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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-UE hija responsabbli għat-twaqqif tas-Sistema Ewropea ta' Navigazzjoni bis-Satellita 
(GNSS) u hija s-sid tas-sistemi Galileo u EGNOS. Is-sjieda u r-responsabilità tal-UE għall-
programmi Galileo u EGNOS kienu kkonfermati kemm-il darba mill-Parlament Ewropew u 
mill-Kunsill. Mhux biss, iżda l-programmi Galileo u EGNOS huma rikonoxxuti bħala proġetti 
ewlenin tal-Unjoni u jirrappreżentaw parti integrali mill-istrateġija Ewropa 2020. Ir-
rapporteur tagħkom tappoġġa bis-sħiħ, għaldaqstant, il-proposta tal-Kummissjoni li jitkompla 
l-finanzjament ta' dawn il-programmi fil-Qafas Finanzjarju Multiannwali li jmiss għall-2014-
2020.

Fil-proposta tagħha għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-MFF għas-snin 2014-2020, 
il-Kummissjoni tinkludi massimu ta' EUR 7 biljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn bi 
prezzijiet tal-2011 (madwar 7.9 biljun EUR fi prezzijiet attwali) għal dawn il-programmi. Hija 
tenfasizza wkoll li l-ebda approprjazzjonijiet addizzjonali mhu se jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni mill-baġit tal-UE. F'każ li l-ispejjeż ikunu ikbar mill-flus disponibbli, il-
programi jkunu jridu jiġu adattati għall-ammonti disponibbli, jew ir-Regolament tal-MFF 
ikun irid jiġi emendat minn deċiżjoni unanima tal-Kunsill bl-approvazzjoni tal-Parlament 
Ewropew. Dan l-ammont għalhekk hu "delimitat" fil-baġit tal-UE, u l-ebda flessibilità f'dawn 
l-intestaturi mhu se tapplika għal dawn il-programmi. 

Ta' min ifakkar li l-MFF 2007-2013 kien rivedut għall-ammont ta' 1.3 biljun (prezzijiet 
attwali) fir-rigward tal-programm Galileo fl-aħħar tal-2007, wara negozjati twal u li ħtieġu 
sforzi bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Ir-reviżjoni tqieset neċessarja minħabba li l-
programm kellu spejjeż żejda sinifikanti li kellhom ikunu koperti parzjalment minn reviżjoni 
tal-MFF. 

Sabiex titnaqqas il-possibilità ta' spejjeż żejda fil-futur, il-proposta attwali tal-Kummissjoni 
tinkludi fil-pakketti finanzjarji ta' dawn il-programmi EUR 1005 miljun (prezzijiet attwali) 
biex tkopri r-riskji potenzjali tal-iskjerament u l-isfruttament. Ir-rapporteur tagħkom tinnota 
wkoll il-konvinzjoni tal-Kummissjoni li fażijiet tal-iskjerament u l-isfruttament, fejn bħalissa 
wasal il-proġett Galileo, jippreżentaw, skont id-definizzjoni tagħhom, riskju iżgħar ta' spejjeż 
żejda milli kien il-każ qabel, waqt il-fażi tal-iżvilupp. Madankollu, fil-każ ta' obbligi 
finanzjarji addizzjonali mhux previsti, u sabiex tikkonferma l-identità tal-programmi tal-UE, 
ir-rapporteur tagħkom temmen li dawk għandhom jiġu koperti mill-marġni disponibbli bejn 
il-limiti massimi tal-MFF u l-limiti massimi tar-riżorsi proprji. 
Ir-rapporteur tagħkom qed tipproponi wkoll għadd ta' tibdiliet addizzjonali għall-proposta tal-
Kummissjoni, notevolment il-ħtieġa li l-awtorità tal-baġit tinżamm infurmata dwar diversi 
stadji tal-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament (minflok jinżamm infurmat biss Kumitat ta' 
rappreżentanti tal-Istati Membri) sabiex tkun tista' teżerċita bis-sħiħ il-kontroll baġitarju u l-
prerogattivi ta' ppjanar tagħha. F'dan ir-rigward, enfasi partikolari qed titqiegħed fuq il-ħtieġa 
li l-Kummissjoni tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill b'antiċipu biżżejjed fil-każ ta' 
riskji li ma jistgħux jiġu kkontrollati li jistgħu joħolqu devjazzjonijiet sinifikanti mill-
programmi f'termini ta' kost u skadenzi. Ir-rapporteur tagħkom qed tippreżenta l-elementi 
minimi li għandhom ikunu parti mir-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-programmi, inklużi aġġornament dwar l-
evalwazzjoni u l-kontroll tar-riskji u valutazzjoni tal-impatt possibbli tagħhom fuq l-ispiża u 
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d-devjazzjonijiet fl-iskeda. 

