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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-ewwel parti tal-proposta tal-Kummissjoni għal regolament li jistabbilixxi l-linji tal-politika 
ta’ koeżjoni futura għall-2014 - 2020 tispjega serje ta’ dispożizzjonijiet komuni li jirregolaw 
l-istrumenti strutturali kollha koperti mill-Qafas Strateġiku Komuni (QSK). 

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew (FES), il-Fond 
ta’ Koeżjoni (FK), il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u l-Fond 
Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) se jsegwu, fil-perjodu ta’ pprogrammar 
li jmiss, objettivi ta’ politika kumplementari f’konformità mal-objettivi deskritti fil-qosor fl-
iStrateġija Ewropa 2020.

Anke l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali dalwaqt jintalab jagħti l-kontribut 
tiegħu biex titwettaq l-istrateġija għal Ewropa intelliġenti, inklużiva u sostenibbli, biex 
jikkumplementa l-istrumenti l-oħra tal-politika agrikola komuni, il-politika ta' koeżjoni u l-
politika tas-sajd.

Ir-rapporteur tagħkom jilqa’ dan l-approċċ il-ġdid maħsub biex isaħħaħ il-proċess ta’ 
pprogrammar integrat strateġiku u biex iġibu konformi mal-iStrateġija Ewropa 2020; 
madankollu, huwa jemmen li jmisshom isiru xi tibdiliet fit-test leġiżlattiv bil-għan li jiġu 
definiti b’mod ċar il-prijoritajiet u l-korpi ta’ implimentazzjoni u biex tiġi eliminata kull ħaġa 
li tista’ jkollha t-tendenza li tiġi interprestata ħażin u ddgħajjef l-effikaċja tal-politika ta’ 
koeżjoni kollha kemm hi.

Hawn taħt hawn sommarju tat-tibdiliet prinċipali għall-proporsta tal-Kummissjoni għal-
regolament issuġġerit mir-rapporteur tagħkom.

1. Konċentrazzjoni tematika

Skont il-perjodu ta’ pprogrammar strutturali l-ġdid, il-politika ta’ koeżjoni issa saret l-għodda 
prinċipali tal-investimenti li biha jiġu appoġġjati l-prijoritajiet ewlenin tal-UE kif spjegat fl-
iStrateġija Europa 2020.  

Ir-rapporteur tagħkom jilqa’ l-prinċipju tal-konċentrazzjoni tematika fir-rigward tal-objettivi 
ewlenin tal-istrateġija għal Ewropa intelliġenti, inklużiva u sostenibbli; madankollu, huwa 
jibża’ li dan in-nuqqas ta' flessibilità fil-għażla tal-objettivi jista' jitfa' fid-dubju l-approċċ 
minn isfel għal fuq li hu tipiku fil-politika ta' koeżjoni, li jippermetti li l-politika tiġi adattata 
għall-ħtiġijiet ta’ reġjuni individwali, li huma l-muturi veri tal-iżvilupp peress li huma 
konnessi aktar fil-fond mal-komunitajiet lokali u l-ħtiġijiet tagħhom. 

2. Il-Governanza f'bosta livelli

Il-proposta għal regolament tintroduċi l-istrument tal-Kuntratt ta’ Sħubija, id-dokument li, 
fost ħwejjeġ oħra, jispjega l-istrateġija, il-prijoritajiet u l-arranġamenti tal-Istati Membri għall-
użu tal-fondi tal-Qafas Strateġiku Komuni b'mod effettiv u effiċjenti. Il-Kuntratt ta' Sħubija 
jitfassal mill-Istat Membru, f’kooperazzjoni mas-sħab elenkati fl-Artikolu 5 tal-proposta.
I-rapporteur tagħkom hu tal-fehma li s-sistema l-ġdida tal-governanza proposta mill-
Kummissjoni fir-rigward tal-involviment tas-sħab lokali u reġjonali fit-tfassil tal-Kuntratt ta' 



PE483.804v02-00 4/34 AD\901582MT.doc

MT

Sħubija ma tirrispettax il-prinċipju tas-sussidjarjetà.

B’mod aktar speċifiku, il-korpi li lejhom hija mmirata prinċipalment il-politika ta’ koeżjoni, u 
dawk li barra minn hekk jimplimentaw il-politika, i.e. l-awtoritajiet lokali u reġjonali tal-Istati 
Membri, qed jiġu assenjat l-istess irwol bħal dak tas-sħab ekonomiċi u soċjali u l-
assoċjazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; fi kliem ieħor, kollha kemm huma qed jitqiegħdu fuq l-
istess bażi b’mod li ma jikkonformax mar-responsabilitajiet ta’ ġestjoni li l-awtoritajiet lokali 
u reġjonali għandhom fir-rigward tal-politika ta’ koeżjoni.     

Minħabba dawn il-kunsiderazzjonijiet, ir-rapporteur tagħkom qed jitlob għal involviment 
akbar tal-awtoritajiet lokali, u b’mod partikolari tal-awtoritajiet reġjonali. 

3. Kondizzjonalitajiet makroekonomiċi

Fil-proposta tagħha, il-Kummissjoni tipprovdi għar-ristrettar tar-regoli dwar il-kondizzjonalità 
makrofiskali li, bħala l-aħħar għażla, jagħmlu l-iżburżar parzjali jew totali tal-fondi soġġett 
għall-konformità mal-miżuri ta’ infurzar il-ġodda tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir.

Ir-rapporteur tagħkom joġġezzjona għalkollox għal din id-dispożizzjoni, u għalhekk 
jipproponi li titħassar. Ir-riskju hu li l- kondizzjonalità makroekonomika se titfa’ l-ħtija tan-
nuqqas ta’ sodisfar tal-kundizzjonijiet stabbiliti bħala parti mill-miżuri ta’ konverġenza 
makroekonomika għal fuq l-awtoritajiet lokali u reġjonali, meta r-responsabilità fil-fatt hi tal-
Istati Membri nfishom.  

4. Riżerva għall-prestazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tipprovdi għall-istabbiliment f’kull Stat Membru ta’ riżerva 
għall-prestazzjoni li tkun ugwali għal 5% tal-fondi totali allokati għalih, li għandha tiġi 
ffriżata għall-perjodu ta’ pprogrammar kollu kemm hu sakemm il-Kummissjoni twettaq 
rieżami tal-prestazzjoni fl-2019. 

Ir-rapporteur tagħkom joġġezzjonal għal din id-dispożizzjoni, peress li jibża’ li dan il-
mekkaniżmu jista’ fl-aħħar mill-aħħar iħajjar lill-Istati Membri jiffissaw miri li huma 
partikolarment modesti u għalhekk faċli li jintlaħqu, bil-għan li jirċievu finanzjament 
addizzjonali. 

5. Qafas Strateġiku Komuni

Il-mekkaniżmi tal-koordinazzjoni tal-fond u l-objettivi u l-għanijiet ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea fir-rigward ta’ tkabbir intelliġenti, inklużiv u sostenibbli huma spjegati fil-Qafas 
Strateġiku Komuni. Fil-proposta tagħha, il-Kummissjoni tiddikjara li dan id-dokument 
strateġiku importanti għandu jiġi adottat permezz ta’ att iddelegat. 

Ir-rapporteur tagħkom iqis li l-istatus ġuridiku tal-Qafas Strateġiku Komuni kif inhu propost 
mhuwiex xieraq. Permezz ta’ atti ddelegati l-leġiżlatur jikkonferixxi fuq il-Kummissjoni s-
setgħa li tadotta atti mhux leġiżlattivi ta’ applikazzjoni ġenerali sabiex tissupplementa jew 
temenda ċerti elementi mhux essenzjali ta’ att leġiżlattiv. 

