjuni ultraperiferiċi, l-Istat 
Membru jista', matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni, jittrasferixxi ammont 
sa massimu ta' 10% tal-allokazzjoni 
inizjali ta' prijorità u mhux aktar minn 
5% tal-baġit tal-programm lil prijorità 
oħra tal-istess Fond mill-istess programm.

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tas-sitwazzjoni strutturali, soċjali u ekonomika tar-reġjuni ultraperiferiċi, li 
tirriżulta f'restrizzjonijiet u spejjeż addizzjonali għall-iżvilupp tagħhom, l-Artikolu 349 tat-
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TFUE jagħtihom status speċifiku. Għal din ir-raġuni, hija meħtieġa aktar flessibbiltà għar-
reġjuni ultraperiferiċi fir-rigward tat-trasferiment ta' fondi minn prijorità waħda għal oħra fl-
istess programm, li jagħmilha possibbli li jiġu indirizzati restrizzjonijiet strutturali u mhux 
mistennija, b'mod partikolari d-diżastri kkawżati mit-tibdil fil-klima.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għall-appoġġ tal-FEŻR taħt l-għan 
tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir, u 
għall-appoġġ tal-Fond ta' Koeżjoni: 2.5 %;

(a) għall-appoġġ tal-FEŻR taħt l-għan 
tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir, u 
għall-appoġġ tal-Fond ta' Koeżjoni: 2.5 %; 
għar-reġjuni ultraperiferiċi, 4 %;

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tas-sitwazzjoni strutturali, soċjali u ekonomika tar-reġjuni ultraperiferiċi, li 
tirriżulta f'restrizzjonijiet u spejjeż addizzjonali għall-iżvilupp tagħhom, l-Artikolu 349 tat-
TFUE jagħtihom status speċifiku. Dawn l-ispejjeż addizzjonali għandhom ukoll impatt fuq il-
ġestjoni, il-kontroll u l-monitoraġġ tal-programmi.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-appoġġ tal-FSE+: 4 % u 
għall-programmi skont l-Artikolu
4(1)(c)(vii) tar-Regolament FSE+: 5 %;

(b) għall-appoġġ tal-FSE+: 4 % u 5 % 
għar-reġjuni ultraperiferiċi u għall-
programmi skont l-Artikolu 4(1)(c)(vii) 
tar-Regolament FSE+: 5 %;

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tas-sitwazzjoni strutturali, soċjali u ekonomika tar-reġjuni ultraperiferiċi, li 
tirriżulta f'restrizzjonijiet u spejjeż addizzjonali għall-iżvilupp tagħhom, l-Artikolu 349 tat-
TFUE jagħtihom status speċifiku. Dawn l-ispejjeż addizzjonali għandhom ukoll impatt fuq il-
ġestjoni, il-kontroll u l-monitoraġġ tal-programmi.

Emenda 30
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Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għall-appoġġ tal-FEMS: 6 %; (c) għall-appoġġ tal-FEMS: 6 %; għar-
reġjuni ultraperiferiċi, 7 %;

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tas-sitwazzjoni strutturali, soċjali u ekonomika tar-reġjuni ultraperiferiċi, li 
tirriżulta f'restrizzjonijiet u spejjeż addizzjonali għall-iżvilupp tagħhom, l-Artikolu 349 tat-
TFUE jagħtihom status speċifiku. Dawn l-ispejjeż addizzjonali għandhom ukoll impatt fuq il-
ġestjoni, il-kontroll u l-monitoraġġ tal-programmi.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità ta' ġestjoni għandha tittrażmetti 
elettronikament lill-Kummissjoni data 
kumulattiva għal kull programm 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 stabbilit fl-Anness VII.

L-awtorità ta' ġestjoni għandha tittrażmetti 
elettronikament lill-Kummissjoni data 
kumulattiva għal kull programm sal-31 ta' 
Mejju u t-30 ta' Novembru ta' kull sena,
f'konformità mal-mudell stabbilit fl-Anness 
VII.

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni tal-programmi hija pjuttost kumplessa u t-tħassir ta' xi data jiffaċilita l-
implimentazzjoni tal-programmi.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel trażmissjoni għandha tkun dovuta 
sal-31 ta' Jannar 2022 u l-aħħar waħda sal-
31 ta' Jannar 2030.

L-ewwel trażmissjoni għandha tkun dovuta 
sal-31 ta' Mejju 2022 u l-aħħar waħda sal-
31 ta' Jannar 2030.
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Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni tal-programmi hija pjuttost kumplessa u t-tħassir ta' xi data jiffaċilita l-
implimentazzjoni tal-programmi.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 44 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 57 − paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-operazzjonijiet ma għandhomx 
jiġu magħżula għall-appoġġ mill-Fondi 
fejn ikunu tlestew fiżikament jew ġew 
implimentati bis-sħiħ qabel ma ssir l-
applikazzjoni għall-finanzjament skont il-
programm lill-awtorità ta' ġestjoni, 
irrispettivament minn jekk il-pagamenti 
relatati kollha jkunux saru.

6. L-operazzjonijiet ma għandhomx 
jiġu magħżula għall-appoġġ mill-Fondi 
fejn ikunu tlestew fiżikament jew ġew 
implimentati bis-sħiħ qabel ma ssir l-
applikazzjoni għall-finanzjament skont il-
programm lill-awtorità ta' ġestjoni, 
irrispettivament minn jekk il-pagamenti 
relatati kollha jkunux saru. Dan il-
paragrafu ma għandux japplika għall-
għajnuna prevista fl-Artikolu 21 tar-
Regolament (UE) Nru XXX (dwar il-Fond 
Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-
Sajd) fir-rigward ta' kumpens għal spejjeż 
addizzjonali tal-prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura fir-reġjuni ultraperiferiċi u 
operazzjonijiet relatati mal-allokazzjoni 
addizzjonali speċifika għar-reġjuni 
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ultraperiferiċi fir-Regolament (UE) 
XXXX (FEŻR u l-Fond ta' Koeżjoni).

