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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-politika ta’ koeżjoni hija waħda mill-istrumenti prinċipali tal-investiment intiża sabiex 
tappoġġja l-prijoritajiet ewlenin tal-Unjoni stabbiliti fl-Istrateġija Ewropa 2020. Skont l-
Artikoli 174 u 176 tat-TFUE, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) maħsub li 
jnaqqas il-qabża bejn il-livelli ta’ żvilupp tar-reġjuni u d-dewmien imġarrab mir-reġjuni l-
aktar żvantaġġati, u għaldaqstant l-azzjonijiet tiegħu jridu jkun diretti b’mod partikolari lill-
pajjiżi u r-reġjuni fejn hemm l-aktar bżonn.

Skont il-Proposta tal-Kummissjoni Ewropea, l-FEŻR 2014-2020 għandu jappoġġja l-iżvilupp 
reġjonali u lokali permezz ta' investimenti kofinanzjati fir-Rieċerka u l-Iżvilupp kif ukoll fl-
innovazzjoni; tibdil fil-klima u ambjent; appoġġ lin-negozju tal-SMEs; servizzi ta' interessi 
ekonomiċi komuni; telekomunikazzjoni, enerġija u infrastruttura tat-trasport; saħħa, 
edukazzjoni u infrastrutturi soċjali; u żvilupp urban sostenibbli. Ir-Rapporteur hu tal-fehma 
madankollu li l-attivitajiet marbuta kemm mat-turiżmu kif ukoll mal-wirt kulturali għandhom 
ikunu riflessi aħjar fir-regolament.

Biex jiżgura konċentrazzjoni akbar tal-appoġġ tal-FEŻR lill-prijoritajiet tal-UE, kif stipulat fl-
Istrateġija UE 2020, il-Kummissjoni Ewropea tipproponi konċentrazzjoni tematika waqt li 
tqis il-livell differenti tal-iżvilupp. Ir-Rapporteur jappoġġja l-bżonn li tkun evitata d-
duplikazzjoni, kif ukoll l-effetti ta' tixrid u tal-insuffiċjenza fil-prijorizzazzjoni li fil-passat, 
illimitaw il-valur miżjud tal-investiment Ewropew. Speċjalment fi żmien ta’ riżorsi skarsi, il-
konċentrazzjoni tematika u l-identifikazzjoni tal-prijoritajiet tal-investiment, f’konformità 
mal-objettivi tal-Istrateġija Ewrope 2020 huma essenzjali.

Ir-Regolament propost jipprevedi wkoll iffukar akbar fuq l-iżvilupp urban sostenibbli b'mod 
partikolari permezz tal-allokazzjoni ta’ minimu ta’ 5 % tal-miżuri tal-FEŻR għall-iżvilupp 
urban sostenibbli. Ir-Rapporteur jilqa’ din iż-żieda fl-iffukar.

Il-pakkett finanzjarju tal-FEŻR għall-2014-2020 mhuwiex imsemmi fir-regolament propost 
tal-FEZR iżda fir-regolament propost li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet komuni għall-fondi 
kollha [CPR]1 l-Artikolu 84(1) ta' dan tal-aħħar jipprevedi 96,52 % tar-pakkett globali tal-
fondi strutturali u ta' koeżjoni, jiġfieri 324,3 biljun (bi prezzijiet kostanti 2011), għall-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi. Mill-ammont ta' 324,3 biljun, 68,7 biljun (bi prezzijiet 
kostanti 2011) huma intiżi għall-Fond ta' Koeżjoni. Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
tipproponi persentaġġ minimu għall-Fond Soċjali Ewropew (FSE) għal kull kategorija ta’ 
reġjuni, u dan jimplika persentaġġ minimu globali għall-FSE ta' 25% tal-baġit allokat lill-
fondi strutturali u ta' koeżjoni flimkien, jiġifieri EUR 84 biljun. Konsegwentement, l-ammont 
massimu ta' EUR 183,3 biljun jibqa' disponibbli għall-FEŻR għall-perjodu 2014-2020. Dan 
jikkostitwixxi tnaqqis meta mqabbel mal-perjodu 2007-2013. Ir-Rapporteur jiddispjaċih li l-
pakket globali għall-politika ta' koeżjoni tnaqqas u li, konsegwentement, l-allokazzjoni 
baġitarja tal-FEŻR tnaqqset. 
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f'biljuni ta' EUR, prezzijiet 
kostanti 2011