Ir-rapporteur tagħkom għalhekk jitlob li l-Qafas Strateġiku Komuni jiġi adottat skont il-
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proċedura leġiżlattiva ordinarja u li jitqiegħed f’anness speċifiku tar-regolament.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Permezz ta' att delegat il-Kummissjoni 
għandha tadotta Qafas Strateġiku Komuni 
li jittraduċi l-objettivi tal-Unjoni 
f'azzjonijiet ewlenin għall-Fondi tal-QSK, 
sabiex tingħata direzzjoni strateġika aktar 
ċara għall-proċess ta' pprogrammar fil-
livell tal-Istati Membri u tar-reġjuni. Il-
Qafas Strateġiku Komuni għandu jiffaċilita 
l-koordinazzjoni settorjali u territorjali tal-
intervent tal-Unjoni taħt il-Fondi tal-QSK u 
ma' politiki u strumenti oħrajn tal-Unjoni.

(14) Permezz ta' att delegat il-Kummissjoni 
għandha tadotta Qafas Strateġiku Komuni 
kif stabbilit fl-Anness Ia ta’ dan ir-
Regolament li jittraduċi l-objettivi tal-
Unjoni f'azzjonijiet ewlenin għall-Fondi 
tal-QSK, sabiex tingħata direzzjoni 
strateġika aktar ċara għall-proċess ta' 
pprogrammar fil-livell tal-Istati Membri u 
tar-reġjuni. Il-Qafas Strateġiku Komuni 
għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni settorjali 
u territorjali tal-intervent tal-Unjoni taħt il-
Fondi tal-QSK u ma' politiki u strumenti 
oħrajn tal-Unjoni, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati l-prinċipju tat-territorjalità u 
l-governanza f’livelli varji, u l-
karatteristiċi speċifiċi rikonoxxuti fl-
Artikolu 349 TFUE fir-rigward tar-
reġjuni ultraperiferiċi.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni 
adottat mill-Kummissjoni, kull Stat 
Membru għandu jħejji, f’kooperazzjoni 
mal-imsieħba tiegħu u fi djalogu mal-
Kummissjoni, Kuntratt ta' Sħubija. Il-
Kuntratt ta' Sħubija għandu jittraduċi l-

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni, 
kull Stat Membru għandu jħejji, 
f’kooperazzjoni mal-imsieħba tiegħu u fi 
djalogu mal-Kummissjoni, Kuntratt ta' 
Sħubija. Il-Kuntratt ta' Sħubija għandu 
jittraduċi l-elementi stabbiliti fil-Qafas 
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elementi stabbiliti fil-Qafas Strateġiku 
Komuni fil-kuntest nazzjonali u 
jistabbilixxi impenji sodi għall-ksib tal-
objettivi tal-Unjoni permezz tal-
ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK.

Strateġiku Komuni fil-kuntest nazzjonali u 
jistabbilixxi impenji sodi għall-ksib tal-
objettivi tal-Unjoni permezz tal-
ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 
reġjonali. Għandhom jiġu definiti 
kundizzjonalitajiet ex ante sabiex jiġi 
żgurat li l-kundizzjonijiet ta’ qafas 
meħtieġa għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-
Unjoni jkunu fis-seħħ. L-issodisfar ta’ 
dawn il-kondizzjonalitajiet ex ante għandu 
jiġi vvalutat mill-Kummissjoni fil-qafas 
tal-valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-
Sħubija u l-programmi. F'każi fejn il-
kundizzjonalità ex ante ma tiġix sodisfatta, 
il-Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li 
tissospendi l-pagamenti għall-programm.

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 
reġjonali. Għandhom jiġu definiti 
kundizzjonalitajiet ex ante, li għandhom 
relazzjoni sostantiva mill-qrib ma’, u 
impatt dirett fuq, l-utilizzazzjoni effiċjenti 
tal-Fondi tal-QSK, sabiex jiġi żgurat li l-
kundizzjonijiet ta’ qafas meħtieġa għall-
użu effettiv tal-appoġġ tal-Unjoni jkunu 
fis-seħħ. L-issodisfar ta’ dawn il-
kondizzjonalitajiet ex ante għandu jiġi 
vvalutat mill-Kummissjoni fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-Sħubija 
u l-programmi. F'każi fejn il-
kundizzjonalità ex ante ma tiġix sodisfatta, 
il-Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li 
tissospendi l-pagamenti għall-programm.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' 
prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' 
prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
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programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019. Għanda tiġi prevista 
riżerva għall-prestazzjoni li tiġi allokata 
fl-2019 kulfejn jintlaħqu l-miri stabbiliti 
fil-qafas tal-prestazzjoni. Minħabba d-
diversità u n-natura transnazzjonali 
tagħhom, ma għandu jkun hemm ebda 
riżerva għall-prestazzjoni għal programmi 
ta' 'Kooperazzjoni Territorjali Ewropea'. 
F'każi fejn l-għanijiet u l-miri ma 
jinkisbux b'mod sinifikanti, il-
Kummissjoni għandha tkun tista' 
tissospendi l-pagamenti lill-programm 
jew, fi tmiem il-perjodu ta' pprogrammar, 
tapplika korrezzjonijiet finanzjarji, sabiex 
tizgura li l-baġit tal-Unjoni ma jintużax 
b'ħela u ineffiċjenza.

programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019.

Ġustifikazzjoni

Konsegwenza tat-tħassir issuġġerit fl-Artikoli 18 sa 20.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-
effikaċja tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK 
tintrifed minn politiki ekonomiċi sodi u l-
fondi tal-QSK jkunu jistgħu, jekk 
meħtieġ, jintużaw b'mod ieħor li jindirizza 
l-problemi ekonomiċi li l-pajjiż ikun 
qiegħed iħabbat wiċċu magħhom. Dan il-
proċess għandu jkun wieħed gradwali, u 
jibda b'emendi għall-Kuntratt ta' Sħubija 
u għall-programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirzzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 
diffikultajiet ekonomiċi. Fejn, minkejja l-

imħassar
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użu mtejjeb tal-Fondi tal-QSK, Stat 
Membru jonqos milli jieħu azzjoni 
effettiva fil-kuntest tal-proċess ta' 
governanza ekonomika, il-Kummissjoni 
għandu jkollha d-dritt li tissospendi l-
pagament u l-impenji kollha jew parti 
minnhom. Id-deċiżjonijiet dwar is-
sospensjonijiet għandhom ikunu 
proporzjonali u effettivi, u jqisu l-impatt 
tal-programmi individiwali għall-
indirizzar tas-sitwazzjoni ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru relevanti u 
emendi preċedenti għall-Kuntratt ta' 
Sħubija. Fid-deċiżjoni tagħha dwar is-
sospensjonijiet, il-Kummissjoni għandha 
tirrispetta wkoll it-trattament ugwali bejn 
l-Istati Membri, u tqis b'mod partikolari l-
impatt tas-sospensjoni fuq l-ekonomija 
tal-Istat Membru kkonċernat. Is-
sospensjonijiet għandhom jitneħħew u l-
fondi jerġgħu jsiru disponibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat minnufih hekk kif l-
Istat Membru jieħu l-azzjoni meħteġa.

Ġustifikazzjoni

Konsegwenza tat-tħassir issuġġerit tal-Artikolu 21.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Sabiex jitjiebu l-kwalità u d-disinn ta' 
kull programm, u jiġi verifikat li l-objettivi 
u l-miri jistgħu jintlaħqu, għandha titwettaq 
evalwazzjoni ex ante ta' kull programm.

(33) Sabiex jittejbu l-kwalità u d-disinn ta' 
kull programm, u jiġi verifikat li l-objettivi 
u l-miri jistgħu jintlaħqu u jkunu 
konsistentii f'dawk li huma għanijiet tal-
programmi u l-allokazzjonijiet ta’ fondi, 
għandha titwettaq evalwazzjoni ex ante ta' 
kull programm li tkun tieħu minn 
esperjenzi preċedenti.