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li dan il-paragrafu ma japplikax għall-FEMS skont l-Artikolu 21 tal-proposta tal-
Kummissjoni jew l-FEŻR jew il-Fond ta' Koeżjoni, partikolarment l-allokazzjoni addizzjonali 
speċifika għar-reġjuni ultraperiferiċi.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 7 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Impriżi minn pajjiżi terzi għandhom 
jitħallew jipparteċipaw f'sejħiet għal 
offerti pubbliċi għal proġetti ffinanzjati 
mill-UE unikament jekk l-impriżi tal-UE 
jistgħu jipparteċipaw f'sejħiet għal offerti 
pubbliċi fil-pajjiżi ta' oriġini ta' dawn l-
impriżi.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 61a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 61a

Għajnuna mill-Istat

L-operazzjonijiet iffinanzjati mill-
programmi koperti minn dan ir-
Regolament għandhom jitqiesu bħala 
konformi mar-regoli tal-UE dwar l-
għajnuna mill-Istat.

Ġustifikazzjoni

Il-kompatibilità awtomatika se tgħin biex tagħmel il-ġestjoni tal-programmi aktar effettiva.
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Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Kummisjoni għandha tadotta att 
ta' implimentazzjoni li jistipula l-format li 
għandu jintuża għar-rapportar ta' 
irregolaritajiet f'konformità mal-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 109(2) 
sabiex tiżgura l-uniformità tal-
kundizzjonijiet fl-implimentazzjoni ta' dan 
l-Artikolu.

(11) Il-Kummissjoni għandha tadotta att 
ta' implimentazzjoni li jistipula l-format li 
għandu jintuża għar-rapportar ta' 
irregolaritajiet f'konformità mal-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 109(2) 
sabiex tiżgura l-uniformità tal-
kundizzjonijiet u tar-regoli għall-
implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proċeduri fl-istadji kollha għandhom 
jiġu implimentati permezz ta' servizzi 
elettroniċi u jkunu trasparenti għalkollox.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 2021: 0.5 %; (a) 2021: 1 %;

\\ipolbrusnvf01\TRAN\docep\AM\CompZlotowskiCPRMT.docxEmenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 2022: 0.5 %; (b) 2022: 1.0 %;
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Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 2023: 0.5 %; (c) 2023: 2 %;

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 2024: 0.5 %; (d) 2024: 2.5 %;

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) 2025: 0.5 %; (e) 2025: 2.5 %;

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) 2026: 0.5% (f) 2026: 2.5 %

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) 2027-2029: 3%
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Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tas-sitwazzjoni strutturali, soċjali u ekonomika tar-reġjuni ultraperiferiċi, li 
tirriżulta f'restrizzjonijiet u spejjeż addizzjonali għall-iżvilupp tagħhom, l-Artikolu 349 tat-
TFUE jagħtihom status speċifiku. Iż-żamma tar-rati ta' prefinanzjament kurrenti kif previst fl-
Artikolu 134 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 hija essenzjali għall-implimentazzjoni tal-
programmi.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 103 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riżorsi għal koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali disponibbli għall-impenji tal-
baġit għall-perjodu 2021-2027 għandhom 
ikunu EUR 330 624 388 630 fi prezzijiet 
tal-2018.

Ir-riżorsi għal koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali disponibbli għall-impenji tal-
baġit għall-perjodu 2021-2027 għandhom 
ikunu EUR 372 197 000 000 fi prezzijiet 
tal-2018.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riżorsi għall-għan tal-Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi għandhom 
jammontaw għal 97.5 % tar-riżorsi globali
(jiġifieri, total ta' EUR 322 194 388 630) u 
għandhom jiġu allokati kif ġej:

1. Ir-riżorsi għall-għan tal-Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi għandhom 
jammontaw għal 97.5 % tar-riżorsi globali 
u għandhom jiġu allokati kif ġej:

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 61.6 % (jiġifieri, total ta' EUR 
198 621 593 157) għar-reġjuni anqas 
żviluppati;

(a) 61.6 % għar-reġjuni anqas 
żviluppati;
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Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 14.3 % (jiġifieri, total ta' 
EUR 45 934 516 595) għar-reġjuni fi 
tranżizzjoni;

(b) 14.3 % għar-reġjuni fi tranżizzjoni;

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 10.8 % (jiġifieri, total ta' 
EUR 34 842 689 000) għar-reġjuni aktar 
żviluppati;

(c) 10.8 % għar-reġjuni aktar 
żviluppati;

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 12.8 % (jiġifieri, total ta' 
EUR 41 348 556 877) għall-Istati Membri 
appoġġati mill-Fond ta' Koeżjoni;

(d) 12.8 % għall-Istati Membri 
appoġġati mill-Fond ta' Koeżjoni;

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont ta' finanzjament addizzjonali 
għar-reġjuni l-aktar imbiegħda msemmija 
fil-punt (e) fil-paragrafu 1 allokati lill-FSE 
+ għandu jkun ta' EUR 376 928 934.

Għandhom jiżdiedu EUR 376 928 934 
mill-FSE + mal-ammont ta' finanzjament 
addizzjonali għar-reġjuni ultraperiferiċi
msemmija fil-punt (e) fil-paragrafu 1.



AD\1169258MT.docx 23/42 PE627.581v02-00

MT

Ġustifikazzjoni

Kjarifika f'konformità mal-Artikolu 5(2) tal-proposta għal regolament dwar il-Fond Soċjali 
Ewropew +.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 4 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
Parlament u lill-Istati Membri dwar l-
ammont u dwar il-kriterji mhux aktar tard 
minn 2 snin qabel kwalunkwe sejħa tal-
FNE.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 4 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tletin fil-mija (30 %) tar-riżorsi trasferiti 
għall-FNE għandhom ikunu disponibbli 
immedjatament wara t-trasferiment lill-
Istati Membri kollha eliġibbli għall-
iffinanzjar mill-Fond ta' Koeżjoni biex 
jiġu ffinanzjati proġetti tal-infrastruttura 
tat-trasport f'konformità mar-Regolament 
(UE) [ir-Regolament CEF il-ġdid].

imħassar

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 4 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-regoli applikabbli għas-settur tat-trasport 
skont ir-Regolament (UE) [ir-Regolament 
CEF il-ġdid] għandhom japplikaw għas-
sejħiet speċifiċi msemmijin fl-ewwel 

Ir-regoli applikabbli għas-settur tat-trasport 
skont ir-Regolament (UE) [ir-Regolament 
CEF il-ġdid] għandhom japplikaw għas-
sejħiet speċifiċi msemmijin fl-ewwel 
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subparagrafu. Sal-31 ta' Diċembru 2023, l-
għażla tal-proġetti eliġibbli għall-
finanzjament għandha tirrispetta l-
allokazzjonijiet nazzjonali taħt il-Fond ta' 
Koeżjoni fir-rigward ta' 70 % tar-riżorsi 
trasferiti għall-FNE.

subparagrafu. Sal-31 ta' Diċembru 2022, l-
għażla tal-proġetti eliġibbli għall-
finanzjament għandha tirrispetta l-
allokazzjonijiet nazzjonali taħt il-Fond ta' 
Koeżjoni.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 4 – subparagrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mill-1 ta' Jannar 2024, ir-riżorsi 
trasferiti għall-FNE li jkunugħadhom ma 
ġewx impenjati għal xi proġett tal-
infrastruttura tat-trasport għandhom 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Istati 
Membri kollha eliġibbli għall-finanzjament 
mill-Fond ta' Koeżjoni għal finanzjament 
ta' proġetti ta' infrastruttura tat-trasport 
f'konformità mar-Regolament (UE) [ir-
Regolament CEF il-ġdid].

