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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Proposta tal-Kummissjoni

L-Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti (il-JTIs) qed jiġu introdotti fis-Seba' Programm ta' Qafas 
(l-FP7) bħala mod ġdid biex jintlaħqu sħubijiet bejn is-settur pubbliku u dak privat fir-riċerka 
fuq il-livell Ewropew. Il-JTIs prinċipalment joħorġu mill-ħidma tal-Pjattaformi Teknoloġiċi 
Ewropej (l-ETPs). F’għadd żgħir ta’ każijiet, l-ETPs laħqu daqs u ambitu tant ambizzjuż li se 
jkunu jeħtieġu kemm il-mobilizzazzjoni ta’ investimenti pubbliċi u privati konsiderevoli u kif 
ukoll riżorsi sostanzjali għar-riċerka għall-implimentazzjonita' elementi importanti ta’ l-
Aġendi Strateġiċi tagħhom għar-Riċerka. Il-JTIs jiġu proposti bħala mezz effettiv ta' kif jiġu 
ssodisfati l-ħtiġijiet ta' dan in-numru żgħir ta’ ETPs.

Fil-Programm Speċifiku 'Koperazzjoni'1hemm sitt oqsma identifikati fejn JTI jista' jkollha 
relevanza partikulari: il-batteriji ta’ l-idroġenu u tal-fjuwil, l-aeronawtika u t-trasport bl-ajru, 
il-mediċini innovattivi, is-sistemi informatiċi inkorporati, in-nanoelettronika u l-GMES 
(monitoraġġ dinji għall-ambjent u s-sigurtà).

L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH JU) li tirriżulta mill-Pjattaforma
Teknoloġika dwar l-Idroġenu u ċ-Ċelloli tal-Fjuwil tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni 
tal-Pjan ta’ Azzjoni għat-Teknoloġiji Ambjentali (ETAP) minħabba li, skond il-
Komunikazzjoni COM(2004)38, hija waħda mill-azzjonijiet prijoritarji ta’ l-ETAP.

Iċ-ċelloli tal-fjuwil huma konvertituri ta’ l-enerġija, silenzjużi ħafna u ta’ effiċjenza kbira, li 
kapaċi jwasslu għal tnaqqis sostanzjali tal-gassijiet b'effett serra u tas-sustanzi li jniġġsu.
Huma joffru flessibilità fit-taħlita ta’ l-enerġija minħabba li jistgħu jitħaddmu bl-idroġenu u bi 
fjuwils oħra bħall-gass naturali, l-etanol u l-metanol.

L-introduzzjoni ta’ l-idroġenu bħala mezz flessibbli għat-twassil ta’ l-enerġija tista’ 
tikkontribwixxi b’mod pożittiv għas-sigurtà ta’ l-enerġija u biex tistabbilizza l-prezzijiet ta’ l-
enerġija minħabba li l-idroġenu jista’ jiġi prodott minn kwalunkwe sors primarju ta’ l-
enerġija, u għalhekk jista’ jdaħħal id-diversità fit-taħlita tat-trasport, li bħalissa hija 98% 
dipendenti fuq iż-żejt. L-idroġenu jista’ jintuża fiċ-ċelloli tal-fjuwil jew jista’ jinħaraq jew 
biex jipprovdi s-sħana jew biex imexxi t-turbini jew il-magni b'kombustjoni interna għall-
enerġija motriċi jew elettrika. Huwa jista’ jintuża wkoll bħala mezz għall-ħżin ta’ l-enerġija.
Pereżempju, meta l-produzzjoni ta’ l-elettriku li jiġġedded tkun ogħla mid-domanda, l-
enerġija ż-żejda tista’ tintuża biex tipproduċi l-idroġenu permezz ta' l-elettroliżi, biex b’hekk 
tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni ta’ l-elettriku li jiġġedded fis-suq ta’ l-enerġija.