Emenda 7
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Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Sabiex tissaħħaħ l-enfasi fuq ir-
riżultati u l-ksib tal-objettivi u l-miri tal-
Ewropa 2020, ħamsa fil-mija tar-riżorsi 
għall-mira ta’ 'Investiment għat-tkabbir u 
l-impjiegi' għandhom jitwarrbu bħala 
riżerva għall- prestazzjoni għal kull Fond, 
u kategorija ta' reġjun f'kull Stat 
Membru.

imħassar

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Fir-rigward tal-Fondi u bil-għan li tiġi 
żgurata allokazzjoni xierqa għal kull 
kategorija ta’ reġjuni, ir-riżorsi ma 
għandhomx jiġu trasferiti bejn ir-reġjuni 
inqas żviluppati, dawk fi tranżizzjoni u 
dawk aktar żviluppati ħlief f’ċirkostanzi 
debitament ġustifikati marbuta mat-twettiq 
ta’ objettiv tematiku wieħed jew aktar u 
għal mhux aktar minn 2 % tal-
approprjazzjoni totali għal dik il-kategorija 
ta’ reġjun.

(59) Fir-rigward tal-Fondi u bil-għan li tiġi 
żgurata allokazzjoni xierqa għal kull 
kategorija ta’ reġjuni, ir-riżorsi, bħala 
regola, ma għandhomx jiġu trasferiti bejn 
reġjuni differenti ħlief f’ċirkostanzi 
debitament ġustifikati marbuta mat-twettiq 
ta’ objettiv tematiku wieħed jew aktar u 
għal mhux aktar minn 30 % tal-
approprjazzjoni totali għal dik il-kategorija 
ta’ reġjun.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 87

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(87) Il-frekwenza tal-awditjar ta' 
operazzjonijiet għandha tkun proporzjonali 
skont id-daqs tal-appoġġ tal-Unjoni mill-
Fondi. B'mod partikolari, l-għadd ta' 
verifiki mwettqa għandu jitnaqqas fejn it-
total tan-nefqa eliġibbli għal operazzjoni 

(87) Il-frekwenza tal-awditjar ta' 
operazzjonijiet għandha tkun proporzjonali 
skont id-daqs tal-appoġġ tal-Unjoni mill-
Fondi. B'mod partikolari, għandha ssir 
verifika waħdanija fejn it-total tan-nefqa 
eliġibbli għal operazzjoni ma jkunx jaqbeż
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ma tkunx taqbeż il-EUR 100 000. 
Madankollu, għandu jkun possibbli li
jitwettqu verifiki fi kwalunkwe ħin fejn 
ikun hemm evidenza ta’ irregolarità jew 
frodi, jew, wara l-għeluq ta’ operazzjoni 
kompluta, bħala parti minn kampjun ta’ 
awditjar. Sabiex il-livell tal-awditjar mill-
Kummissjoni jkun proporzjonali għar-
riskju, il-Kummissjoni għandha tkun 
f'pożizzjoni li tnaqqas il-ħidma ta' awditjar 
fir-rigward tal-programmi operazzjonali 
fejn ma jkun hemm l-ebda nuqqas 
sinfikanti jew fejn l-awtorità tal-awditjar 
tkun affidabbli.

il-EUR 200 000. Madankollu, għandu jkun 
possibbli li jitwettqu verifiki fi kwalunkwe 
ħin fejn ikun hemm evidenza ta’ 
irregolarità jew frodi, jew, wara l-għeluq 
ta’ operazzjoni kompluta, bħala parti minn 
kampjun ta’ awditjar. Sabiex il-livell tal-
awditjar mill-Kummissjoni jkun 
proporzjonali għar-riskju, il-Kummissjoni 
għandha tkun f'pożizzjoni li tnaqqas il-
ħidma ta' awditjar fir-rigward tal-
programmi operazzjonali fejn ma jkun 
hemm l-ebda nuqqas sinfikanti jew fejn l-
awtorità tal-awditjar tkun affidabbli.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 88

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(88) Sabiex jiġu supplimentati u emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
ta’ kodiċi tal-kondotta fuq l-objettivi u l-
kriterji li jappoġġjaw l-implimentazzjoni 
tas-sħubija, l-adozzjoni ta’ Qafas 
Strateġiku Komuni, regoli addizzjonali 
dwar l-allokazzjoni tar-riżerva ta’ tkabbir u
kompetittività, id-definizzjoni taż-żona u l-
popolazzjoni koperti mill-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali, ir-regoli dettaljati dwar l-
istrumenti finanzjarji (valutazzjoni ex ante, 
l-eliġibbiltà tal-ispejjeż, it-tipi ta’ 
attivitajiet mhux appoġġjati, il-
kombinazzjoni tal-appoġġ, it-trasferiment u 
l-ġestjoni tal-assi, it-talbiet għall-ħlasijiet, 
u l-kapitalizzazzjoni ta’ pagamenti akkont 
annwali), id-definizzjoni tar-rata fissa għal 
operazzjonijiet li jiġġeneraw dħul, ir-
responsabbiltajiet tal-Istati Membri fir-
rigward tal-proċedura għar-rappurtar ta’ 
irregolaritajiet u l-irkupru ta’ somom 
indebitament imħallsa, il-mudell tad-

(88) Sabiex jiġu supplimentati u emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
ta’ kodiċi tal-kondotta fuq l-objettivi u l-
kriterji li jappoġġjaw l-implimentazzjoni 
tas-sħubija, regoli addizzjonali dwar l-
allokazzjoni tar-riżerva ta’ tkabbir u 
kompetittività, id-definizzjoni taż-żona u l-
popolazzjoni koperti mill-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali, ir-regoli dettaljati dwar l-
istrumenti finanzjarji (valutazzjoni ex ante, 
l-eliġibbiltà tal-ispejjeż, it-tipi ta’ 
attivitajiet mhux appoġġjati, il-
kombinazzjoni tal-appoġġ, it-trasferiment u 
l-ġestjoni tal-assi, it-talbiet għall-ħlasijiet, 
u l-kapitalizzazzjoni ta’ pagamenti akkont 
annwali), id-definizzjoni tar-rata fissa għal 
operazzjonijiet li jiġġeneraw dħul, ir-
responsabbiltajiet tal-Istati Membri fir-
rigward tal-proċedura għar-rappurtar ta’ 
irregolaritajiet u l-irkupru ta’ somom 
indebitament imħallsa, il-mudell tad-
dikjarazzjoni ta’ ġestjoni tal-assigurazzjoni 
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dikjarazzjoni ta’ ġestjoni tal-assigurazzjoni 
fuq il-funzjonament tas-sistema ta’ ġestjoni 
u kontroll, il-kondizzjonijiet tal-verifiki 
nazzjonali, il-kriterji ta’ akkreditazzjoni 
għall-awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-
awtoritajiet ta’ ċertifikazzjoni, l-
identifikazzjoni ta’ trasportaturi tad-dejta 
aċċettati b’mod komuni, il-livell ta’ 
korrezzjoni finanzjarja li għandu jiġi 
applikat, l-emendar tal-annessi u l-miżuri 
speċifiċi meħtieġa għall-iffaċilitar tat-
tranżizzjoni mir-Regolament (KE) Nru. 
1083/2006. Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li temenda l-Annessi I u 
IV sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta’ 
adattament fil-ġejjieni. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-livell 
espert.

fuq il-funzjonament tas-sistema ta’ ġestjoni 
u kontroll, il-kondizzjonijiet tal-verifiki 
nazzjonali, il-kriterji ta’ akkreditazzjoni 
għall-awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-
awtoritajiet ta’ ċertifikazzjoni, l-
identifikazzjoni ta’ trasportaturi tad-dejta 
aċċettati b’mod komuni, il-livell ta’ 
korrezzjoni finanzjarja li għandu jiġi 
applikat, l-emendar tal-annessi u l-miżuri 
speċifiċi meħtieġa għall-iffaċilitar tat-
tranżizzjoni mir-Regolament (KE) Nru. 
1083/2006. Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li temenda l-Annessi I u 
IV sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta’ 
adattament fil-ġejjieni. Huwa 
partikolarment importanti li lKummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol tagħha ta’ tħejjija, anke fil-livell ta’ 
esperti.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 90