Sa mill-1 ta' Jannar 2023, ir-riżorsi 
trasferiti għall-FNE li jkunu għadhom ma 
ġewx impenjati għal xi proġett tal-
infrastruttura tat-trasport għandhom 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Istati 
Membri kollha eliġibbli għall-finanzjament 
mill-Fond ta' Koeżjoni għal finanzjament 
ta' proġetti ta' infrastruttura tat-trasport 
f'konformità mar-Regolament (UE) [ir-
Regolament CEF il-ġdid].

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Ir-riżorsi għall-għan tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea 
(Interreg) għandhom jammontaw għal 
2.5 % tar-riżorsi globali disponibbli għall-
impenji tal-baġit mill-Fondi għall-perjodu 
2021-2027 (jiġifieri total ta' 
EUR 8 430 000 000). 8 430 000 000).

7. Ir-riżorsi għall-għan tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea 
(Interreg) għandhom jammontaw għal 3 % 
tar-riżorsi globali disponibbli għall-impenji 
tal-baġit mill-Fondi għall-perjodu 2021-
2027 (jiġifieri total ta' 
EUR 10 116 000 000).

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ta' mhux aktar minn 15 % tal-
allokazzjonijiet totali għar-reġjuni inqas 
żviluppati u r-reġjuni ta' tranżizzjoni jew 
reġjuni aktar żviluppati u reġjuni ta' 
tranżizzjoni għal reġjuni aktar żviluppati;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Allokazzjoni mill-ġdid ta' riżorsi minn reġjuni inqas żviluppati lejn reġjuni żviluppati ħafna 
mhijiex konformi mal-ispirtu tal-politika ta' koeżjoni.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 70 % għar-reġjuni anqas żviluppati; (a) 85 % għar-reġjuni anqas żviluppati;

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 55 % għar-reġjuni ta' tranżizzjoni; (b) 60 % għar-reġjuni ta' tranżizzjoni;

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 40 % għal reġjuni aktar żviluppati; (c) 50 % għal reġjuni aktar żviluppati;

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 3 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta' kofinanzjament għall-Fond ta' 
Koeżjoni fil-livell ta' kull prijorità ma 
għandhiex tkun ogħla minn 70 %.

Ir-rata ta' kofinanzjament għall-Fond ta' 
Koeżjoni fil-livell ta' kull prijorità ma 
għandhiex tkun ogħla minn 85 %.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta' kofinanzjament għal programmi 
Interreg ma għandhiex tkun ogħla minn 
70 %.

Ir-rata ta' kofinanzjament għal programmi 
Interreg ma għandhiex tkun ogħla minn 
85 %.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Anness I – Tabella 1: Il-kodiċijiet għad-dimensjoni tal-qasam ta’ intervent — L-objettiv 
tal-politika 2

Test propost mill-Kummissjoni

L-objettiv tal-politika 2: Ewropa aktar ekoloġika, b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju 
permezz tat-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa u ġusta, investiment ekoloġiku u blu, l-ekonomija 
ċirkolari, l-adattament għat-tibdil fil-klima u l-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskju marbut 
miegħu

024
L-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-proġetti ta' dimostrazzjoni fl-SMEs u 
l-miżuri ta' appoġġ

100 % 40 %

025
Ir-renovazzjoni tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija tal-ammont ta' djar 
eżistenti, il-proġetti ta' dimostrazzjoni u l-miżuri ta' appoġġ

100 % 40 %

026
Ir-renovazzjoni tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija ta' proġetti pubbliċi ta' 
dimostrazzjoni tal-infrastruttura u l-miżuri ta' appoġġ

100 % 40 %

027
Appoġġ lill-impriżi li jipprovdu servizzi li jikkontribwixxu għal 
ekonomija b'konsum baxx tal-karbonju u reżiljenza għat-tibdil fil-klima

100 % 40 %

028 Enerġija rinnovabbli: riħ 100 % 40 %

029 Enerġija rinnovabbli: solari 100 % 40 %

030 Enerġija rinnovabbli: bijomassa 100 % 40 %

031 Enerġija rinnovabbli: marittima 100 % 40 %

032 Enerġija rinnovabbli oħra (inkluża enerġija ġeotermali) 100 % 40 %
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033
Sistemi ta' Distribuzzjoni ta' Enerġija Intelliġenti b'livelli ta' vultaġġ 
medju u baxx (inklużi grids intelliġenti u sistemi tal-ICT) u l-ħżin relatat

100 % 40 %

034 Koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja, tisħin u tkessiħ distrettwali 100 % 40 %

035
Miżuri ta' adattament għat-tibdil fil-klima u l-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tar-riskji relatati mal-klima: għargħar (inkluż is-sensibilizzazzjoni, il-
protezzjoni ċivili u s-sistemi u l-infrastrutturi għall-ġestjoni tad-diżastri)

100 %
100 
%

036
Miżuri ta' adattament għat-tibdil fil-klima u l-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tar-riskji relatati mal-klima: nirien (inkluż is-sensibilizzazzjoni, il-
protezzjoni ċivili u s-sistemi u l-infrastrutturi għall-ġestjoni tad-diżastri)

100 %
100 
%

037

Miżuri ta' adattament għat-tibdil fil-klima u l-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tar-riskji relatati mal-klima: oħrajn, pereż. il-maltempati u n-nixfa 
(inkluż is-sensibilizzazzjoni, il-protezzjoni ċivili u s-sistemi u l-
infrastrutturi għall-ġestjoni tad-diżastri)

100 %
100 
%

038

Il-prevenzjoni tar-riskji u l-ġestjoni ta' riskji naturali mhux relatati mal-
klima (jiġifieri terremoti) u riskji marbuta ma' attivitajiet tal-bniedem 
(pereż. aċċidenti teknoloġiċi) inklużi s-sensibilizzazzjoni, il-protezzjoni 
ċivili u sistemi u infrastrutturi għall-ġestjoni tad-diżastri