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 1a (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1a. Jirrimarka li l-pakkett finanzjarju 
speċifikat fil-proposta leġiżlattiva 
jikkostitwixxi biss indikazzjoni lill-
awtorità leġiżlattiva u li ma jistax jiġi 
stabbilit sakemm jintlaħaq qbil rigward il-
proposta għal regolament li jistabbilixxi l-
Qafas Finanzjarju Multiannwali għas-
snin 2014-2020;

Ġustifikazzjoni

Il-ħidma fuq bażi ta' politika individwali jew fuq kwistjonijiet speċifiċi ma għandhiex twassal 
għal nuqqas ta' viżjoni ġenerali dwar negozjat li għandu jibqa' negozjat globali dwar l-MFF, 
fejn xejn ma jista' jitqies bħala miftiehem sakemm ma jkunx miftiehem kollox. Wara ftehim 
dwar ir-regolament dwar l-MFF, il-PE u Kunsill jaslu għall-qbil dwar proposti leġiżlattivi 
individwali, inklużi l-pakketti finanzjarji tagħhom, pendenti quddiem il-PE u lill-Kunsill, u 
jipproċedu għall-adozzjoni finali tagħhom.

Emenda 2

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1b. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' 
Ġunju 2011 bit-titlu "Ninvestu fil-
ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali 
(MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva"1; itenni li riżorsi 
addizzjonali suffiċjenti huma meħtieġa fl-
MFF li jmiss sabiex jippermettu lill-
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Unjoni tirrealizza l-prijoritajiet tal-
politika eżistenti tagħha u l-kompiti ġodda 
provduti bit-Trattat ta' Lisbona, kif ukoll 
biex tirreaġixxi għal avvenimenti mhux 
previsti; jistieden lill-Kunsill, f’każ li ma 
jikkondividix dan l-approċċ, biex 
jidentifika b’mod ċar liema mill-
prijoritajiet jew proġetti politiċi tiegħu 
jistgħu jitneħħew kompletament, minkejja 
li bil-provi jħallu valur miżjud Ewropew;
_______________
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0266.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Tali programmi jistħoqqilhom li jiġu 
ffinanzjati b'riżorsi adegwati, minħabba l-
importanza tagħhom, id-dimensjoni 
Ewropea tagħhom u l-valur miżjud 
Ewropew intrinsiku tagħhom.  

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-fażijiet tal-implimentazzjoni u tal-
esplojtazzjoni tal-programm Galileo u l-
fażi tal-esplojtazzjoni tal-programm 
EGNOS għandhom, fil-prinċipju, jiġu 
ffinanzjati kompletament mill-Unjoni. 
Madankollu, skont ir-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002 tal-
25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament 
Finanzjarju applikabbli ghall-bagit 
generali tal-Komunitajiet Ewropej, l-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu jipprovdu 
finanzjament addizzjonali lill-programmi 
jew kontribuzzjoni in natura, fuq il-bażi 