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(90) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, fir-rigward tal-Fondi 
kollha tal-QSK, deċiżjonijiet li japprovaw 
il-Kuntratti ta' Sħubija, deċiżjonijiet li 
jallokaw ir-riżerva għall-prestazzjoni, 
deċiżjonijiet li jissospendu l-ħlasijiet 
marbuta mal-politiki ekonomiċi tal-Istati 
Membri, u, fil-każ ta’ diżimpenn, 
deċiżjonijiet li jemendaw programmi li 
jadottaw deċiżjonijiet; u fir-riward tal-
Fondi, deċiżjonijiet li jidentifikaw reġjuni 
u Stati Membri li jissodisfaw il-kriterji tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, 
deċiżjonijiet li jistipulaw rendikont 
dettaljat annwali tal-approprjazzjonijiet ta' 
impenn għall-Istati Membri, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-FK ta’ kull Stat Membru għall-Faċilità 

(90) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, fir-rigward tal-Fondi 
kollha tal-QSK, u, fil-każ ta’ diżimpenn, 
deċiżjonijiet li jemendaw programmi li 
jadottaw deċiżjonijiet; u fir-riward tal-
Fondi, deċiżjonijiet li jidentifikaw reġjuni 
u Stati Membri li jissodisfaw il-kriterji tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, 
deċiżjonijiet li jistipulaw rendikont 
dettaljat annwali tal-approprjazzjonijiet ta' 
impenn għall-Istati Membri, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-FK ta’ kull Stat Membru għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-Fondi Strutturali ta’ kull Stat Membru 
allokati għall-għajnuna tal-ikel għan-nies 
fil-bżonn, deċiżjonijiet li jadottaw u 
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Nikkollegaw l-Ewropa, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-Fondi Strutturali ta’ kull Stat Membru 
allokati għall-għajnuna tal-ikel għan-nies 
fil-bżonn, deċiżjonijiet li jadottaw u 
jemendaw programmi operazzjonali, 
deċiżjonijiet dwar proġetti maġġuri, 
deċizjonijiet dwar pjanijiet ta' azzjoni 
konġunta, deċiżjonijiet li jissosspendu 
ħlasijiet u deċiżjojnijiet dwar 
korrezzjonijiet finanzjarji.

jemendaw programmi operazzjonali, 
deċiżjonijiet dwar proġetti maġġuri, 
deċizjonijiet dwar pjanijiet ta' azzjoni 
konġunta, deċiżjonijiet li jissosspendu 
ħlasijiet u deċiżjojnijiet dwar 
korrezzjonijiet finanzjarji.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fondi tal-QFS għandhom jipprovdu 
sostenn, permezz ta’ programmi 
multiannwali, li jikkumplimenta intervent 
nazzjonali, reġjonali u lokali, sabiex 
titwassal l-istrateġija tal-prijoritajiet tal-
Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, filwaqt li jitqiesu l-Linji Gwida 
Integrati u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi 
għall-pajjiż skont l-Artikolu 121(2) tat-
Trattat u r-rakkomandazzjonijiet relevanti 
tal-Kunsill adottati skont l-Artikolu 148(4) 
tat-Trattat.

1. Il-Fondi tal-QFS għandhom jipprovdu 
sostenn, permezz ta’ programmi 
multiannwali, li joħloq sinerġiji u 
jikkumplementa intervent nazzjonali, 
reġjonali u lokali, sabiex titwassal l-
istrateġija tal-prijoritajiet tal-Unjoni ta' 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
filwaqt li jitqiesu l-Linji Gwida Integrati u 
r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiż skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u 
r-rakkomandazzjonijiet relevanti tal-
Kunsill adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-
Trattat.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sostenn mill-Fondi tal-QSK għandu jiġi 
implimentat f’kooperazzjoni mill-qrib bejn 
il-Kummissjoni u l-Istati Membri.

3. Sostenn mill-Fondi tal-QSK għandu jiġi 
implimentat f’kooperazzjoni mill-qrib bejn 
il-Kummissjoni u l-Istati Membri, skont il-
prinċipju ta’ sussidjarità.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Skont ir-responsabbiltajiet rispettivi 
tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni fost 
il-Fondi tal-QSK, u ma’ politiki u 
strumenti oħra tal-Unjoni, inklużi dawk fil-
qafas tal-azzjoni esterna tal-Unjoni.

6. Skont ir-responsabbiltajiet rispettivi 
tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni fost 
il-Fondi tal-QSK, u ma’ politiki u 
strumenti oħra tal-Unjoni, inklużi dawk fil-
qafas tal-azzjoni esterna tal-Unjoni u 
għandhom jiżguraw koerenza fil-politika 
għall-iżvilupp f’konformità mal-Artikolu 
208 TFUE.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm ieħor rispettivament, Stat 
Membru għandu jorganizza sħubija mal-
imsieħba li ġejjin:

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm ieħor rispettivament, l-Istati 
Membri u l-awtoritajiet reġjonali u lokali
għandhom jorganizzaw sħubija mal-
imsieħba li ġejjin:

(a) l-awtoritajiet kompetenti reġjonali, 
lokali, urbani u awtoritajiet pubbliċi oħra; 

(a) awtoritajiet pubbliċi oħra; 

(b) imsieħba ekonomiċi u soċjali; kif ukoll (b) imsieħba ekonomiċi u soċjali; kif ukoll

(c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, inkluż l-imsieħba ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' 
ugwaljanza u nondiskriminazzjoni.

(c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, inkluż l-imsieħba ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' 
ugwaljanza u nondiskriminazzjoni.

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet reġjonali u lokali għandhom jiġu involuti fis-Sħubija fuq bażi ugwali mal-Istati 
Membri.

Emenda 16
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, inkluż l-imsieħba ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' 
ugwaljanza u nondiskriminazzjoni.

(c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, inkluż l-imsieħba ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' 
ugwaljanza u nondiskriminazzjoni, u 
oħrajn bħalma huma l-organizzazzjonijiet 
nongovernattivi li jippromwovu l-
inklużjoni soċjali u l-orgaizzazzjonijiet 
attivi fl-oqsma tal-kultura, l-edukazzjoni u 
l-politika taż-żgħażagħ.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Stat Membru, jew gvern taħt il-livell 
governattiv nazzjonali b’awtorità 
kompetenti, għandu jinkludi dawk l-
istituzzjonijiet, organizzazzjonijiet u 
gruppi fis-Sħubija li jistgħu jinfluwenzaw 
l-implimentazzjoni tal-programmi jew li 
jistgħu jiġu effettwati minnha. Għandha 
tingħata attenzjoni speċifika lill-gruppi li 
jistgħu jiġu effettwati mill-programmi u 
jistgħu jsofru diffikultajiet biex 
jinfluwenzawhom, b’mod partikolari il-
gruppi l-aktar vulnernabbli u emarġinati.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livell, l-imsieħba 
għandhom jiġu involuti mill-Istati Membri 

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livelli, l-imsieħba li 
jirrappreżentaw il-livelli territorjali 
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fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-
rapporti ta' progress u fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta’ 
monitoraġġ għall-programmi.

differenti fl-Istati Membri għandhom jiġu 
involuti mill-Istati Membri, u l-gvernijiet 
taħt il-livell governattiv nazzjonali 
b’awtorità kompetenti, fl-istadji kollha tat-
tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-rapporti 
ta' progress u fl-istadji kollha tat-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta’ 
monitoraġġ għall-programmi.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-imsieħba jiġu pprovduti l-bini ta’ 
kapaċitajiet biex jipparteċipaw fis-sħubija 
u fil-proċessi ta’ konsultazzjoni pubblika 
b’mod effettiv.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi tal-Fondi tal-QSK għandhom 
jiġu segwiti fil-qafas tal-iżvilupp 
sostenibbli u l-promozzjoni tal-Unjoni tal-
għan tal-ħarsien u t-titjib tal-ambjent, kif 
stabbilit fl-Artikolu 11 tat-Trattat, filwaqt 
li jitqies il-prinċipju ta’ min iniġġes iħallas.