Il-proposta attwali tal-Kummissjoni hija relatata mat-twaqqif ta' l-FCH JU skond l-Artikolu 
171 tat-Trattat. L-FCH JU għandha titqies bħala korp Komunitarju u għandha tkun stabbilita 
għal perjodu li jintemm fil-31 ta’ Diċembru 2017.  L-uffiċċji tagħha se jkunu fi Brussell, il-
Belġju.

Implikazzjonijiet finanzjarji

                                               
1 ĠU L 400, 30.12.2006, p. 66-241.
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L-evalwazzjoni baġitarja tindika nefqa massima tal-Komunità ta' EUR 420 miljun għall-
perjodu inizjali ta' l-Impriża Konġunta FCH (sa l-2017), spiża li jeħtieġ li tkun allokata qabel 
il-31 ta' Diċembru 2013, meta l-baġit ta' l-FP7 jasal fi tmiemu. Għandu jiġi allokat total inizjali 
ta' EUR 30 miljun fl-2008, li minnhom EUR 28.1 miljun imorru għan-nefqa operattiva u EUR 
1.9 miljuni għan-nefqa amministrattiva.

L-attivitajiet tar-riċerka se jkunu ffinanzjati b’mod konġunt mill-Komunità, mill-Grupp 
Industrijali u mill-universitajiet parteċipanti, iċ-ċentri pubbliċi għar-riċerka eċċ. u l-
kontribuzzjoni tal-Komunità titħallas f'kontanti u l-kontribuzzjoni tal-parteċipanti titħallas 
b’oġġetti fi ħdan il-proġetti.

L-ispejjeż kurrenti ta’ l-Impriża Konġunta FCH se jkunu koperti b’partijiet ugwali (50/50) 
mill-Komunità u mill-Grupp Industrijali mill-bidu nett. Jekk jiġi stabbilit Grupp tar-Riċerka u 
dan japplika biex jingħaqad ma’ l-Impriża Konġunta FCH, il-Grupp tar-Riċerka jkollu siġġu 
fil-Bord tat-Tmexxija u mbagħad għandu jikkontribwixxi 1/12 ta’ l-ispejjeż kurrenti.

Il-kontribuzzjoni tal-Komunità se tiġi mil-linji baġitarji li ġejjin tal-Programm Speċifiku ta' l-
FP7 “Kooperazzjoni”: L-Enerġija; in-Nanoxjenzi, in-Nanoteknoloġiji, il-Materjali u t-
Teknoloġiji Ġodda tal-Produzzjoni; It-Trasport (inkluża l-Aeronawtika); u l-Ambjent (inkluża 
l-Bidla fil-Klima) fid-DG RTD u t-Trasport fid-DG TREN. Ovvjament, l-allokazzjonijiet 
operazzjonali ta' l-FCH JU għandhom jinżammu separati bħala elementi individwali taħt dawn 
l-artikoli tal-baġit ta' l-FP7 minħabba li, apparti fil-proposti preċedenti tal-Kummissjoni għat-
twaqqif ta' Impriżi Konġunti, il-prosta ta' l-FCH JU ma tinkludiex l-intenzjoni li tinħoloq linja 
baġitarja separata għan-nefqa "operattiva" ta' l-Impriża Konġunta. Tissemma biss linja 
separata għan-nefqa amministrattiva (08 01 04 20).

Il-proposta tal-Kummissjoni fiha l-profil tan-nefqa li ġej:

f’miljuni ta' EUR (sa 3 postijiet deċimali)
Taqsima 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Nefqa operattiva
Impenn
Approprjazzjonijiet 
(CA)

8.1 a 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Approprjazzjonijiet 
għall-Ħlasijiet (PA)

b 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Nefqa amministrattiva inkluża fl-ammont ta’ referenza
Għajnuna teknika u 
amministrattiva (NDA) 
Spejjeż ta’ persunal + 
50%