(13) Il-fażijiet tal-implimentazzjoni u tal-
esplojtazzjoni tal-programm Galileo u l-
fażi tal-esplojtazzjoni tal-programm 
EGNOS għandhom, fil-prinċipju, jiġu 
ffinanzjati kompletament mill-Unjoni. 
Madankollu, skont ir-Regolament (UE) 
Nru XXX/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill ta' ... 2012 [dwar ir-regoli 
finanzjarji applikabbli għall-baġit 
annwali tal-Unjoni], l-Istati Membri
għandhom ikunu jistgħu jipprovdu 
finanzjament addizzjonali lill-programmi 
jew kontribuzzjoni in natura, fuq il-bażi 
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tal-ftehimiet xierqa, sabiex jiffinanzjaw 
elementi addizzjonali tal-programmi 
rikjesti minnhom, eż. dwar l-arkitettura tas-
sistema jew bżonnijiet partikolari tas-
sigurtà. Il-pajjiżi terzi u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
għandhom ikunu jistgħu wkoll 
jikkontribwixxu għall-programmi.

tal-ftehimiet xierqa, sabiex jiffinanzjaw 
elementi addizzjonali tal-programmi 
rikjesti minnhom, eż. dwar l-arkitettura tas-
sistema jew bżonnijiet partikolari tas-
sigurtà. Il-pajjiżi terzi u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
għandhom ikunu jistgħu wkoll 
jikkontribwixxu għall-programmi skont il-
prinċipju tal-interess reċiproku.

Ġustifikazzjoni

Allinjament mar-Regolament Finanzjarju l-ġdid.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex tiġi garantita l-kontinwazzjoni 
tal-programmi, huwa meħtieġ li jiġi 
stabbilit qafas finanzjarju adattat sabiex l-
Unjoni tkun tista’ tkompli tiffinanzahom. 
Jinħtieġ ukoll li jiġi indikat l-ammont ta' 
flus meħtieġ bejn l-1 ta' Jannar 2014 sal-
31 ta' Diċembru 2020 sabiex tiġi 
ffinanzjata t-tlestija tal-fażi tal-
implimentazzjoni tal-programm Galileo u 
t-tħaddim tas-sistemi.

(14) Fid-dawl tal-perjodi twal involuti 
għar-realizzazjoni ta' dawn il-proġetti u l-
livelli ta’ investiment kapitali diġà 
impenjati għalihom, jeħtieġ li jkun hemm 
impenji finanzjarji suffiċjenti u 
konsistenti tul il-perjodi tal-
programmazzjoni finanzjarja sabiex 
jiżguraw il-kontinwità fl-ippjanar u l-
istabilità organizzattiva tal-programmi.
Sabiex tiġi garantita l-kontinwazzjoni tal-
programmi, huwa meħtieġ li jiġi stabbilit 
qafas finanzjarju adattat sabiex l-Unjoni 
tkun tista’ tkompli tiffinanzahom. Jinħtieġ 
ukoll li jiġi speċifikat l-ammont massimu 
ta' flus meħtieġ bejn l-1 ta' Jannar 2014 sal-
31 ta' Diċembru 2020 sabiex tiġi 
ffinanzjata t-tlestija tal-fażi tal-
implimentazzjoni tal-programm Galileo u 
t-tħaddim tas-sistemi.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Huwa importanti li wieħed jinnota li l-
ispejjeż ta' investiment u tal-esplojtazzjoni 
tas-sistemi stmati għall-perjodu 2014-2020 
ma jqisux l-obbligi finanzjarji mhux 
previsti, li l-Unjoni jista’ jkollha tassumi, 
partikolarment dawk relatati mas-sistema 
ta' responsabbiltà mhux kuntrattwali li 
tirriżulta min-natura pubblika tad-dritt ta' 
proprjetà fuq is-sistemi partikolarment fir-
rigward ta' force majeur u ta' falliment 
katastrofiku. Dawn l-obbligi huma s-
suġġett ta' analiżi speċifika mill-
Kummissjoni.