L-objettivi tal-Fondi tal-QSK għandhom 
jiġu segwiti fil-qafas tal-iżvilupp 
sostenibbli integrat u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan tal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, kif stabbilit fl-Artikolu 11 tat-
TFUE, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta’ min 
iniġġes iħallas u jiġu evitati spejjeż esterni 
futuri għas-soċjetà Ewropea.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti tal-
ħarsien ambjentali, l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, 
ir-reżiljenza għal diżastri u l-prevenzjoni u 
l-ġestjoni tar-riskju ta’ adattament jiġu 
promossi fit-tħejjija u l-implimentazzjoni 
tal-Kuntratti ta’ Sħubija u l-programmi. L-
Istati Membri għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar l-appoġġ għall-
objettivi tat-tibdil fil-klima bl-użu tal-
metodoloġija adottata mill-Kummissjoni. 
Il-Kummissjoni għandha tadotta din il-
metodoloġija permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni. L-att ta’ 
implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont 
il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 143(3).

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti tal-
ħarsien ambjentali, l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, 
ir-reżiljenza għal diżastri u l-prevenzjoni u 
l-ġestjoni tar-riskju ta’ adattament jiġu 
promossi fit-tħejjija u l-implimentazzjoni 
tal-Kuntratti ta’ Sħubija u l-programmi. L-
Istati Membri għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar l-appoġġ għall-
objettivi tat-tibdil fil-klima bl-użu tal-
metodoloġija adottata mill-Kummissjoni. 
Il-Kummissjoni għandha tadotta din il-
metodoloġija permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni. L-att ta’ 
implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont 
il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 143(3). Is-sostenibilità għandha 
tiġi żgurata wkoll f’dawk li huma ż-
żamma u l-ħolqien tal-impjiegi.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) il-protezzjoni tal-ambjent u l-
promozzjoni tal-effiċjenza tar-riżorsi;

(6) il-protezzjoni tal-ambjent u l-wirt 
kulturali, u l-promozzjoni tal-effiċjenza 
tar-riżorsi;

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru, b’reazzjoni għall-
analiżijiet speċifiċi fir-rigward tal-objettivi 
tematiċi, għandu jistabbilixxi t-tipi u l-
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livelli ta’ appoġġ li għandhom jingħataw 
fil-kuntest ta’ kull wieħed mill-miżuri.  

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi promoss l-iżvilupp armonjuż, 
ibbilanċjat u sostenibbli tal-Unjoni, Qafas
Strateġiku Komuni għandu jittraduċi l-
objettivi u l-miri tal-istrateġija tal-Unjoni 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv f'azzjonijiet prinċipali għall-
Fondi tal-QSK.

Sabiex jiġi promoss l-iżvilupp armonjuż, 
ibbilanċjat u sostenibbli tal-Unjoni, il-
Qafas Strateġiku Komuni kif stabbilit fl-
Anness Ia għandu jipprovdi 
koordinazzjoni tal-fondi tal-QSK bil-għan 
li jintlaħqu l-objettivi u l-miri tal-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.

Ġustifikazzjoni

Emenda orizzontali. Jekk tiġi adottata, ir-referenzi għall-Qafas Strateġiku Komuni għandhom 
jiġu ttrasformati f’referenzi għall-Anness il-ġdid fit-test kollu kemm hu. 

Il-Qafas Strateġiku Komuni għandu jiġi inkluż fl-att bażiku.     

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta att ta' delega skont l-Artikolu 142 
dwar il-Qafas Strateġiku Komuni fi żmien 
3 xhur mill-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament.

Il-Qafas Strateġiku Komuni huwa stabbilit 
fl-Anness Ia.

Fejn ikun hemm tibdil maġġuri fl-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
imtelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi u, fejn 
xieraq, tadotta Qafas Strateġiku Komuni 
rivedut, b’att iddelegat skont l-Artikolu 

Fejn ikun hemm tibdil maġġuri fl-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
imtelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi u, fejn 
xieraq, temenda, il-Qafas Strateġiku 
Komuni stabbilit fl-Anness Ia, b’att 
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142. iddelegat skont l-Artikolu 142. 
Fi żmien 6 xhur mill-adozzjoni ta’ Qafas 
Strateġiku Komuni, l-Istati Membri 
għandhom jipproponu emendi, fejn 
meħtieġ, għall-Kuntratt ta’ Sħubija u l-
programmi tagħhom sabiex tiġi żgurata l-
konsistenza tagħhom mal-Qafas Strateġiku 
Komuni rivedut.

Fi żmien 6 xhur mill-adozzjoni ta’ Qafas 
Strateġiku Komuni, l-Istati Membri 
għandhom jipproponu emendi, fejn 
meħtieġ, għall-Kuntratt ta’ Sħubija u l-
programmi tagħhom sabiex tiġi żgurata l-
konsistenza tagħhom mal-Qafas Strateġiku 
Komuni rivedut.

Ġustifikazzjoni

Emenda orizzontali. Jekk tiġi adottata, ir-referenzi għall-Qafas Strateġiku Komuni għandhom 
jiġu ttrasformati f’referenzi għall-Anness il-ġdid fit-test kollu kemm hu. 

Il-Qafas Strateġiku Komuni għandu jiġi inkluż fl-att bażiku. 

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jħejji Kuntratt 
ta’ Sħubija għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

1. Kull Stat Membru għandu jħejji, skont 
ftehim mal-awtoritajiet lokali u reġjonali 
tiegħu stess, Kuntratt ta’ Sħubija għall-
perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jiffinanzjaw u jimmaniġġjaw il-politika ta’ koeżjoni, 
huma għandhom iwettqu rwol sħiħ fil-ħolqien, fin-negozjar, fl-implimentazzjoni u fl-emendar 
tagħha. 

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. F’dawk l-Istati Membri li fihom, skont 
id-dritt nazzjonali jew ċerti 
dispożizzjonijiet amministrattivi, l-
awtoritajiet lokali u reġjonali jaġixxu 
bħala l-awtoritajiet tal-ġestjoni għall-
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programmi operazzjonali, dawk l-
awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom 
iwettqu rwol sħiħ fit-tfassil tal-Kuntratt 
ta’ Sħubija.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jiffinanzjaw u jimmaniġġjaw il-politika ta’ koeżjoni, 
huma għandhom iwettqu rwol sħiħ fil-ħolqien, fin-negozjar, fl-implimentazzjoni u fl-emendar 
tagħha. 

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull Stat Membru għandu jittrażmetti l-
Kuntratt ta’ Sħubija tiegħu lill-
Kummissjoni fi żmien 3 xhur mill-
adozzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

4. Kull Stat Membru għandu jittrażmetti l-
Kuntratt ta’ Sħubija tiegħu lill-
Kummissjoni fi żmien 5 xhur mill-
adozzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-ammont u n-natura preċiża tat-tagħrif mitlub, il-fatt li l-programmi jridu 
jitressqu fl-istess ħin bħall-Kuntratt ta’ Sħubija (skont l-Artikolu 23(3)) u l-ħtieġa ta’ sħubija 
effettiva u attiva, huwa essenzjali li jkun hemm qafas ta’ żmien itwal.   