8.2.4 c 1.900 2.700 3.400 4.190 3.705 4.105 20.000

AAMMMMOONNTT TTOOTTAALLII TTAA’’ RREEFFEERREENNZZAA
Approprjazzjonijiet 
għall-Impenji

a+c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000

Approprjazzjonijiet 
għall-Ħlasijiet

b+c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000
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Evalwazzjoni

L-emendi tar-rapporteur għal opinjoni huma bbażati l-aktar fuq żewġ kwistjonijiet:

1) L-Impriża Komuni hija stabbilita għal perjodu inizjali li jintemm fil-31 ta' Diċembru 2017 
(li jista' wkoll jiġi estiż sa data aktar tard), filwaqt li l-MFF ikopri biss il-perjodu sa l-2013.
Għalhekk, kwalunkwe talba għal finanzjar Komunitarju għall-FCH JU li ssir wara l-2013 trid 
tkun evalwata mill-ġdid fil-kuntest tan-negozjati għal qafas finanzjarju ġdid.

Għall-perjodu attwali, il-proposta - għalkemm taqa’ taħt l-Intestatura 1a bil-marġni tagħha 
dejjem jonqsu - hija kompatibbli ma’ l-MMF, għas-sempliċi raġuni li l-kontribuzzjoni 
meħtieġa ta' l-UE tittieħed mis-7 Programm ta’ Qafas u diġà ġiet inkluża fl-ipprogrammar 
finanzjarju tal-Kummissjoni.

Madanakollu, ir-rapporteur għal opinjoni tagħkom tixtieq tiġbed l-attenzjoni li l-ebda impenn 
finanzjarju ma jista' jsir għaż-żmien ta' wara l-MFF attwali (Emendi 1, 2, 6 u 10).

2) B'analoġija man-negozjati dwar l-Impriża Komuni ITER fil-bidu ta' l-2007, li wasslu għall-
Konklużjonijiet miftehma fit-Trilogu tas-7 ta' Marzu 2007, l-FCH JU trid titqies bħala 
aġenzija fi ħdan it-tifsira ta' l-Artikolu 185 FR u għalhekk hija suġġetta għal ftehima mill-
awtorità baġitarja dwar l-iffinanzjar tagħha (Emendi 3-5,, 7-9, u 11-16).

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1a. Iqis li l-ammont ta' referenza indikat 
fil-proposta leġiżlattiva għandu jkun 
kompatibbli mal-livell massimu ta' l-
intestatura 1a tal-qafas finanzjarju 
plurijennali (MFF) attwali 2007 - 2013 u 
mad-dispożizzjonijiet tal-Punt 47 tal-
Ftehima Interistituzzjonali IIA tas-17 ta' 
Mejju 2006; jinnota li kwalunkwe 
finanzjar lil hinn mill-2013 għandu jiġi 
evalwat fil-kuntest tan-negozjati għall-
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qafas finanzjarju li jmiss;

Emenda 2

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1 b (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1b. Jinnota li l-opinjoni mogħtija mill-
Kumitat għall-Baġits ma teskludix ir-
riżultat tal-proċedura stabbilita fil-Punt 
47 tal-Ftehima Interistituzzjonali IIA tas-
17 ta' Mejju 2006 li tapplika għat-twaqqif 
ta' l-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-
Fjuwil u l-Idroġenu;

Emenda 3

Proposta għal regolament
Ċitazzjonijiet 1 a u 1 b (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-
Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 
tal-25 ta' Ġunju 2002 dwar ir-Regolament 
Finanzjarju li japplika għall-baġit 
ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej 1 

(Regolament Finanzjarju), u b'mod 
partikulari l-Artikolu 185 tiegħu,
Wara li kkunsidra l-Ftehima 
Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 
bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja 
u l-immaniġġjar finanzjarju sod2 (IIA), u 
b'mod partikolari l-Punt 47 tagħha,