(17) Huwa importanti li wieħed jinnota li l-
ispejjeż ta' investiment u tal-esplojtazzjoni 
tas-sistemi stmati għall-perjodu 2014-2020 
ma jqisux l-obbligi finanzjarji mhux 
previsti, li l-Unjoni jista’ jkollha tassumi, 
partikolarment dawk relatati mas-sistema 
ta' responsabbiltà mhux kuntrattwali li 
tirriżulta min-natura pubblika tad-dritt ta' 
proprjetà fuq is-sistemi partikolarment fir-
rigward ta' force majeur u ta' falliment 
katastrofiku. Dawn l-obbligi huma s-
suġġett ta' analiżi speċifika mill-
Kummissjoni. Kwalunkwe obbligi 
finanzjarji mhux previsti bħal dawn 
għandhom ikunu koperti mill-marġni 
bejn il-limitu massimu tar-riżorsi proprji 
u dak tal-MFF.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Barra minn hekk, id-dħul iġġenerat 
mis-sistemi għandu jitħallas lill-Unjoni 
biex tikkumpensa għall-investimenti li tkun 
għamlet qabel. Madankollu, għandu jkun 
possibli li jiġi previst mekkaniżmu tal-qsim 
tad-dħul fil-kuntratti li jiġu ffirmati mis-
settur privat.

(19) Barra minn hekk, id-dħul iġġenerat 
mis-sistemi għandu jitħallas lill-Unjoni 
biex tikkumpensa għall-investimenti li tkun 
għamlet qabel. Skont l-Artikolu 294 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE) għandu jkun possibli li 
jiġi adottat mekkaniżmu tal-qsim tad-dħul 
u li ssir dispożizzjoni għalih fil-kuntratti li 
jiġu ffirmati ma’ kumpaniji tas-settur
privat.
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex ma jkunx hemm spejjeż mhux 
ibbaġitjati u dewmien li affettwaw il-
progress tal-programmi f'dawn l-aħħar 
snin, jinħtieġ li jiżdiedu l-isforzi biex jiġu 
kkontrollati r-riskji li jistgħu jwasslu għal 
spejjeż eċċessivi kif mitlub mill-Kunsill u 
l-Parlament fil-konklużjonijiet u r-
riżoluzzjonijiet rispettivi tagħhom tal-
31 ta' Marzu 2011 u t-8 ta' Ġunju 2011, u 
kif muri mill-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
u lill-Kumitat tar-Reġjuni tad-
29 ta' Ġunju 2011 bit-titlu 'Baġit għall-
Ewropa 2020'.

(20) Sabiex ma jkunx hemm spejjeż mhux 
ibbaġitjati u dewmien li affettwaw il-
progress tal-programmi f'dawn l-aħħar 
snin, se jiżdiedu l-isforzi biex jiġu 
kkontrollati r-riskji li jistgħu jwasslu għal 
spejjeż eċċessivi kif mitlub mill-Kunsill u 
l-Parlament fil-konklużjonijiet u r-
riżoluzzjonijiet rispettivi tagħhom tal-
31 ta' Marzu 2011 u t-8 ta' Ġunju 2011, u 
kif muri mill-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
u lill-Kumitat tar-Reġjuni tad-
29 ta' Ġunju 2011 bit-titlu 'Baġit għall-
Ewropa 2020'. Ir-riskji tal-iskjerament u l-
isfruttament kienu stmati li 
jirrappreżentaw madwar EUR 1005 
miljun (fi prezzijiet attwali) u kienu 
inklużi fil-pakkett finanzjarju tal-
programmi. Fil-każ li jkunu meħtieġa 
riżorsi finanzjarji addizzjonali għal dawn 
il-proġetti, dawn m’għandhomx jinstabu 
askapitu ta’ proġetti iżgħar li rnexxew u li 
huma ffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni. 
Kwalunkwe ħtieġa ta' riżorsi finanzjarji li 
tinqala' minħabba dawn ir-riskji għandha 
tkun koperta mill-marġni bejn il-limitu 
massimu tar-riżorsi proprji u dak tal-
MFF.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-Unjoni għandha tikkonkludi ftehim 
ta' delegazzjoni multiannwali mal-Aġenzija 
Spazjali Ewropea li jkopri l-aspetti tekniċi 
tal-programm u l-aspetti marbuta mal-
programmazzjoni. Sabiex il-Kummissjoni, 
li tirrappreżenta lill-Unjoni, teżerċita 
kompletament is-setgħa ta' kontroll tagħha, 
il-ftehim ta' delegazzjoni għandu jinkludi 
partikolarment il-kundizzjonijiet ġenerali li 
jirregolaw il-ġestjoni tal-fondi allokati lill-
Aġenzija Spazjali Ewropea. Fir-rigward 
tal-attivitajiet iffinanzjati esklussivament 
mill-Unjoni, dawn il-kundizzjonijiet 
għandhom jiżguraw livell ta' kontroll 
komparabbli ma' dak rikjest li kieku l-
Aġenzija Spazjali Ewropea kienet Aġenzija 
tal-Unjoni. 