QFM 2007 - 2013 QFM 2014 - 2020 Bidla
FEŻR 203 183 - 10 %
FSE 78 84 + 8 %
Fond ta' Koeżjoni  71 69 - 3 %
Total 354 336 - 5,3 %
Minħabba li ċerti ċifri nqalbu għall-eqreb numru sħiħ, jista' jkun li ma jirriżultawx fit-total eżatt muri hawn

Din se tiddependi madankollu fuq l-eżitu finali tan-negozjati fuq il-pakkett sħiħ li għandu jiġi 
allokat lill-politika ta' koeżjoni. Ma tistax tiġi stabbilita sakemm jintlaħaq qbil rigward il-
proposta għal regolament li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju multiannwali għas-snin 2014-
2020. Barra minn hekk, ir-Rapporteur jixtieq jenfasizza l-konvinzjoni espressa mill-Parlament 
Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 li, "hija meħtieġa żieda ta' mill-inqas 5% 
għall-MFF li jmiss" meta mqabbel mal-livell tal-2013 u li "l-ammonti allokati [għall-politika 
ta' koeżjoni] fil-perjodu ta' programmazzjoni finanzjarja attwali għandhom jinżammu tal-
anqas fl-istess livell fil-perjodu li jmiss" li, milli jidher, mhux il-każ.

Rigward dispożizzjonijiet oħra mal-implikazzjonijiet baġitarji, ir-Rapporteur jilqa’ l-isforzi 
ta’ simplifikazzjoni tal-Kummissjoni fir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni1.  Ir-
Rapporteur jisħaq ulterjorment fuq ir-responsabbiltà tal-Istati Membri li jappoġġjaw dawn l-
isforzi ta' simplifikazzjoni.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, 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. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
8 ta' Ġunju 2011 bl-isem “Ninvestu fil-
ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali 
(QFM) ġdid għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva1; itenni li huma 
meħtieġa riżorsi addizzjonali suffiċjenti 
fil-Qafas Finanzjarju Multiannwali li 
jmiss sabiex l-Unjoni tkun tista’ tissodisfa 
l-prijoritajiet politiċi eżistenti tagħha u 
twettaq il-kompiti ġodda u msaħħa 
previsti mit-Trattat ta’ Lisbona, kif ukoll 
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biex tirreaġixxi għal avvenimenti mhux 
mistennija; jirrimarka li anke b'żieda ta' 
tal-anqas 5 % fil-livell tar-riżorsi għall-
MFF li jmiss meta mqabbel mal-livell tal-
2013, tkun tista' ssir biss kontribuzzjoni 
limitata għall-ilħiq tal-objettivi u l-impenji 
maqbula tal-Unjoni, kif ukoll għall-
prinċipju tas-solidarjetà tal-Unjoni; 
jisfida lill-Kunsill, f'każ li ma jaqbilx ma' 
dan l-approċċ, jidentifika b'mod ċar liema 
mill-prijoritajiet politiċi jew mill-proġetti 
tiegħu jistgħu jiġu abbandunati totalment, 
minkejja l-prova ta’ valur miżjud 
Ewropew tagħhom;
_______________
1 Testi adottati, P7_TA(011)0266.