0 %
100 
%

039
Il-provvista tal-ilma għall-konsum mill-bniedem (estrazzjoni, trattament, 
ħażna u infrastruttura għad-distribuzzjoni, miżuri ta' effiċjenza, il-
provvista tal-ilma tax-xorb)

0 %
100 
%

040
Il-ġestjoni tal-ilma u l-konservazzjoni tar-riżorsi tal-ilma (fosthom il-
ġestjoni tal-baċin tax-xmara, miżuri ta' adattament għat-tibdil fil-klima 
speċifiċi, l-użu mill-ġdid, tnaqqis ta' tnixxijiet mhux intenzjonati)

40 %
100 
%

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

042
Il-ġestjoni tal-iskart domestiku: il-prevenzjoni, il-minimizzazzjoni, is-
separazzjoni, il-miżuri ta' riċiklaġġ

0 %
100 
%

043
Il-ġestjoni tal-iskart domestiku: it-trattament mekkaniku bijoloġiku, it-
trattament termali

0 %
100 
%

044 Il-ġestjoni ta' skart kummerċjali, industrijali jew perikoluż 0 %
100 
%

045 Il-promozzjoni tal-użu ta' materjali riċiklati bħala materja prima 0 %
100 
%

046 Ir-riabilitazzjoni tas-siti industrijali u tal-art ikkontaminata 0 %
100 
%

047
L-appoġġ għall-proċessi ta' produzzjoni li ma jagħmlux ħsara lill-
ambjent u l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi fl-SMEs

40 % 40 %

048 Miżuri għall-kwalità tal-arja u għat-tnaqqis tal-ħsejjes 40 %
100 
%

049 Il-protezzjoni, ir-restawr u l-użu sostenibbli ta' siti ta' Natura 2000 40 %
100 
%
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050 Il-protezzjoni tan-natura u tal-bijodiversità, l-infrastruttura ekoloġika 40 %
100 
%

Emenda

L-objettiv tal-politika 2: Ewropa aktar ekoloġika, b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju 
permezz tat-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa u ġusta, investiment ekoloġiku u blu, l-ekonomija 
ċirkolari, l-adattament għat-tibdil fil-klima u l-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskju marbut 
miegħu

024
L-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-proġetti ta' dimostrazzjoni fl-SMEs u 
l-miżuri ta' appoġġ

100 % 40 %

025
Ir-renovazzjoni tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija tal-ammont ta' djar 
eżistenti, il-proġetti ta' dimostrazzjoni u l-miżuri ta' appoġġ

100 % 40 %

026
Ir-renovazzjoni tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija ta' proġetti pubbliċi ta' 
dimostrazzjoni tal-infrastruttura u l-miżuri ta' appoġġ

100 % 40 %

027
Appoġġ lill-impriżi li jipprovdu servizzi li jikkontribwixxu għal 
ekonomija b'konsum baxx tal-karbonju u reżiljenza għat-tibdil fil-klima

100 % 40 %

027a
Appoġġ għall-intrapriżi li jwettqu bidliet strutturali għat-trawwim ta' 
ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju u għall-
ġenerazzjoni ta' enerġija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju

100% 40%

028 Enerġija rinnovabbli: riħ 100 % 40 %

029 Enerġija rinnovabbli: solari 100 % 40 %

030 Enerġija rinnovabbli: bijomassa 100 % 40 %

031 Enerġija rinnovabbli: marittima 100 % 40 %

032 Enerġija rinnovabbli oħra (inkluża enerġija ġeotermali) 100 % 40 %

033
Sistemi ta' Distribuzzjoni ta' Enerġija Intelliġenti b'livelli ta' vultaġġ 
medju u baxx (inklużi grids intelliġenti u sistemi tal-ICT) u l-ħżin relatat

100 % 40 %

034 Koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja, tisħin u tkessiħ distrettwali 100 % 40 %

035
Miżuri ta' adattament għat-tibdil fil-klima u l-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tar-riskji relatati mal-klima: għargħar (inkluż is-sensibilizzazzjoni, il-
protezzjoni ċivili u s-sistemi u l-infrastrutturi għall-ġestjoni tad-diżastri)

100 %
100 
%

036
Miżuri ta' adattament għat-tibdil fil-klima u l-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tar-riskji relatati mal-klima: nirien (inkluż is-sensibilizzazzjoni, il-
protezzjoni ċivili u s-sistemi u l-infrastrutturi għall-ġestjoni tad-diżastri)

100 %
100 
%

037

Miżuri ta' adattament għat-tibdil fil-klima u l-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tar-riskji relatati mal-klima: oħrajn, pereż. il-maltempati u n-nixfa 
(inkluż is-sensibilizzazzjoni, il-protezzjoni ċivili u s-sistemi u l-
infrastrutturi għall-ġestjoni tad-diżastri)

100 %
100 
%

038
Il-prevenzjoni tar-riskji u l-ġestjoni ta' riskji naturali mhux relatati mal-
klima (jiġifieri terremoti) u riskji marbuta ma' attivitajiet tal-bniedem 
(pereż. aċċidenti teknoloġiċi) inklużi s-sensibilizzazzjoni, il-protezzjoni 

0 %
100 
%
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ċivili u sistemi u infrastrutturi għall-ġestjoni tad-diżastri

039
Il-provvista tal-ilma għall-konsum mill-bniedem (estrazzjoni, trattament, 
ħażna u infrastruttura għad-distribuzzjoni, miżuri ta' effiċjenza, il-
provvista tal-ilma tax-xorb)

0 %
100 
%

040
Il-ġestjoni tal-ilma u l-konservazzjoni tar-riżorsi tal-ilma (fosthom il-
ġestjoni tal-baċin tax-xmara, miżuri ta' adattament għat-tibdil fil-klima 
speċifiċi, l-użu mill-ġdid, tnaqqis ta' tnixxijiet mhux intenzjonati)