(24) Skont l-Artikolu 290 tat-TFUE,
għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni 
s-setgħa li tikkonkludi, f'isem l-Unjoni,
ftehim ta' delega multiannwali mal-
Aġenzija Spazjali Ewropea li jkopri l-
aspetti tekniċi tal-programm u l-aspetti 
marbuta mal-programmazzjoni. Sabiex il-
Kummissjoni teżerċita kompletament is-
setgħa ta' kontroll tagħha, il-ftehim ta' 
delega għandu jinkludi partikolarment il-
kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw il-
ġestjoni tal-fondi allokati lill-Aġenzija 
Spazjali Ewropea. Fir-rigward tal-
attivitajiet iffinanzjati esklussivament mill-
Unjoni, dawn il-kundizzjonijiet għandhom 
jiżguraw livell ta' kontroll komparabbli ma' 
dak rikjest li kieku l-Aġenzija Spazjali 
Ewropea kienet Aġenzija tal-Unjoni. 

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex jiġu allokati l-fondi tal-Unjoni 
attribwiti lill-programmi b'limitu totali li l-
Kummissjoni ma tistax tisboq, għandhom 
jiġu applikati proċeduri tal-akkwist 
pubbliku effettivi u, partikolarment, 
kuntratti negozjati sabiex jiġi żgurat l-aħjar 
użu tar-riżorsi, servizzi sodisfaċenti, it-
tħaddim bla problemi tal-programmi, 
ġestjoni tajba tar-riskju u konformità mal-
iskeda proposta. L-awtorità tal-kuntratti 
għandha tagħmel kull sforz biex tissodisfa 

(27) Sabiex jiġu allokati l-fondi tal-Unjoni 
attribwiti lill-programmi b'limitu totali 
stipulat fl-Artikolu 14 tar-regolament 
propost dwar l-MFF 2014-2020 li l-
Kummissjoni ma tistax tisbqu, għandhom 
jiġu applikati proċeduri tal-akkwist 
pubbliku effettivi u, partikolarment, 
kuntratti negozjati sabiex jiġi żgurat l-aħjar 
użu tar-riżorsi, servizzi sodisfaċenti, it-
tħaddim bla problemi tal-programmi, 
ġestjoni tajba tar-riskju u konformità mal-
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dawn ir-rekwiżiti. iskeda proposta.  L-awtorità tal-kuntratti 
għandha tagħmel kull sforz biex tissodisfa 
dawn ir-rekwiżiti.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Il-valutazzjonijiet għandhom jitwettqu 
mill-Kummissjoni sabiex tevalwa l-
effettivita' u l-effiċjenza tal-miżuri meħuda 
biex jinkisbu l-objettivi tal-programm.

(36) Il-valutazzjonijiet, ibbażati fuq 
indikaturi miftiehma, għandhom jitwettqu 
mill-Kummissjoni sabiex tevalwa l-
effettivita' u l-effiċjenza tal-miżuri meħuda 
biex jinkisbu l-objettivi tal-programm.

Ġustifikazzjoni

Iridu jiġu stabbiliti indikaturi xierqa biex jevalwaw il-progress tal-programm.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-indikaturi u l-miri li ġejjin għandhom 
jintużaw, fost l-oħrajn, biex ikejlu l-grad 
ta' realizzazzjoni ta' objettivi speċifiċi tal-
programm Galileo:
(a) l-għadd kumulattiv ta' satelliti 
operazzjonali: 18-il satellita sal l-2015, 30 
sal-2019;
(b) verżjoni implimentata tal-
infrastruttura terrestri: verżjoni 2 sal-
2015;
(c) l-għadd ta’ servizzi implimentati: 3 
servizzi inizjali sal-2015, 5 servizzi sal-
2020.