Emenda 2

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1b. Ifakkar, b’mod partikolari, li fl-istess 
riżoluzzjoni l-Parlament Ewropew 
jenfasizza li “politika ta’ koeżjoni msaħħa 
u ta’ suċċess teħtieġ finanzjament 
adegwat” u jikkonkludi li “l-ammonti 
allokati għaliha fil-perjodi kurrenti ta’ 
programmar għandu tal-anqas jinżamm l-
istess fil-perjodu li jmiss”;

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa – 1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Billi fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' 
Ġunju 2011 dwar Ninvestu fil-ġejjieni: 
Qafas Finanzjarju Multiannwali (QFM) 
ġdid għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva, il-Parlament 
Ewropew saħaq fuq "il-valur miżjud 
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Ewropew tal-politika ta' koeżjoni, peress li 
din il-politika hija mekkaniżmu stabbilit 
sew biex jintlaħqu t-tkabbir u l-impjiegi, 
strument importanti għall-konverġenza, l-
iżvilupp sostenibbli u s-solidarjetà u 
waħda mill-aktar politiki sinifikanti, 
viżibbli u li kellhom suċċess tal-Unjoni 
għal deċennji sħaħ". Il-Parlament 
Ewropew jirrimarka, madankollu, li 
politika ta' koeżjoni moderna għandha 
twettaq għadd ta' riformi strutturali, 
partikolarment fil-qasam tas-
semplifikazzjoni, tirreaġixxi għall-isfidi l-
kbar li qed tħabbat wiċċha magħhom l-
Unjoni u tippromwovi sinerġiji ma' 
politiki u strumenti oħra fil-post; Il-
Parlament Ewropew esprima l-
konvinzjoni tiegħu li l-politika ta’ 
koeżjoni tal-UE għandha tibqa’ politika 
għall-Unjoni kollha li tagħti aċċess għar-
riżorsi, l-esperjenzi u l-assistenza lir-
reġjuni kollha tal-UE.

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 64 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta’ Ġunju 2011 “Ninvestu fil-
Ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali (QFM) ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli 
u inklużiva”.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa -1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) Billi fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ 
Ġunju 2011, il-Parlament Ewropew 
enfasizza li politika ta’ koeżjoni ta’ 
suċċess u msaħħa teħtieġ finanzjament 
adegwat, u li l-ammonti allokati lilha fil-
perjodi ta’ programmar finanzjarji attwali 
għandhom tal-anqas jinżammu matul il-
perjodu li jmiss sabiex jiżdiedu l-isforzi 
tagħha fit-tnaqqis tad-disparitajiet tal-
iżvilupp bejn ir-reġjuni tal-UE. Il-
Kummissjoni tipproponi għalhekk li 
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tnaqqas fuq livell ġenerali l-pakkett tal-
politika ta’ koeżjoni b’5.3 % meta 
mqabbel mal-pakkett tal-2007-2013. 
Skont il-proposta tal-Kummissjoni 
ammont massimu ta’ EUR 183 biljun 
għandu jiġi allokat lill-FEŻR li 
jirrappreżenta tnaqqis ta’ 15 % meta 
mqabbel mal-perjodu 2007-2013.

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 67 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta’ Ġunju 2011 “Ninvestu fil-
Ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli 
u inklużiva” komplimentata biċ-ċifri.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. 
L-ammont ta' konċentrazzjoni għandha tqis 
il-livell ta' żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-
bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD per 
capita għall-perjodu 2007-2013 kien ta' 
anqas minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 
fil-perjodu ta' referenza.

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. 
Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lill-bżonn li jkun hemm koordinament 
mal-istrumenti u l-programmi eżistenti 
tal-UE fl-oqsma msemmija hawn fuq. L-
ammont ta' konċentrazzjoni għandha tqis
il-livell ta' żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-
bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD per 
capita għall-perjodu 2007-2013 kien ta' 
anqas minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 
fil-perjodu ta' referenza.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
8 ta' Ġunju 2011 bit-titlu "Ninvestu fil-
ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali 
(QFM) ġdid għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva1, il-Parlament 
Ewropew fakkar li, skont l-Artikolu 195 
tat-Trattat ta’ Lisbona, it-turiżmu huwa 
kompetenza ġdida tal-UE taħt it-Trattat 
ta’ lisbona, u għaldaqstant għandu jkun 
rifless fil-QFM li jmiss. Enfasizza l-
kontribut importanti tat-turiżmu 
sostenibbli għall-ekonomija Ewropea u 
kien tal-fehma li l-istrateġija Ewropea 
għat-turiżmu kellha timmira biex iżżid il-
kompetittività ta’ dan is-settur, 
tippromwovi l-kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali 
u tkun appoġġjata minn fondi adegwati 
matul il-perjodu li jmiss. Il-FEŻR għandu 
jappoġġja attivitajiet rilevanti għad-
dimensjoni tat-turiżmu.
_______________
1 Testi adottati, P7_TA(011)0266.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli, huwa kkunsidtrat neċessarju li 
jiġu megħjuna azzjonijiet integrati sabiex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
klimatiċi u soċjali li jaffettwaw iż-żoni 
urbani, u li tiġi definita proċedura li 
tistabbilixxi elenku ta' bliet koperti b'dawn 
l-azzjonijiet u l-allokazzjoni ta' flus 
imwarrba għal dawn l-azzjonijiet.