________________________________
1 ĠU L 248 ,16.9.2002, p.1. Ir-Regolament kif 
emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) 
Nru 1525/2007 (ĠU L 343, 27.12.2007, p. 9).
2 ĠU C 139, 14.6.2006, p.1.
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Ġustifikazzjoni

Bħalma ġara fil-konklużjonijiet tat-trilogu tas-7 ta' Marzu 2007 dwar l-Impriża Komuni 
għall-ITER, l-Impriża Komuni FCH trid titqies ukoll bħala aġenzija Komunitarja sabiex ikun 
applikat il-punt 47 tal-Ftehima Interistituzzjonali IIA. Dan għandu jidher fil-bażi legali 
msemmija fir-Regolament.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Impriża Konġunta FCH għandha 
tkun korp imwaqqaf mill-Komunità u l-
approvazzjoni għall-implimentazzjoni tal-
baġit tagħha għandu jingħata mill-
Parlament Ewropew fuq rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill. Madankollu, għandhom 
jitqiesu l-ispeċifiċitajiet li jirriżultaw min-
natura tal-JTI bħala sħubija pubblika 
privata u b’mod partikolari mill-
kontribuzzjoni tas-settur privat lill-baġit.
(16)

(15) L-Impriża Komuni FCH għandha tkun 
korp imwaqqaf mill-Komunitajiet u l-
kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit 
tagħha għandha tingħata mill-Parlament 
Ewropew, filwaqt li titqies
rakkomandazzjoni mill-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Bħalma ġara fil-konklużjonijiet tat-trilogu tas-7 ta' Marzu 2007 dwar l-Impriża Komuni 
għall-ITER, il-Parlament Ewropew għandu jingħata r-responsabiltà sħiħa u bla 
kundizzjonijiet tal-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ta' l-Impriża Konġunta FCH.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-Impriża Konġunta FCH għandha 
tadotta, suġġetta għal konsultazzjoni minn 
qabel mal-Kummissjoni, dispożizzjonijiet 
finanzjarji speċifiċi msejsa fuq il-prinċipji 
tar-Regolament tal-Kunsill (KE, 

(16) Ir-regoli finanzjarji applikabbli 
għall-Impriża Konġunta FCH ma 
jistgħux ivarjaw mir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 
2343/2002 tat-23 ta’ Diċembru 2002 dwar 
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Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 
2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju 
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej. Dawk id-
dispożizzjonijiet għandhom jikkunsidraw 
il-ħtiġijiet operazzjonali speċifiċi tagħha li 
jirriżultaw, b’mod partikolari, mill-ħtieġa
li jingħaqad il-finanzjament tal-Komunità u 
ma’ dak privat.

ir-Regolament Finanzjarju qafas għall-
korpi msemmija fl-Artikolu 185 tar-
Regolament Finanzjarju1, sakemm dan 
ma jkunx meħtieġ b’mod speċifiku għall-
bżonnijiet ta' l-operat tagħha, b'mod 
partikolari, il-ħtieġa li jingħaqad il-
finanzjament tal-Komunità u ma’ dak 
privat. Hemm bżonn tal-kunsens minn 
qabel tal-Kummissjoni għall-adozzjoni ta' 
kwalunkwe regola li tidderoga mir-
Regolament (KE, Euratom) Nru 
2343/2002. L-awtorità baġitarja għandha 
tkun infurmata b'dawn id-derogi.
1 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72; corrigendum fil-ĠU 
L 2, 7.1.2003, p. 39

Ġustifikazzjoni

Derogi mir-Regolament (KE, Euratom) Nru 2343/2002 għandhom jinżammu għal minimu 
assolut. L-Impriża Komuni trid tipprova mingħajr dubju li deroga bħal din hija l-uniku mod 
kif ikun garantit l-operat xieraq tagħha skond il-limiti tar-regolament li jwaqqafha.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – Paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni ta’ l-Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta (minn issa ’l 
quddiem imsejħa l-‘JTI’) dwar ‘iċ-Ċelloli 
tal-Fjuwil u l-Idroġenu’, Impriża Konġunta 
(minn issa ’l quddiem imsejħa l-“Impriża 
Konġunta FCH”) fit-tifsira ta’ l-Artikolu 
171 tat-Trattat b’dan qiegħda titwaqqaf 
għal perjodu li jintemm fil-31 ta’ Diċembru 
2017. Dan il-perjodu jista’ jiġi estiż 
b’reviżjoni ta’ dan ir-Regolament.