40 %
100 
%

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

042
Il-ġestjoni tal-iskart domestiku: il-prevenzjoni, il-minimizzazzjoni, is-
separazzjoni, il-miżuri ta' riċiklaġġ

0 %
100 
%

043
Il-ġestjoni tal-iskart domestiku: it-trattament mekkaniku bijoloġiku, it-
trattament termali

0 %
100 
%

044 Il-ġestjoni ta' skart kummerċjali, industrijali jew perikoluż 0 %
100 
%

045 Il-promozzjoni tal-użu ta' materjali riċiklati bħala materja prima 0 %
100 
%

046 Ir-riabilitazzjoni tas-siti industrijali u tal-art ikkontaminata 0 %
100 
%

046a Rijabilitazzjoni tar-reġjuni tal-faħam 0 %
100 
%

047
L-appoġġ għall-proċessi ta' produzzjoni li ma jagħmlux ħsara lill-
ambjent u l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi fl-SMEs

40 % 40 %

048 Miżuri għall-kwalità tal-arja u għat-tnaqqis tal-ħsejjes 40 %
100 
%

049 Il-protezzjoni, ir-restawr u l-użu sostenibbli ta' siti ta' Natura 2000 40 %
100 
%

050 Il-protezzjoni tan-natura u tal-bijodiversità, l-infrastruttura ekoloġika 40 %
100 
%

Emenda 65

Proposta għal regolament
Anness I – Tabella 1: Il-kodiċijiet għad-dimensjoni tal-qasam ta’ intervent — L-objettiv 
tal-politika 3

Test propost mill-Kummissjoni

L-objettiv tal-politika 3: Ewropa aktar konnessa bit-tisħiħ tal-mobbiltà u l-konnettività ICT 
reġjonali

051 It-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni: Netwerk 0 % 0 %
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broadband b'Kapaċità Kbira Ħafna (in-netwerk backhaul/ewlieni)

052

It-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni: Netwerk 
broadband b'Kapaċità Kbira Ħafna (loop lokali/ta' aċċess bi prestazzjoni 
li hija ekwivalenti għal installazzjoni tal-fibra ottika sal-punt tad-
distribuzzjoni fil-post tas-servizz għal bini b'ħafna abitazzjonijiet)

0 % 0 %

053

It-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni: Netwerk 
broadband b'Kapaċità Kbira Ħafna (loop lokali/ta' aċċess bi prestazzjoni 
li hija ekwivalenti għal installazzjoni tal-fibra ottika sal-punt tad-
distribuzzjoni fil-post tas-servizz għal djar u bini kummerċjali) 

0 % 0 %

054

It-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni: Netwerk 
broadband b'Kapaċità Kbira Ħafna (loop lokali/ta' aċċess bi prestazzjoni 
li hija ekwivalenti għal installazzjoni ta' fibra ottika sal-istazzjon bażi 
għal komunikazzjoni bla fili avvanzata) 

0 % 0 %

055
It-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni: Tipi oħra ta' 
infrastrutturi tal-ICT (inklużi riżorsi tal-kompjuter fuq skala kbira / 
tagħmir, ċentri tad-data, tagħmir ieħor b'sensuri u bla fili)

0 % 0 %

056 Awtostradi u toroq mibnija ġodda - in-netwerk ewlieni TEN-T 0 % 0 %

057 Awtostradi u toroq mibnija ġodda - in-netwerk komprensiv TEN-T 0 % 0 %

058
Links tat-toroq li għadhom kif inbnew magħqudin ma' netwerks tat-
toroq u nodi TEN-T

0 % 0 %

059
Toroq ta' aċċess oħra li għadhom kif inbnew, nazzjonali, reġjonali u 
lokali

0 % 0 %

060
Awtostradi u toroq mibnija mill-ġdid jew imtejba - in-netwerk ewlieni 
TEN-T

0 % 0 %

061
Awtostradi u toroq mibnija mill-ġdid jew imtejba - in-netwerk 
komprensiv TEN-T

0 % 0 %

062
Toroq oħra mibnija mill-ġdid jew imtejba (awtostradi, toroq nazzjonali, 
reġjonali jew lokali)

0 % 0 %

063 Diġitalizzazzjoni tat-trasport: triq 40 % 0 %

064 Linji ferrovjarji mibnija ġodda - in-netwerk ewlieni TEN-T 100 % 40 %

065 Linji ferrovjarji mibnija ġodda - in-netwerk komprensiv TEN-T 100 % 40 %

066 Linji ferrovjarji mibnija ġodda oħra 100 % 40 %

067
Linji ferrovjarji mibnija mill-ġdid jew imtejba - in-netwerk ewlieni 
TEN-T

0 % 40 %

068
Linji ferrovjarji mibnija mill-ġdid jew imtejba - in-netwerk komprensiv 
TEN-T

0 % 40 %

069 Linji ferrovjarji oħra mibnija mill-ġdid jew imtejba 0 % 40 %

070 Diġitalizzazzjoni tat-trasport: linji ferrovjarji 40 % 0 %

071 Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju (ERTMS) 0 % 40 %
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072 Linji tal-ferrovija mobbli 40 % 40 %

073 Infrastruttura tat-trasport urban nadif 100 % 40 %

074 Materjal fuq ir-roti tat-trasport urban nadif 100 % 40 %

075 Infrastruttura ċiklistika 100 %
100 
%

076 Diġitalizzazzjoni tat-trasport urban 40 % 0 %

077 Infrastruttura tal-fjuwils alternattivi 100 % 40 %

078 Trasport multimodali (TEN-T) 40 % 40 %

079 Trasport multimodali (mhux urban) 40 % 40 %

080 Portijiet tal-baħar (TEN-T) 40 % 0 %

081 Portijiet oħra tal-baħar 40 % 0 %

082 Passaġġi interni fuq l-ilma u portijiet (TEN-T) 40 % 0 %

083 Il-passaġġi interni fuq l-ilma u portijiet (reġjonali u lokali) 40 % 0 %

084 Diġitalizzazzjoni tat-trasport: modi oħra ta' trasport 40 % 0 %

Emenda

L-objettiv tal-politika 3: Ewropa aktar konnessa bit-tisħiħ tal-mobbiltà u l-konnettività ICT 
reġjonali

051
It-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni: Netwerk 
broadband b'Kapaċità Kbira Ħafna (in-netwerk backhaul/ewlieni)

100 % 0 %

052

It-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni: Netwerk 
broadband b'Kapaċità Kbira Ħafna (loop lokali/ta' aċċess bi prestazzjoni 
li hija ekwivalenti għal installazzjoni tal-fibra ottika sal-punt tad-
distribuzzjoni fil-post tas-servizz għal bini b'ħafna abitazzjonijiet)