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jiġi 
sottopost għal konsultazzjoni pubblika 
qabel ma jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni.
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt a – inċiż iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) allokazzjoni indikattiva għall-appoġġ 
mill-Unjoni permezz ta' objettivi tematiċi 
fil-livell nazzjonali għal kull wieħed mill-
Fondi tal-QSK, kif ukoll l-ammont 
indikattiv totali tal-appoġġ previst għal 
objettivi tat-tibdil fil-klima;

(iv) allokazzjoni indikattiva għall-appoġġ 
mill-Unjoni permezz ta' objettivi tematiċi 
fil-livell nazzjonali għal kull wieħed mill-
Fondi tal-QSK, skont il-prijoritajiet 
stabbiliti fir-regolamenti speċifiċi dwar il-
fondi tal-QSK, kif ukoll l-ammont 
indikattiv totali tal-appoġġ previst għal 
objettivi tat-tibdil fil-klima;

Ġustifikazzjoni

Ir-regolamenti dwar il-fondi tal-QSK individwali, adottati permezz ta’ proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, m’għandhomx jiġu mħassra minn prijoritajiet stabbiliti fil-Kuntratti ta’ Sħubija.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira
bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew 
esklużjoni, b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi tar-reġjuni b’żoni
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar, ta’ 
reġjuni li jiffaċċjaw sfidi demografiċi jew 
ta’ gruppi speċifikati bl-ogħla riskju ta’ 
diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;
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Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti implimentattivi, 
li tapprova l-Kuntratt ta’ Sħubija mhux 
aktar tard minn sitt xhur wara s-
sottomissjoni tiegħu mill-Istat Membru, 
sakemm kwalunkwe osservazzjoni 
magħmula mill-Kummissjoni tkun tqieset 
b’mod sodisfaċenti. Il-Kuntratt ta’ Sħubija 
ma għandux jidħol fis-seħħ qabel l-
1 ta’ Jannar 2014.

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti implimentattivi, 
li tapprova l-Kuntratt ta’ Sħubija mhux 
aktar tard minn sitt xhur wara s-
sottomissjoni tiegħu mill-Istat Membru, 
sakemm kwalunkwe osservazzjoni 
magħmula mill-Kummissjoni tkun tqieset 
b’mod sodisfaċenti. Il-Kuntratt ta’ Sħubija 
ma għandux jidħol fis-seħħ qabel l-
1 ta’ Jannar 2014. Fid-deċiżjoni tagħha, il-
Kummissjoni għandha tirreferi għall-
involviment ġenwin tal-awtoritajiet lokali 
u reġjonali, li għandhom jintalbu 
jiffirmaw il-Kuntratt ta’ Sħubija skont is-
sistema istituzzjonali ta’ kull Stat 
Membru.

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet reġjonali u lokali għandhom jiġu involuti fis-Sħubija fuq bażi ugwali mal-Istati 
Membri.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn ikun xieraq, il-Kummissjoni 
tista’ tadotta deċiżjoni, permezz ta' atti ta’ 
implimentazzjoni, li tippermetti lill-Istati 
Membri jibdew jimplimentaw programmi 
tal-QSK speċifiċi qabel ma tingħata l-
approvazzjoni tal-Kuntratt ta’ Sħubija. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 143(3).
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Ġustifikazzjoni

F’każijiet speċifiċi, għandu jkun possibbli għall-Kummissjoni li tagħti approvazzjoni parzjali 
għall-implimentazzjoni ta’ fondi speċifiċi, anke jekk il-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni tal-
Kuntratt ta’ Sħubija ma jkunux issodisfati għalkollox.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fejn Stat Membru jimplimenta l-fondi 
speċifiċi permezz ta’ iżjed minn programm 
wieħed, il-Kuntratt ta’ Sħubija jista’ jiġi 
aġġustat wara li jkun ġie approvat l-aħħar 
programm ta’ dak l-Istat Membru.

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Agrikolu u Rurali, l-Istati Membri federali 
normalment jimplimentaw diversi programmi reġjonali minflok wieħed uniku nazzjonali.
Huwa xieraq li wieħed jipprovdi għal proċedura simplifikata għall-Istati Membri federali 
biex il-Kuntratt ta’ Sħubija tagħhom jiġi aġġustat. Inkella, il-modifika ta’ proġramm 
reġjonali wieħed minħabba kummenti tal-Kummissjoni jistgħu jikkawżaw il-ħtieġa li l-
Kuntratt ta’ Sħubija jinbidel permezz tal-proċedura amministrattiva kumplessa deskritta fl-
Art. 15(3).

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni tgħal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, 

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi identifikati
fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiż skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u 
r-rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, 
u li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u reġjonali 
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u li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u reġjonali. kif ukoll il-prinċipji ta’ sussidjarjetà u 
governanza fuq bosta livelli.

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet reġjonali u lokali għandhom jiġu involuti fis-Sħubija fuq bażi ugwali mal-Istati 
Membri.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kondizzjonalitajiet ex ante għandhom 
ikunu definiti għal kull Fond tal-QSK fir-
regoli speċifiċi għall-Fond.

1. Kondizzjonalitajiet ex ante għandhom 
ikunu definiti għal kull Fond tal-QSK fir-
regoli speċifiċi għall-Fond. Dawn il-
kondizzjonalitajiet ex ante għandhom, 
dejjem u f’kull ħin, ikunu sostantivament 
marbuta mill-qrib mal-implimentazzjoni li 
fil-fatt issir tal-Fond tal-QSK.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 imħassar
Riżerva għall-prestazzjoni

5% tar-riżorsi allokati għal kull Fond tal-
QSK u Stat Membru, bl-eċċezzjoni tar-
riżorsi allokati għall-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea u għat-
Titolu V tar-Regolament tal-EMFF, 
għandhom jikkostitwixxu riżerva għall-
prestazzjoni li għandha tiġi allokata skont 
l-Artikolu 20. 

Ġustifikazzjoni

L-emenda tħassar ir-riżerva għall-prestazzjoni li tkun iġġib biss ftit valur miżjud lill-
ipprogrammar, waqt li fl-istess ħin tkun wisq ingombranti fl-implimentazzjoni. 
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Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20 imħassar
Allokazzjoni ta' riżerva għall-prestazzjoni
1. Fejn l-analiżi tal-prestazzjoni mwettqa 
fl-2017 tiżvela li prijorità fi ħdan 
programm ma tkunx kisbet l-għanijiet 
tiegħu stabbiliti għas-sena 2016, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
rakkomandazzjonijiet lill-Istat Membru 
kkonċernat.
2. Abbażi tal-analiżi li ssir fl-2019, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, biex 
tiddetermina l-programmi u l-prijoritajiet 
li jkunu kisbu l-miri tagħhom għal kull 
wieħed mill-Fondi tal-QSK u għal kull 
Stat Membru. L-Istat Membru għandu 
jipproponi l-allokazzjoni tar-riżerva għall-
prestazzjoni għall-programmi u l-
prijoritajiet stabbiliti f'dik id-deċiżjoni tal-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tapprova l-emenda għall-programmi 
kkonċernati skont l-Artikolu 26. Fejn Stat 
Membru ma jissottomettix l-informazzjoni 
f’konformità mal-Artikolu 46(2) u (3), ir-
riżerva għalal-prestazzjoni għall-
programmi jew il-prijoritajiet 
ikkonċernati, jew il-prijorità kkonċernat 
ma għandhiex tiġi allokata. 
3. Fejn ikun hemm evidenza li tirriżulta 
minn reviżjoni tal-prestazzjoni li prijorità 
tkun naqset milli tikseb l-għanijiet 
stabbiliti fil-qafas tal-prestazzjoni, il-
Kummissjoni tista' tissospendi l-ħlas 
interim kollu jew parti minnu ta’ prijorità 
ta’ programm f'konformità mal-
proċedura stabbilita mar-regoli speċifiċi 
għall-Fond.
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4. Fejn il-Kummissjoni, abbażi tal-eżami 
tar-rapport ta’ implimentazzjoni finali tal-
programm, tistabbilixxi nuqqas serju 
sabiex jinkisbu l-miri stabbiliti fil-qafas 
tal-prestazzjoni, tista’ tapplika 
korrezzjonijiet finanzjarji fir-rigward tal-
prijoritajiet ikkonċernati skont ir-regoli 
speċifiċi għall-Fond. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 142 li 
jistabbilixxi l-kriterji u l-metodoloġija 
għad-determinazzjoni tal-livell ta' 
korrezzjoni finanzjarja li trid tiġi 
applikata.
5. Il-paragrafu 2 ma għandux japplika 
għal programmi taħt l-għan tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea u għat-
Titolu V tar-Regolament tal-EMFF.