1. Għall-implimentazzjoni ta’ l-Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta (minn issa ’l 
quddiem imsejħa l-‘JTI’) dwar ‘iċ-Ċelloli 
tal-Fjuwil u l-Idroġenu’, Impriża Konġunta 
(minn issa ’l quddiem imsejħa l-“Impriża 
Konġunta FCH”) fit-tifsira ta’ l-Artikolu 
171 tat-Trattat b’dan qiegħda titwaqqaf 
għal perjodu li jintemm fil-31 ta’ Diċembru 
2017. Dan il-perjodu jista’ jiġi estiż 
b’reviżjoni ta’ dan ir-Regolament. L-
Impriża Komuni FCH hija korp imwaqqaf 
skond l-Artikolu 185 tar-Regolament 
Finanzjarju u l-Punt 47 tal-Ftehima 
Interistituzzjonali IIA tas-17 ta' Mejju 
2006.
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Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda dwar iċ-Ċitazzjonijiet.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dispożizzjonijiet finanzjarji ta’ l-
Impriża Konġunta FCH għandhom jissejsu 
fuq il-prinċipji tar-Regolament Nru 
1605/2002. Hi tista’ titbiegħed mir-
Regolament Nru 1605/2002 fejn ħtiġijiet 
speċifiċi ta’ l-Impriża Konġunta FCH 
jitolbu dan, suġġett għall-approvazzjoni 
minn qabel tal-Kummissjoni.

1. Ir-regolamenti finanzjarji applikabbli 
għall-Impriża Konġunta FCH ma jistgħux 
jitbiegħdu mir-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 2343/2002, sakemm dan 
ma jkunx speċifikament meħtieġ għall-
ħtiġijiet operattivi tagħha u suġġett għal 
approvazzjoni minn qabel tal-
Kummissjoni. L-awtorità baġitarja 
għandha tkun infurmata dwar dawn id-
derogi.

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Premessa 16.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-approvazzjoni għall-implimentazzjoni 
tal-baġit ta’ l-Impriża Konġunta FCH 
tingħata mill-Parlament Ewropew, fuq
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, skond il-
proċedura stabbilita bir-Regolament 
Finanzjarju ta’ l-Impriża Konġunta FCH.

4. L-approvazzjoni għall-implimentazzjoni 
tal-baġit ta’ l-Impriża Konġunta FCH 
għandha tingħata mill-Parlament 
Ewropew, filwaqt li titqies
rakkomandazzjoni mill-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Premessa 15.



PE400.645v02-00 10/13 AD\710901MT.doc

MT

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jiġi konkluż ftehim ospitanti bejn 
l-Impriża Konġunta FCH u l-Belġju dwar 
l-akkomodazzjoni ta’ l-uffiċini, il-
privileġġi u l-immunitajiet u appoġġ ieħor 
li għandu jingħata mill-Belġju lill-Impriża 
Konġunta FCH.

Għandu jiġi konkluż ftehim ospitanti bejn 
l-Impriża Konġunta FCH u l-Belġju dwar 
l-għajnuna ta' l-Istat ospitanti fir-rigward 
ta' l-akkomodazzjoni ta’ l-uffiċini, il-
privileġġi u l-immunitajiet u appoġġ ieħor 
li għandu jingħata mill-Belġju lill-Impriża 
Konġunta FCH.