100 % 0 %

053

It-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni: Netwerk 
broadband b'Kapaċità Kbira Ħafna (loop lokali/ta' aċċess bi prestazzjoni 
li hija ekwivalenti għal installazzjoni tal-fibra ottika sal-punt tad-
distribuzzjoni fil-post tas-servizz għal djar u bini kummerċjali) 

100 % 0 %

054

It-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni: Netwerk 
broadband b'Kapaċità Kbira Ħafna (loop lokali/ta' aċċess bi prestazzjoni 
li hija ekwivalenti għal installazzjoni ta' fibra ottika sal-istazzjon bażi 
għal komunikazzjoni bla fili avvanzata) 

100 % 0 %

055
It-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni: Tipi oħra ta' 
infrastrutturi tal-ICT (inklużi riżorsi tal-kompjuter fuq skala kbira / 
tagħmir, ċentri tad-data, tagħmir ieħor b'sensuri u bla fili)

100 % 0 %

056 Awtostradi, pontijiet u toroq mibnija ġodda - in-netwerk ewlieni TEN-T 50 % 0 %

057 Awtostradi, pontijiet u toroq mibnija ġodda - in-netwerk ewlieni TEN-T 50 % 0 %

058 Links tat-toroq li għadhom kif inbnew magħqudin ma' netwerks tat- 50 % 0 %
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toroq u nodi TEN-T

059
Toroq ta' aċċess oħra li għadhom kif inbnew, nazzjonali, reġjonali u 
lokali

0 % 0 %

059a
Iċċekkjar u mmodernizzar ta' pontijiet u mini eżistenti għal raġunijiet 
ta' sikurezza

0 % 0 %

060
Awtostradi, pontijiet u toroq mibnija mill-ġdid jew imtejba - in-netwerk 
ewlieni TEN-T

0 % 0 %

061
Awtostradi, pontijiet u toroq mibnija mill-ġdid jew imtejba - in-netwerk 
ewlieni TEN-T

0 % 0 %

062
Toroq oħra mibnija mill-ġdid jew imtejba (awtostradi, toroq nazzjonali, 
reġjonali jew lokali)

0 % 0 %

063 Diġitalizzazzjoni tat-trasport: triq 100 % 0 %

064 Linji ferrovjarji mibnija ġodda - in-netwerk ewlieni TEN-T 100 % 40 %

065 Linji ferrovjarji mibnija ġodda - in-netwerk komprensiv TEN-T 100 % 40 %

066 Linji ferrovjarji mibnija ġodda oħra 100 % 40 %

067
Linji ferrovjarji mibnija mill-ġdid jew imtejba - in-netwerk ewlieni 
TEN-T

100 % 40 %

068
Linji ferrovjarji mibnija mill-ġdid jew imtejba - in-netwerk komprensiv 
TEN-T

100 % 40 %

068a
L-istabbiliment mill-ġdid ta' konnessjonijiet ferrovjarji reġjonali 
transfruntiera li ġew abbandunati jew żarmati (konnessjonijiet nieqsa)

0 % 0 %

069 Linji ferrovjarji oħra mibnija mill-ġdid jew imtejba 100 % 40 %

069a Ajruporti mibnija mill-ġdid jew imtejba

069b
Iċċekkjar u mmodernizzar ta' pontijiet u mini eżistenti għal raġunijiet 
ta' sikurezza 

0 % 0 %

070 Diġitalizzazzjoni tat-trasport: linji ferrovjarji 100 % 0 %

071 Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju (ERTMS) 100 % 40 %

071a Sistema tal-Informazzjoni tax-Xmajjar (RIS)

072 Linji tal-ferrovija mobbli 40 % 40 %

073 Infrastruttura tat-trasport urban nadif 100 % 40 %

074 Materjal fuq ir-roti tat-trasport urban nadif 100 % 40 %

075 Infrastruttura għaċ-ċikliżmu u għall-mixi 100 %
100 
%

076 Diġitalizzazzjoni tat-trasport urban 100 %
100
%

077 Infrastruttura tal-fjuwils alternattivi 100 %
100 
%

078 Trasport multimodali (TEN-T) 100 % 100 
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%

079 Trasport multimodali (mhux urban) 100 %
100 
%

079a
Sistemi ta' mobbiltà kondiviża interkonnessi mat-trasport pubbliku 
f'żoni rurali (SMARTAs)

0 % 0 %

080 Portijiet tal-baħar (TEN-T) 40 % 0 %

081 Portijiet oħra tal-baħar 40 % 0 %

081a
Trasport marittimu transfruntiera għal distanzi qosra fi ħdan l-
Awtostradi tal-Baħar

0 % 0 %

082 Passaġġi interni fuq l-ilma u portijiet (TEN-T) 40 % 0 %

083 Il-passaġġi interni fuq l-ilma u portijiet (reġjonali u lokali) 40 % 0 %

084 Diġitalizzazzjoni tat-trasport: modi oħra ta' trasport 100 %
100 
%

Emenda 66

Proposta għal regolament
Anness IV – Tabella – punt 2 – ringiela 4

Test propost mill-Kummissjoni

2. Ewropa aktar 
ekoloġika, b'livell 
baxx ta' emissjonijiet 
ta' karbonju permezz 
tat-tranżizzjoni lejn 
enerġija nadifa u 
ġusta, investiment 
ekoloġiku u blu, l-
ekonomija ċirkolari, l-
adattament għat-tibdil 
fil-klima u l-
prevenzjoni u l-
ġestjoni tar-riskju 
marbut miegħu

Il-FEŻR u l-Fond ta' 
Koeżjoni: 2.4 Il-
promozzjoni ta' 
adattament għat-tibdil 
fil-klima, il-
prevenzjoni tar-riskji u 
r-reżiljenza għad-
diżastri

Qafas għall-ġestjoni 
effettiva tar-riskju ta' 
diżastri.

