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dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi programm li jgħin l-irkupru ekonomiku permezz tal-għajnuna 
finanzjarja mogħtija mill-Komunità għall-proġetti fil-qasam tal-enerġija
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(COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD)



PE423.644v01-00 2/5 AM\777582MT.doc

MT

AM_Com_LegOpinion



AM\777582MT.doc 3/5 PE423.644v01-00

MT

Emenda 7
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta għal regolament
Premessa 19 a (ġdida)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

(19a) Ir-regolament preżenti li joħloq il-
programm illi jistipula ammont baġitarju 
ta' referenza għall-assistenza finanzjarja 
Komunitarja fil-qasam tal-enerġija huwa 
marbut b’mod strett mar-reviżjoni tal-
Qafas Finanzjarju Pluriennali u 
m’għandux jibdel l-arkitettura finanzjarja 
tal-UE b’tali mod li jxekkel il-kisba tal-
għanijiet tiegħu tal-iżvilupp.

Or. en

Emenda 8
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Text proposed by the Commission Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu ħsieb 
il-monitoraġġ tekniku u l-kontroll 
finanzjarju tal-proġetti li jaħdmu 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni
u għandhom jiċċertifikaw l-ammont u l-
konformità tan-nefqa mġarrba fir-rigward 
ta' proġetti jew partijiet ta' proġetti ma’ dan 
ir-Regolament. L-Istati Membri jistgħu 
jitolbu l-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni 
waqt il-kontrolli fuq il-post.

1. Il-Kummissjoni għandha tieħu ħsieb il-
monitoraġġ u l-kontroll finanzjarju tal-
implimentazzjoni ta’ proġetti li jaħdmu 
f'koperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri
u għandha tiċċertifika l-ammont u l-
konformità tan-nefqa mġarrba fir-rigward 
ta' proġetti jew partijiet ta' proġetti ma’ dan 
ir-Regolament. Il-Kummissjoni 
għandha tagħmel kontrolli fuq il-post 
b’mod regolari.

Or. en
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Emenda 9
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
assistenza Komunitarja għal proġetti tal-
enerġija għandha tkun ibbażata fuq il-
prinċipji tas-solidarjetà finanzjarja, u 
għandha ssegwi l-objettiv tal-iżvilupp 
ibbilanċjat tal-Istati Membri, filwaqt li 
tqis il-livell ta’ influwenza li l-kriżi jkollha 
fuqhom.

Or. en

Emenda 10
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta għal regolament
Artikolu 27 - paragrafu -1 (ġdid)

Text proposed by the Commission Emenda

-1. Sabiex tkun żgurata l-effettività 
massima tar-riżorsi baġitarji Komunitarji 
f’termini tal-irkupru ekonomiku u tal-
valur miżjud, il-Kummissjoni għandha 
tevalwa l-kontribuzzjoni mistennija tal-
fondi allokati għall-ilħiq tal-għanijiet tal-
proġetti approvati, filwaqt li tqis ukoll il-
ħtiġijiet ġenerali tal-Komunità fil-qasam 
tal-enerġija, il-kapaċitajiet finanzjarji tal-
Istati Membri benefiċjarji u l-ħila 
tagħhom li jattiraw l-investiment minn 
sorsi esterni; jistieden lill-Kummissjoni 
biex tippreżenta r-riżultati ta’ din l-
evalwazzjoni lill-awtorità baġitarja.

Or. en
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Emenda11
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tevalwa 
b’mod strett il-parametri finanzjarji ta’ 
kull proġett propost, sabiex tevita l-użu 
ħażin tal-fondi tal-Komunità, kif ukoll 
biex tiżgura l-applikazzjoni tal-kunċett 
“ksib tar-riżultati”.

Or. en