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun stipulat b'mod ċar li l-pajjiż ospitanti ta' kwalunkwe aġenzija jew korp simili tal-
Komunità huwa mistenni li jipprovdi għajnuna finanzjarja u kull għajnuna oħra meħtieġa 
sabiex ikun iffaċilitat it-twaqqif u l-operat tal-korp Komunitarju.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Anness – Artikolu I.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Impriża Konġunta FCH għandha tiġi 
stabbilita mill-jum tal-pubblikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ 
l-Unjoni Ewropea għal perjodu inizjali li 
jintemm fil-31.12.2017.

3. L-Impriża Konġunta FCH għandha tiġi 
stabbilita mill-jum tal-pubblikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ 
l-Unjoni Ewropea għal perjodu inizjali li 
jintemm fil-31 ta' Diċembru 2017. L-
Impriża Konġunta FCH hija korp 
imwaqqaf b'konformità ma' l-Artikolu 
185 tar-Regolament Finanzjarju u l-Punt 
47 tal-Ftehima Interistituzzjonali IIA tas-
17 ta' Mejju 2006.

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda dwar iċ-Ċitazzjonijiet.
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Anness – Artikolu I.5 – paragrafu 15 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jiġġustifika u japprova kwalunkwe 
devjazzjoni mir-Regolament Finanzjarju
ta’ l-Impriża Konġunta FCH f’konformità 
ma’ l-Artikolu 8;

– japprova r-regoli finanzjarji ta' l-Impriża 
Konġunta FCH f’konformità ma’ l-
Artikolu 8 wara konsultazzjoni mal-
Kummissjoni;

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Premessa 16.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Anness – Artikolu I.5 – paragrafu 15 – inċiż 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jiġġustifika kwalunkwe xewqa ta' 
deroga mir-Regolament (KE, Euratom) 
Nru 2343/2002, japprova kwalunkwe 
deroga wara kunsens minn qabel tal-
Kummissjoni u jinforma lill-awtorità 
baġitarja dwar kwalunkwe deroga li tiġi 
approvata;

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Premessa 16.

Emenda 13

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness – Artikolu I.11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dispożizzjonijiet finanzjarji ta’ l-
Impriża Konġunta FCH għandhom 
jissejsu fuq il-prinċipji tar-Regolament 
Nru 1605/2002. Hi tista’ titbiegħed mir-
Regolament Nru 1605/2002 fejn ħtiġijiet 

1. Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-
Impriża Konġunta FCH ma jistgħux 
jitbiegħdu mir-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 2343/2002, sakemm dan 
ma jkunx neċessarju għall-ħtiġijiet 
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speċifiċi ta’ l-Impriża Konġunta FCH 
jitolbu dan, suġġett għall-approvazzjoni 
minn qabel tal-Kummissjoni.

operattivi speċifiċi tagħha. Għandu jkun 
meħtieġ il-kunsens tal-Kummissjoni minn 
qabel għall-adozzjoni ta’ kwalunkwe 
regola li tvarja mir-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 2343/2002. L-awtorità 
baġitarja għandha tkun infurmata dwar 
dawn id-derogi.

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Premessa 16.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Anness – Artikolu I.14 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fi żmien xahrejn mit-tmiem ta’ kull sena 
finanzjarja r-rendikont finanzjarju 
proviżorju ta’ l-Impriża Konġunta għandu 
jiġu ppreżentat lill-Kummissjoni u lill-
Qorti ta’ l-Awdituri tal-Komunitajiet 
Ewropej (‘il-Qorti ta’ l-Awdituri’). Il-Qorti 
ta' l-Awdituri għandha, sal-15 ta' Ġunju 
wara tmiem kull sena finanzjarja, tagħmel 
l-osservazzjonijiet tagħha dwar il-kontijiet 
proviżorji ta' l-Impriża Komuni. Il-kontijiet 
annwali għas-sena finanzjarja għandhom 
jintbagħtu s-sena ta' wara lill-Uffiċjal tal-
Kontabilità tal-Kummissjoni skond l-
iskadenzi ffissati mir-Regolament 
Finanzjarju ta' Qafas sabiex l-Uffiċjal tal-
Kontabilità tal-Kummissjoni ikun jista' 
jikkonsolida dawn fil-kontijiet annwali ta' 
l-UE. Ir-rendikont finanzjarju annwali ta’ l-
Impriża Konġunta għandu jitħejja u jiġi 
awditjat skond ir-Regoli tal-Kontabbiltà 
tal-KE kif adottati mill-Uffiċjal tal-
Kontabbiltà tal-Kummissjoni.