(7) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ Ġunju 
2011, il-Parlament Ewropew esprima t-
twemmin tiegħu li żoni urbani - bħal 
postijiet b'konċentrazzjoni għolja ta' 
diffikultajiet (qagħad, eskluzjoni soċjali, 
degrad ambjentali, migrazzjoni) - jista' 
jkollhom rwol importanti fl-iżvilupp 
reġjonali u jikkontribwixxu għall-
indirizzar tad-disparitajiet ekonomiċi u 
soċjali fuq il-post. Jenfasizza, kif xieraq, 
il-ħtieġa li jkun hemm approċċ aktar 
viżibbli u aktar iffukat għad-dimensjoni 
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urbana tal-politika ta’ koeżjoni, filwaqt li 
fl-istess ħin jiġu żgurati kundizzjonijiet 
bilanċjati għall-iżvilupp sinerġiku ta’ żoni 
urbani, suburbani u rurali; Fi ħdan il-
qafas tal-iżvilupp urban sostenibbli, huwa 
għalhekk ikkunsidrat neċessarju li jiġu 
megħjuna azzjonijiet integrati sabiex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
klimatiċi u soċjali li jaffettwaw iż-żoni 
urbani, u li tiġi definita proċedura li 
tistabbilixxi elenku ta' bliet koperti b'dawn 
l-azzjonijiet u l-allokazzjoni ta' flus 
imwarrba għal dawn l-azzjonijiet.

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 70 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta’ Ġunju 2011 “Ninvestu fil-
Ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli 
u inklużiva”.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ 
Ġunju 2011, il-Parlament Ewropew 
jirrikonoxxi li, skont it-Trattat, għandha 
tingħata attenzjoni partikolari liż-żoni 
rurali, liż-żoni affettwati mit-tranżizzjoni 
industrijali, u lir-reġjuni bi żvantaġġi 
naturali jew demografiċi gravi u 
permanenti, bħar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda tat-Tramuntana b'densità 
demografika baxxa ħafna, il-gżejjer, ir-
reġjuni transkonfinali u muntanjużi, kif 
ukoll ir-reġjuni ultraperiferiċi. Huwa 
esprima t-twemmin tiegħu li r-riżorsi u l-
kapaċitajiet li jinsabu fi ħdan dawn ir-
reġjuni jista’ jkollhom rwol sinifikanti fil-
kompetittività tal-ġejjieni tal-Unjoni 
Ewropea u, jenfasizza li ż-żoni li l-aktar 
iħabbtu wiċċhom ma’ dawn l-isfidi 
għandhom jiġu rikonoxxuti fl-MFF 2014-
2020. Il-Parlament Ewropew iqis li għar-
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reġjuni bi żvantaġġi permanenti huwa 
neċessarju li tiġi elaborata strateġija 
speċjali, kif previst mir-riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew tat-
22 ta' Settembru 2010.