AD\904069MT.doc 11/17 PE487.670v02-00

MT

Ġustifikazzjoni

Iridu jiġu stabbiliti indikaturi u miri xierqa biex jevalwaw sew il-progress tal-programm. L-
indikaturi proposti huma dawk inklużi mill-Kummissjoni fid-dikjarazzjoni finanzjarja 
leġiżlattiva.

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-indikaturi u l-miri li ġejjin għandhom 
jintużaw, fost l-oħrajn, biex ikejlu l-grad 
ta' realizzazzjoni ta' objettivi speċifiċi tal-
programm EGNOS:
- l-għadd ta' bidliet fis-servizzi ppreżentati 
lill-awtoritajiet taċ-ċertifikazzjoni: 3 fil-
perjodu 2014-2020.

Ġustifikazzjoni

Iridu jiġu stabbiliti indikaturi u miri xierqa biex jevalwaw sew il-progress tal-programm. L-
indikaturi proposti huma dawk inklużi mill-Kummissjoni fid-dikjarazzjoni finanzjarja 
leġiżlattiva.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-nefqa m'għandhiex teċċedi 1% tal-
approprjazzjonijiet totali tal-Unjoni 
assenjati għall-programmi.

Ġustifikazzjoni

EUR 70 miljun għandhom ikunu biżżejjed għat-twettiq ta' dawn il-kompiti.
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex tippermetti li l-ispejjeż tal-
programmi u tal-fażijiet differenti tal-
programmi ikunu identifikati b’mod ċar, il-
Kummissjoni, b’konformità mal-prinċipju 
ta’ maniġment trasparenti, għandha 
tinforma lill-Kumitat imsemmi fl-
Artikolu 35(1) kull sena dwar l-
allokazzjoni tal-fondi tal-Unjoni għal kull 
waħda mill-attivitajiet speċifiikati fil-
paragrafi 1 u 2.

3. Sabiex tippermetti li l-ispejjeż tal-
programmi u tal-fażijiet differenti tal-
programmi ikunu identifikati b’mod ċar, il-
Kummissjoni, b’konformità mal-prinċipju 
ta’ maniġment trasparenti, għandha 
tinforma lill-awtorità baġitarja u lill-
Kumitat imsemmi fl-Artikolu 35(1) kull 
sena dwar l-allokazzjoni tal-fondi tal-
Unjoni għal kull waħda mill-attivitajiet 
speċifiikati fil-paragrafi 1 u 2.
(Din l-emenda tapplika matul it-test kollu 
fl- Artikolu 8, paragrafu 2, fl-Artikolu 16, 
paragrafu 4 – Il-Ġustifikazzjoni tibqa’ l-
istess.)

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn Kumitat dwar il-Programmi Ewropej tal-GNSS. 
Billi l-governanza pubblika tajba teħtieġ ġestjoni uniformi tal-programmi, proċess ta' teħid 
ta' deċiżjoni aktar rapidu, aċċess ugwali għall-informazzjoni u trasparenza. Il-Kumitat dwar 
il-Programmi Ewropej tal-GNSS twaqqaf skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) 
Nru 683/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 dwar 
implimentazzjoni ulterjuri tal-programmi Ewropej ta' navigazzjoni bis-satellita (EGNOS u 
Galileo).

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-approprjazzjonijiet għandhom jiġu 
implimentati b’konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u r-
Regolament (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002.

2. L-approprjazzjonijiet għandhom jiġu 
implimentati b’konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u r-
Regolament (UE) Nru XXX/2012 [ir-
Regolament Finanzjarju l-Ġdid].
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Ġustifikazzjoni

Allinjament mar-Regolament Finanzjarju l-ġdid.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-kuntratti konklużi ma’ entitajiet tas-
settur privat, jista' jiġi pprevedut
mekkaniżmu għall-kondiviżjoni tal-
introjtu.