Ikun hemm fis-seħħ 
pjan għall-ġestjoni tar-
riskju ta' diżastri 
nazzjonali jew 
reġjonali konsistenti 
mal-istrateġiji ta' 
adattament għall-
klima eżistenti, u jkun 
jinkludi:

1. Deskrizzjoni 
tar-riskji ewlenin, 
ivvalutati skont id-
dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 6(a) tad-
Deċiżjoni 
1313/2013/UE, li 
tirrifletti t-theddidiet 
attwali u fuq żmien 
twil (25-35 sena). L-
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evalwazzjoni għandha 
tinbena, għal riskji 
relatati mal-klima, fuq 
it-tbassir u x-xenarji 
dwar it-tibdil fil-klima

2. Deskrizzjoni 
tal-prevenzjoni tad-
diżastri, tat-tħejjija u 
tal-miżuri ta' reazzjoni 
biex jiġu indirizzati r-
riskji ewlenin 
identifikati. Il-miżuri 
għandhom jiġu 
prijoritizzati fi
proporzjon mar-riskji 
u mal-impatt 
ekonomiku tagħhom, 
il-lakuni tal-kapaċità1, 
mal-effikaċja u l-
effiċjenza, filwaqt li 
jitqiesu l-alternattivi 
possibbli

3. Informazzjoni 
dwar ir-riżorsi 
baġitarji u ta' 
finanzjament u l-
mekkaniżmi 
disponibbli biex 
jitkoprew l-ispejjeż 
operattivi u ta' 
manutenzjoni relatati 
mal-prevenzjoni, it-
tħejjija u r-rispons

__________________

1 Hekk kif evalwati fil-valutazzjoni tal-kapaċitajiet ta' ġestjoni tar-riskju kif meħtieġ skont l-
Artikolu 6(c) tad-Deċiżjoni 1313/2013.

Emenda

2. Ewropa aktar 
ekoloġika, b'livell 
baxx ta' emissjonijiet 
ta' karbonju permezz 
tat-tranżizzjoni lejn 
enerġija nadifa u 
ġusta, investiment 
ekoloġiku u blu, l-

Il-FEŻR u l-Fond ta' 
Koeżjoni: 2.4 Il-
promozzjoni ta' 
adattament għat-tibdil 
fil-klima u strutturali, 
il-prevenzjoni tar-
riskji u r-reżiljenza 

Qafas għall-ġestjoni 
effettiva tar-riskju ta' 
diżastri.

Ikun hemm fis-seħħ 
pjan għall-ġestjoni tar-
riskju ta' diżastri 
nazzjonali jew 
reġjonali konsistenti 
mal-istrateġiji ta' 
adattament għall-
klima eżistenti, u jkun 
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ekonomija ċirkolari, l-
adattament għat-tibdil 
fil-klima u l-
prevenzjoni u l-
ġestjoni tar-riskju 
marbut miegħu

għad-diżastri jinkludi:

1. Deskrizzjoni 
tar-riskji ewlenin, 
ivvalutati skont id-
dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 6(a) tad-
Deċiżjoni 
1313/2013/UE, li 
tirrifletti t-theddidiet 
attwali u fuq żmien 
twil (25-35 sena). L-
evalwazzjoni għandha 
tinbena, għal riskji 
relatati mal-klima, fuq 
it-tbassir u x-xenarji 
dwar it-tibdil fil-klima

2. Deskrizzjoni 
tal-prevenzjoni tad-
diżastri, tat-tħejjija u 
tal-miżuri ta' reazzjoni 
biex jiġu indirizzati r-
riskji ewlenin 
identifikati. Il-miżuri 
għandhom jiġu 
prijoritizzati fi 
proporzjon mar-riskji 
u mal-impatt 
ekonomiku tagħhom, 
il-lakuni tal-kapaċità1, 
mal-effikaċja u l-
effiċjenza, filwaqt li 
jitqiesu l-alternattivi 
possibbli

3. Informazzjoni 
dwar ir-riżorsi 
baġitarji u ta' 
finanzjament u l-
mekkaniżmi 
disponibbli biex 
jitkoprew l-ispejjeż 
operattivi u ta' 
manutenzjoni relatati 
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mal-prevenzjoni, it-
tħejjija u r-rispons

__________________

1 Hekk kif evalwati fil-valutazzjoni tal-kapaċitajiet ta' ġestjoni tar-riskju kif meħtieġ skont l-
Artikolu 6(c) tad-Deċiżjoni 1313/2013.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Anness IV – Tabella – punt 3 – ringiela 2

Test propost mill-Kummissjoni

3. Ewropa aktar 
konnessa bit-tisħiħ tal-
mobbiltà u l-
konnettività ICT 
reġjonali

Il-FEŻR u l-Fond ta' 
Koeżjoni:

L-ippjanar tat-trasport 
b'mod komprensiv fil-
livell xieraq

Hemm fis-seħħ l-
immappjar 
multimodali ta' 
infrastrutturi eżistenti 
u ppjanati sal-2030 li:

3.2 L-iżvilupp ta' 
TEN-T sostenibbli, 
reżiljenti għat-tibdil 
fil-klima, sigur, 
intelliġenti u 
intermodali

1. Jinkludi 
ġustifikazzjoni 
ekonomika tal-
investimenti ppjanati, 
mibnija fuq analiżi 
soda dwar id-domanda 
u l-immudellar tat-
traffiku, li għandhom 
iqisu l-impatt antiċipat 
tal-liberalizzazzjoni 
tal-ferroviji

2. Jirrifletti l-
pjanijiet dwar il-
kwalità tal-arja, 
filwaqt li b'mod 
partikolari jittieħdu 
inkonsiderazzjoni l-
pjanijiet ta' 
dekarbonizzazzjoni 
nazzjonali

3. Jinkludi l-
investimenti f'faxex 
tan-Netwerk tat-TEN-
T ewlieni, kif definit 
bir-Regolament (UE) 
Nru 1316/2013, skont 
il-pjanijiet ta' ħidma 
rispettivi tat-TEN-T
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4. Jiżgura għal 
investimenti barra t-
TEN-T ewlieni l-
kumplimentarjetà billi 
jipprovdi biżżejjed 
konnettività tar-
reġjuni u tal-
komunitajiet lokali 
mat-TEN-T ewlieni u 
n-nodi tiegħu

5. Jiżgura l-
interoperabbiltà tan-
netwerk ferrovjarju, 
permezz tal-użu tal-
ERTMS li huwa 
konformi mal-linja 
bażi-3 li jkopri mill-
inqas il-Pjan Ewropew 
għall-Mobilitazzjoni

6. Jippromwovi l-
multimodalità u 
jidentifika l-ħtiġijiet 
għall-merkanzija 
multimodali jew fi 
trasbord u għat-
terminali tal-
passiġġieri u għall-
modalità attiva

7. Jinkludi miżuri 
maħsuba biex 
jippromwovu fjuwils 
alternattivi, 
f'konformità mal-oqfsa 
ta' politika nazzjonali 
relevanti