5. Fi żmien xahrejn mit-tmiem ta’ kull sena 
finanzjarja r-rendikont finanzjarju 
proviżorju ta’ l-Impriża Konġunta għandu 
jiġu ppreżentat lill-Kummissjoni u lill-
Qorti ta’ l-Awdituri tal-Komunitajiet 
Ewropej (‘il-Qorti ta’ l-Awdituri’). Il-Qorti 
ta' l-Awdituri għandha, sal-15 ta' Ġunju 
wara tmiem kull sena finanzjarja, tagħmel 
l-osservazzjonijiet tagħha dwar il-kontijiet 
proviżorji ta' l-Impriża Komuni. Il-kontijiet 
annwali għas-sena finanzjarja għandhom 
jintbagħtu s-sena ta' wara lill-Uffiċjal tal-
Kontabilità tal-Kummissjoni skond l-
iskadenzi ffissati mir-Regolament 
Finanzjarju ta' Qafas sabiex l-Uffiċjal tal-
Kontabilità tal-Kummissjoni ikun jista' 
jikkonsolida dawn fil-kontijiet annwali ta' 
l-UE. Il-kontijiet annwali u l-karti tal-
bilanċ għas-sena preċedenti għandhom 
jiġu ppreżentati lill-awtorità baġitarja. Ir-
rendikont finanzjarju annwali ta’ l-Impriża 
Konġunta għandu jitħejja u jiġi awditjat 
skond ir-Regoli tal-Kontabbiltà tal-KE kif 
adottati mill-Uffiċjal tal-Kontabbiltà tal-
Kummissjoni.
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-kontijiet u l-karti tal-bilanċ jintbagħtu liż-żewġ fergħat ta’ l-awtorità baġitarja 
għal skopijiet ta' tagħrif.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Anness – Artikolu I.14 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-approvazzjoni għall-implimentazzjoni 
tal-baġit għandha tingħata mill-Parlament 
Ewropew, fuq rakkomandazzjoni tal-
Kunsill, f’konformità mal-proċedura kif 
prevista mir-Regolament Finanzjarju ta’ 
l-Impriża Konġunta FCH.

6. Il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-
baġit ta' l-Impriża Komuni FCH għandu 
jingħata mill-Parlament Ewropew, filwaqt 
li titqies rakkomandazzjoni mill-Kunsill, 
f’konformità ma' proċedura li għandha 
tiġi pprovduta permezz tar-regoli 
finanzjarji ta' l-Impriża Komuni FCH.

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Premessa 15.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Anness – Artikolu I.16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riżorsi umani għandhom jiġu 
ddeterminati fil-pjan tal-persunal li għandu 
jitfassal fil-baġit annwali.

1. Ir-riżorsi umani għandhom jiġu 
ddeterminati fil-pjan tal-persunal li għandu 
jitfassal fil-baġit annwali u li għandu 
jitressaq mill-Kummissjoni lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill flimkien ma' l-
abbozz preliminari tal-baġit ta' l-Unjoni 
Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Bħalma jsir fil-każ ta’ l-Impriżi Komuni diġà eżistenti, il-pjan ta’ stabbiliment ta’ l-Impriża 
Konġunta FCH għandu jkun ippubblikat mill-Kummissjoni flimkien mal-PDB.
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