Ġustifikazzjoni

Konsegwenza tat-tħassir issuġġerit tal-Artikolu 18.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-artikolu mħassar

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi magħmula għall-kondizzjonalitajiet makroekonomiċi għandhom jiġu adottati fit-
test kollu kemm hu.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull programm għandu jiddefinixxi l-
prijoritajiet li jistabbilixxu miri speċifiċi, 

2. Kull programm għandu jiddefinixxi l-
prijoritajiet filwaqt li jispjega l-objettivi



PE483.804v02-00 26/34 AD\901582MT.doc

MT

approprjazzjonijiet finanzjarji ta’ appoġġ 
mill-Fondi tal-QSK u l-kofinanzjament 
nazzjonali korrispondenti.

speċifiċi, approprjazzjonijiet finanzjarji ta’ 
appoġġ li jirċievi minn wieħed jew aktar 
mill-Fondi tal-QSK imsemmija fl-Artikolu 
1 u l-kofinanzjament nazzjonali 
korrispondenti. Fejn programm jirċievi 
appoġġ minn aktar minn Fond wieħed, 
jista’ jiġi indikat Fond prinċipali, f’liema 
każ l-ispejjeż rikorrenti għandhom jiġu 
ffinanzjati mill-Fond prinċipali u 
għandhom ikunu japplikaw ir-regoli ta' 
ġestjoni finanzjarja tal-Fond prinċipali.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) indikaturi relatati mal-impatt tal-
operazzjonijiet fuq l-ambjent u t-tibdil fil-
klima.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-istrateġiji għall-iżvilupp lokali 
għandhom jintgħażlu minn kumitat għall-
għażla stabbilit għal dan il-għan mill-
awtoritajiet ta’ ġestjoni relevanti tal-
programmi.

3. L-istrateġiji għall-iżvilupp lokali 
għandhom jintgħażlu minn kumitat għall-
għażla stabbilit għal dan il-għan mill-
awtoritajiet ta’ ġestjoni relevanti tal-
programmi. Is-sħab imsemmija fl-Artikolu 
5 għandhom ikunu rappreżentati b'mod 
xieraq f'dan il-kumitat. 
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Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) taxxa fuq il-valur miżjud. Iżda l-
ammonti tal-VAT għandhom ikunu 
eliġibbli fejn ma jkunux jistgħu jintroddu 
lura skont il-leġiżlazzjoni tal-VAT 
nazzjonali u jkunu tħallsu minn 
benefiċjarju li mhuwiex persuna mhux 
taxxabbli kif iddefinit fl-ewwel 
sottoparagrafu tal-Artikolu 13(1) tad-
Direttiva 2006/112/KE, sakemm dawn l-
ammonti ta' VAT ma jkunux inġarrbu 
b'rabta mal-provvista tal-infrastruttura.

c) taxxa fuq il-valur miżjud. Iżda l-
ammonti tal-VAT għandhom ikunu 
eliġibbli fejn ma jkunux jistgħu jintroddu 
lura skont il-leġiżlazzjoni tal-VAT 
nazzjonali.

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda qiegħda ssir bil-għan li żżomm għaddejja l-kontinwità mal-perjodi ta' 
pprogrammar preċedenti u hija bbażata fuq il-ħtieġa li nżommu lura milli nkomplu 
neżawrixxu l-baġits tal-korpi tas-settur pubbliku li, peress li ma jistgħux jinkludu l-VAT fil-
kontijiet tagħhom, jinsabu f’sitwazzjoni fejn jistgħu jqiegħdu f’periklu l-implimentazzjoni tal-
operazzjonijiet u, fl-aħħar, jipperikolaw l-effikaċja nfisha tal-politiki li huma suppost li qed 
jappoġġjaw.
Il-proposta, barra minn hekk, tieħu fiha emenda adottata mill-Kumitat għall-Agrikoltura 
rigward il-proposta biex jiġi emendat ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005, li qed jistenna l-
adozzjoni finali.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tar-riżerva għall-prestazzjoni, 
l-impenji baġitarji għandhom isegwu d-
deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-
emenda tal-programm.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Konsegwenza tat-tħassir issuġġerit tal-Artikolu 18.
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Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) reġjuni ta’ tranżizzjoni, li l-PDG minn 
ras għal ras tagħhom huwa bejn 75% u 
90% tal-medja tal-PDG tal-UE-27;

imħassar

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati, 
40 % għal reġjuni ta' tranżizzjoni u 52 % 
għal reġjuni aktar żviluppati f’kull Stat 
Membru għandhom jiġu allokati lill-FSE. 
Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE

3. Mill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għandhom jiġu allokati lill-FSE. 
Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Is-sostenn mill-Fondi Strutturali għal 
[ikel lil persuni fil-bżonn] skont l-
Investiment għat-Tkabbir u l-Impjiegi 
għandu jkun EUR 2 500 000 000.

imħassar

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
billi timplimenta att li jistabbilixxi l-
ammont li għandu jiġi trasferit mill-
allokazzjoni tal-Fondi Strutturali ta’ kull 
Stat Membru, għall-perjodu sħiħ f’kull 
Stat Membru. L-allokazzjoni tal-Fond 
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Strutturali ta’ kull Stat Membru għandha 
titnaqqas kif meħtieġ.
L-approprjazzjonijiet annwali li 
jikkorrispondu għas-sostenn mill-Fondi 
Strutturali msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandhom jiddaħħlu fil-
linji tal-baġit rilevanti tal-[istrument ‘ikel 
għal persuni fil-bżonn’] mal-eżerċizzju 
tal-baġit tal-2014.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. 5% tar-riżorsi għall-għan tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi 
għandhom jikkostitwixxu r-riżerva tal-
prestazzjoni li trid tiġi allokata skont l-
Artikolu 20.

imħassar

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-approprjazzjonijiet totali allokati lil 
kull Stat Membru fir-rigward ta’ reġjuni 
inqas żviluppati, reġjuni ta’ tranżizzjoni u 
reġjuni aktar żviluppati m'għandhomx 
ikunu trasferibbli bejn kull waħda minn 
dawk il-kategoriji ta’ reġjuni.

1. L-approprjazzjonijiet totali allokati lil 
kull Stat Membru fir-rigward ta’ reġjuni 
inqas żviluppati, reġjuni ta’ tranżizzjoni u 
reġjuni aktar żviluppati m'għandhomx, 
bħala regola ġenerali, ikunu trasferibbli 
bejn kull waħda minn dawk il-kategoriji ta’ 
reġjuni.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 2



PE483.804v02-00 30/34 AD\901582MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’deroga mill-paragrafu 1, il-
Kummissjoni tista’ taċċetta, f’ċirkostanzi 
ġġustifikati kif mistħoqq li huma marbuta 
mal-implimentazzjoni ta' objettiv tematiku 
wieħed jew aktar, proposta minn Stat 
Membru fl-ewwel sottomissjoni tiegħu tal-
Kuntratt tas-Sħubija li jittrasferixxi sa 2%
tal-approprjazzjoni totali għal kategorija ta’ 
reġjuni lil kategoriji oħra ta’ reġjuni.