2. Kwalunkwe mekkaniżmu għall-
kondiviżjoni tal-introjtu għandu jiġi 
adottat skont l-Artikolu 294 TFUE.  Fil-
kuntratti konklużi ma’ entitajiet tas-settur 
privat, tista’ ssir dispożizzjoni għal dan il-
mekkaniżmu għall-kondiviżjoni tal-
introjtu.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tikkonkludi 
ftehim ta' delegazzjoni multiannwali mal-
Aġenzija Spazjali Ewropea abbażi ta’ 
deċiżjoni ta’ delegazzjoni adottata mill-
Kummissjoni b’konformità mal-
Artikolu 54(2) tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002. Dan il-ftehim 
għandu jkopri l-eżekuzzjoni tal-kompiti u 
tal-baġit skont id-delegazzjoni 
b'konformità mal-implimentazzjoni tal-
programmi, b’mod partikolari t-tlestija tal-
infrastruttura skont il-programm Galileo.

1. Il-Kummissjoni għandha tikkonkludi, 
permezz ta' att delegat, ftehim ta' delega 
multiannwali mal-Aġenzija Spazjali 
Ewropea abbażi ta’ deċiżjoni ta’ delega 
adottata mill-Kummissjoni b’konformità 
mal-Artikolu XX tar-Regolament (UE) 
Nru XXX/2012 [ir-Regolament 
Finanzjarju l-Ġdid]. Dan il-ftehim għandu 
jkopri l-eżekuzzjoni tal-kompiti u tal-baġit 
skont id-delegazzjoni b'konformità mal-
implimentazzjoni tal-programmi, b’mod 
partikolari t-tlestija tal-infrastruttura skont 
il-programm Galileo.
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Ġustifikazzjoni

Il-ftehim mal-Aġenzija Spazjali Ewropea huwa fattur kritiku għat-tlestija b'suċċess tal-
programmi. It-termini u l-kundizzjonijiet jistgħu jkunu stipulati fl-att leġiżlattiv iżda, fl-
interess tal-ekonomija leġiżlattiva, huwa xieraq li din is-setgħa tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 35(1) 
għandu jiġi kkonsultat dwar id-deċiżjoni 
ta’ delegazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
ta’ dan l-Artikolu, b’konformità mal-
proċedura ta' konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 35(2). Il-Kumitat għandu jiġi 
infurmat bil-ftehim ta’ delegazzjoni 
multiannwali li għandu jiġi konkluż mill-
Kummissjoni u l-Aġenzija Spazjali 
Ewropea.

imħassar

Ġustifikazzjoni

M'hemmx proċedura ta' kumitat għal att delegat.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tassigura l-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. 
Kull sena, meta tippreżenta l-abbozz 
preliminari tal-baġit, hija għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 

Il-Kummissjoni għandha tassigura l-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. 
Kull sena, meta tippreżenta l-abbozz 
preliminari tal-baġit, hija għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
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u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi.

u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi. Dak ir-rapport għandu 
jinkludi, inter alia:
(a) evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
programmi u l-progress li sar fit-temma 
tal-miri stabbiliti skont l-Artikoli 1(4) u 
(5);
(b) aġġornament tal-evalwazzjoni u l-
kontroll tar-riskji u evalwazzjoni tal-
impatt possibbli f'termini ta' kost u 
devjazzjonijiet fl-iskeda;
(c) sommarju tal-informazzjoni kollha 
sottomessa lill-awtorità baġitarja skont l-
Artikoli 7(3), 8(2), 9(2) u 16(4));
(d) evalwazzjoni tal-funzjonament tal-
ftehim ta' delega multiannwali konkluż 
skont l-Artikolu 16(1).

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sabiex ikun jistgħu jsegwu mill-qrib l-
implimentazzjoni tal-programmi GNSS 
Ewropej, il-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni għandhom 
jiltaqgħu fil-Panel Interistituzzjonali 
Galileo skont id-dikjarazzjoni konġunta 
dwar il-Panel Interistituzzjonali Galileo 
tad-9 ta' Lulju 2008. 
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
b'antiċipu biżżejjed jekk tqis li jista' jkun 
hemm riskji li ma jistgħux jiġu 
kkontrollati jew fatturi oħra li jistgħu 
joħolqu devjazzjonijiet sinifikanti mill-
programmi b'mod partikulari f'termini ta' 
kost u skadenzi.
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