8. Jinkludi l-
valutazzjoni tar-riskju 
għas-sikurezza fit-
toroq f'konformità 
mal-istrateġiji 
nazzjonali għas-
sikurezza fit-toroq, 
flimkien ma' mappjar 
tat-toroq u tas-
sezzjonijiet affettwati, 
filwaqt li tingħata 
prijoritizzazzjoni tal-
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investimenti 
korrispondenti

9. Jipprovdi 
informazzjoni dwar 
ir-riżorsi baġitarji u 
finanzjarji li 
jikkorrispondu għall-
investimenti ppjanati 
u meħtieġa biex 
jitkoprew l-ispejjeż 
operattivi u ta' 
manutenzjoni tal-
infrastrutturi eżistenti 
u ppjanati

Emenda

3. Ewropa 
aktar konnessa 
bit-tisħiħ tal-
mobbiltà u l-
konnettività 
ICT reġjonali

Il-FEŻR u l-
Fond ta' 
Koeżjoni:

L-ippjanar tat-
trasport b'mod 
komprensiv 
fil-livell xieraq

Hemm fis-seħħ l-immappjar multimodali ta' 
infrastrutturi eżistenti u ppjanati sal-2030 li:

3.2 L-iżvilupp 
ta' TEN-T 
sostenibbli, 
reżiljenti għat-
tibdil fil-klima, 
intelliġenti, 
sikur u 
intermodali

-1a. Jirrikjedi garanzija ta' koeżjoni 
soċjali, ekonomika u territorjali u, aktar 
minn hekk, it-tlestija ta' kollegamenti neqsin 
u t-tneħħija ta' ostakli fin-netwerk TEN-T, li 
jfisser ukoll investiment fl-infrastruttura 
materjali

1. Jinkludi ġustifikazzjoni ekonomika 
tal-investimenti ppjanati, mibnija fuq analiżi 
soda dwar id-domanda u l-immudellar tat-
traffiku, li għandhom iqisu l-impatt antiċipat 
tal-ftuħ tas-swieq tas-servizzi ferrovjarji

2. Jirrifletti l-pjanijiet dwar il-kwalità 
tal-arja, filwaqt li b'mod partikolari jittieħdu 
inkonsiderazzjoni l-istrateġiji nazzjonali ta' 
tnaqqis fl-emissjonijiet għas-settur tat-
trasport

3. Jinkludi investimenti fil-kurituri tan-
netwerk ewlieni TEN-T, kif definiti bir-
Regolament (UE) Nru 1316/2013, skont il-
pjanijiet ta' ħidma rispettivi tat-TEN-T, kif 
ukoll f'taqsimiet identifikati minn qabel fin-
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netwerk komprensiv.

4. Jiżgura għal investimenti barra t-
TEN-T ewlieni l-kumplimentarjetà billi 
jipprovdi biżżejjed konnettività tan-netwerks 
urbani, tar-reġjuni u tal-komunitajiet lokali 
mat-TEN-T ewlieni u n-nodi tiegħu

5. Jiżgura l-interoperabbiltà tan-netwerk 
ferrovjarju, permezz tal-użu tal-ERTMS li 
huwa konformi mal-linja bażi-3 li jkopri mill-
inqas il-Pjan Ewropew għall-Mobilitazzjoni

6. Jippromwovi l-multimodalità u 
jidentifika l-ħtiġijiet għall-merkanzija 
multimodali jew fi trasbord u għat-terminali 
tal-passiġġieri u għall-modalità attiva

7. Jinkludi miżuri maħsuba biex 
jippromwovu fjuwils alternattivi, 
f'konformità mal-oqfsa ta' politika nazzjonali 
relevanti

8. Jinkludi l-valutazzjoni tar-riskju għas-
sikurezza fit-toroq f'konformità mal-istrateġiji 
nazzjonali għas-sikurezza fit-toroq, flimkien 
ma' mappjar tat-toroq u tas-sezzjonijiet 
affettwati, filwaqt li tingħata 
prijoritizzazzjoni tal-investimenti 
korrispondenti

9a. Jippromwovi inizjattivi tat-turiżmu 
sostenibbli reġjonali u transfruntiera li 
jwasslu għal sitwazzjonijiet ta' benefiċċju 
għal kulħadd kemm għat-turisti kif ukoll 
għall-abitanti, bħall-interkonnessjoni tan-
netwerk EuroVelo man-netwerk Ferrovjarju 
Ewropew TRAN.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Anness XXII – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Mal-ammonti skont ir-reġjun ta' 
livell 2 NUTS miksuba skont il-punt (5) 
huwa miżjud, ammont li jirriżulta mill-

6. Mal-ammonti skont ir-reġjun ta' 
livell 2 NUTS miksuba skont il-punt (5) 
huwa miżjud, ammont li jirriżulta mill-
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allokazzjoni ta' primjum ta' EUR 400 għal 
kull persuna fis-sena, applikat għas-sehem 
tal-popolazzjoni tar-reġjun tal-migrazzjoni 
netta minn barra l-UE lejn l-Istat Membru 
mill-1 ta' Jannar 2013.

allokazzjoni ta' primjum ta' EUR 1000 għal 
kull persuna fis-sena, applikat għas-sehem 
tal-popolazzjoni tar-reġjun tal-migrazzjoni 
netta minn barra l-UE lejn l-Istat Membru 
mill-1 ta' Jannar 2013.

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tas-suġġett tal-migrazzjoni, it-tema tal-integrazzjoni tinsab fiċ-ċentru ta' żvilupp 
reġjonali b'suċċess.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Anness XXII – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Għall-ammont miksub skont il-
punt 5 għar-reġjuni ta' livell NUTS 2 fejn 
isir tħaffir għall-faħam, ammont ta' 
EUR 500 għandu jiżdied għal kull impjieg 
mitluf jew ristrutturat bħala riżultat ta' 
bidliet strutturali maħsuba biex tinkiseb 
provvista ta' enerġija mingħajr 
emissjonijiet ta' karbonju.

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis fis-settur tal-faħam u l-bidla għal sorsi alternattivi ta' enerġija, li huma 
parzjalment meħtieġa mill-politika Ewropea dwar it-tibdil fil-klima, jippreżentaw sfidi kbar 
f'ċerti reġjuni fejn s'issa kien isir tħaffir għall-faħam. Partikolarment għar-reġjuni fejn isir it-
tħaffir għall-faħam, l-eliminazzjoni gradwali tiegħu se tikkostitwixxi piż ekonomiku u 
theddida għall-impjiegi. Din il-bidla strutturali jeħtieġ li tiġi mtaffija, appoġġata u magħmula 
tollerabbli f'termini ta' impjiegi.
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