2. B’deroga mill-paragrafu 1, il-
Kummissjoni tista’ taċċetta, f’ċirkostanzi 
ġġustifikati kif mistħoqq li huma marbuta 
mal-implimentazzjoni ta' objettiv tematiku 
wieħed jew aktar, proposta minn Stat 
Membru fl-ewwel sottomissjoni tiegħu tal-
Kuntratt tas-Sħubija li jittrasferixxi sa 30%
tal-approprjazzjoni totali għal kategorija ta’ 
reġjuni lil kategoriji oħra ta’ reġjuni.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b’mod komplementari u soġġett għal 
limitu ta’ 5 % tal-finanzjament tal-Unjoni 
għal kull assi prijoritarju ta’ programm 
operazzjonali, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-ispejjeż huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 
ta’ eliġibbiltà applikati lil dak il-Fond, 
sakemm ikunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u huma marbuta direttament 
magħha.

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
soġġett għal limitu ta’ 20 % tal-
finanzjament tal-Unjoni għal kull assi 
prijoritarju ta’ programm operazzjonali, 
parti minn operazzjoni li għaliha l-ispejjeż 
huma eliġibbli għal sostenn mill-Fond l-
ieħor abbażi tar-regoli ta’ eliġibbiltà 
applikati lil dak il-Fond, sakemm ikunu 
meħtieġa għall-implimentazzjoni 
sodisfaċenti tal-operazzjoni u huma 
marbuta direttament magħha.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jkun hemm websajt unika jew portal 
ta' websajts uniku li jipprovdi 
informazzjoni dwar u aċċess għall-
programmi operazzjonali kollha f’dak l-
Istat Membru;

(a) li jkun hemm websajt unika jew portal 
ta' websajts uniku li jipprovdi 
informazzjoni dwar u aċċess għall-
programmi operazzjonali kollha f’dak l-
Istat Membru; dik il-websajt jew portal 
għandhom jiġu aġġornati fil-pront jekk 
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isir xi tibdil;

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jinfurmaw lill-benefiċjarji potenzjali 
dwar l-opportunitajiet ta’ finanzjament taħt 
programmi operazzjonali;

(b) li jinfurmaw lill-benefiċjarji potenzjali, 
billi jużaw varjetà ta' metodi aċċessibbli,
dwar l-opportunitajiet ta’ finanzjament taħt 
programmi operazzjonali;

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 75% għar-reġjuni l-anqas żvilppati ta' 
Stati Mambri barra dawk imsemmija fil-
punti (b) u (c), u għar-reġjuni kollha li l-
PDG per capita tagħhom għall-perjodu 
2007-2013 kien anqas minn 75% tal-
medja tal-UE-25 għall-perjodu ta' 
referenza li iżda l-PDG tagħhom ikun 
ogħla minn 75% tal-medja tal-PDG tal-UE-
27;

(d) 75% għar-reġjuni li huma anqas
żvilppati tal-Istati Membri li ma 
jissodisfawx il-kriterji li jissemmew fil-
punti (b) u (c), u għar-reġjuni kollha li 
rċevew finanzjament taħt l-objettiv tal-
"Konverġenza" għall-perjodu bejn l-2007 
u l-2013 u li l-PDG per capita tagħhom 
kien ogħla minn 75% tal-medja tal-PDG 
tal-UE-27;

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 140 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operazzjonijiet li fir-rigward tagħhom 
in-nefqa totali eliġibbli ma taqbiżx 
EUR 100 000 m'għandhomx ikunu soġġetti 
għal aktar minn verifika waħda mill-
awtorità ta’ verifika jew mill-Kummissjoni 
qabel l-għeluq tan-nefqa kollha 
kkonċernata skont l-Artikolu 131. 

1. L-operazzjonijiet li fir-rigward tagħhom 
in-nefqa totali eliġibbli ma taqbiżx 
EUR 200 000 m'għandhomx ikunu soġġetti 
għal aktar minn verifika waħda mill-
awtorità ta’ verifika jew mill-Kummissjoni 
qabel l-għeluq tan-nefqa kollha 
kkonċernata skont l-Artikolu 131. 
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Operazzjonijiet oħra m’għandhomx ikunu 
soġġetti għal aktar minn verifika waħda 
f'kull sena ta’ kontabilità, mill-awtorità ta' 
verifika u mill-Kummissjoni qabel l-għeluq 
tan-nefqa kollha kkonċernata skont l-
Artikolu 131. Dawn id-dispożizzjonijiet 
huma mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 4.

Operazzjonijiet oħra m’għandhomx ikunu 
soġġetti għal aktar minn verifika waħda 
f'kull sena ta’ kontabilità, mill-awtorità ta' 
verifika u mill-Kummissjoni qabel l-għeluq 
tan-nefqa kollha kkonċernata skont l-
Artikolu 131. Dawn id-dispożizzjonijiet 
huma mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 4.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Anness -I (ġdid) parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan ta’ dan il-qafas huwa li, bi qbil 
mal-Artikolu 10, jservi bħala mezz ta' 
koordinazzjoni, integrazzjoni u bbilanċjar 
tal-objettivi ta' politiki differenti f'kuntesti 
reġjonali speċifiċi, u, b'mod partikolari, 
bħala mezz ta’ koordinazzjoni u 
bbilanċjar tal-prijoritajiet ta’ investiment 
mal-objettivi tematiċi spjegati fl-
Artikolu 9 u mingħajr preġudizzju għall-
prijoritajiet u l-objettivi stabbiliti fir-
regolamenti speċifiċi għall-fondi.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Anness -I (ġdid) – Parti 1 – Taqsima 1.2 – paragrafu 1.2.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2.4 Il-FEŻR u l-FK iridu jkomplu 
jagħmlu investimenti maġġuri fl-
infrastrutturi tal-Istati Membri u tar-
Reġjuni biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-
qafas dwar l-Ilma u ta’ direttivi rilevanti 
oħra. Soluzzjonijiet tekniċi, maħsuba biex 
jikkontribwixxu għal azzjonijiet 
sostenibbli, jeżistu, u oħrajn ġodda qed 
jitfaċċaw, u għaldaqstant il-FEŻR jrid 
ikompli jagħti appoġġ lir-riċerka f’dan il-
qasam. Tali appoġġ għandu jkollu l-għan 
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li jikkomplementa l-miżuri koperti minn 
Orizzont 2020. Il-finanzjament għal 
azzjonijiet tal-bijodiversità jista’ jsir 
disponibbli wkoll permezz tal-FAEŻR u l-
FEMS. Il-FAEŻR jista’ jintuża wkoll biex 
jagħti appoġġ għall-immaniġġjar 
sostenibbli tar-riżorsi naturali, biex jiġu 
inkoraġġiti t-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni, għat-titjib tal-kompetittività 
tal-agrikoltura u għall-iżvilupp inklużiv 
taż-żoni rurali.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Anness V – paragrafu 3 – subparagrafu 3.1 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità amministrattiva għandha 
tiżgura li l-benefiċjarji potenzjali huma 
informati dwar tal-inqas dan li ġej:

2. L-awtorità amministrattiva għandha 
tiżgura li l-benefiċjarji potenzjali huma 
informati, permezz tal-użu ta’ varjetà ta’ 
metodi aċċessibbli, dwar tal-inqas dan li 
ġej:

Emenda 59

Proposta għal regolament
Anness V – paragrafu 3 – subparagrafu 3.1 – punt 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) kwalunkwe tibdil fl-informazzjoni 
msemmija fil-punti (a) sa (d), għall-inqas 
tliet xhur qabel dak it-tibdil jidħol fis-
seħħ;
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