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 71 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta’ Ġunju 2011 “Ninvestu fil-
Ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli 
u inklużiva”.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għandha tingħata attenzjoni speċifika 
lir-reġjuni l-aktar mbiegħda, bl-estensjoni, 
fuq bażi eċċezzjonali, tal-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FEŻR għall-finanzjament 
tal-għajnuna operattiva marbuta mal-
kumpens ta' spejjeż addizzjonali li 
jirriżultaw mis-sitwazzjoni ekonomika u 
soċjali speċifika tagħhom, milquta minn 
żvantaġġi li jirriżultaw minn fatturi li 
hemm referenza għalihom fl-Artikolu 349 
tat-Trattat, fosthom in-natura remota, 
insulari, ċkejkna, topografika u klimatika 
diffiċli tagħhom u mid-dipendenza 
ekonomika tagħhom fuq ftit prodotti, 
fatturi li l-permanenza u l-kombinazzjoni 
tagħhom jostakolaw severament l-iżvilupp 
ta' tali reġjuni. Sabiex jappoġġja l-iżvilupp 
ta' attivitajiet ekonomiċi eżistenti u ġodda, 
mill-inqas 50% tal-allokazzjoni speċifika 
addizzjonali għandjha tkun allokata għal 
azzjonijiet li jikkontribwixxu għad-
diversifikazzjoni u l-modernizzazzjoni tal-
ekonomiji tar-reġjuni l-aktar imbiegħda.

(11) Għandha tingħata attenzjoni speċifika 
lir-reġjuni l-aktar mbiegħda, bl-estensjoni, 
fuq bażi eċċezzjonali, tal-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FEŻR għall-finanzjament 
tal-għajnuna operattiva marbuta mal-
kumpens ta' spejjeż addizzjonali li 
jirriżultaw mis-sitwazzjoni ekonomika u 
soċjali speċifika tagħhom, milquta minn 
żvantaġġi li jirriżultaw minn fatturi li 
hemm referenza għalihom fl-Artikolu 349 
tat-Trattat, fosthom in-natura remota, 
insulari, ċkejkna, topografika u klimatika 
diffiċli tagħhom u mid-dipendenza 
ekonomika tagħhom fuq ftit prodotti, 
fatturi li l-permanenza u l-kombinazzjoni 
tagħhom jostakolaw severament l-iżvilupp 
ta' tali reġjuni. Sabiex jappoġġja l-iżvilupp 
ta' attivitajiet ekonomiċi eżistenti u ġodda, 
mill-inqas 50% tal-allokazzjoni speċifika 
addizzjonali għandjha tkun allokata għal 
azzjonijiet li jikkontribwixxu għad-
diversifikazzjoni u l-modernizzazzjoni tal-
ekonomiji tar-reġjuni l-aktar imbiegħda. 
B’mod partikolari, għandha li tiġi 
ffaċilitata s-sinerġija bejn l-FEŻR u l-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Iżvilupp, sabiex jiżdied l-iżvilupp tar-
reġjuni ultraperiferiċi u jitrażżan in-
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nuqqas ta’ użu tal-fondi maħsuba għar-
riċerka.

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 5 tal-opinjoni tal-Kumitat għall-Baġit għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 
dwar ir-rwol tal-Politika ta’ Koeżjoni fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni Ewropea fil-
kuntest tal-UE2020 ((2011/2195(INI)).

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Huwa importanti li jiġu żgurati l-
amministrazzjoni finanzjarja tajba tal-
programm u l-implimentazzjoni tiegħu bl-
aktar mod effikaċi u faċli għall-utent, 
filwaqt li għandhom jiġu wkoll żgurati ċ-
ċertezza legali u l-aċċessibbiltà tal-
istrument għall-parteċipanti kollha. 
Peress li l-attivitajiet li jaqgħu taħt il-fond 
ta’ koeżjoni jitwettqu taħt ġestjoni 
konġunta, l-Istati Membri għandhom 
joqogħdu lura milli jżidu regoli 
addizzjonali li jikkomplikaw l-użu tal-
fondi għall-benefiċjarju.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – sentenza introdotturja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jappoġġja dawn il-
prijoritajiet ta' investiment fi ħdan l-
objettivi tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR]:

Il-FEŻR għandu jappoġġja dawn il-
prijoritajiet ta' investiment fi ħdan l-
objettivi tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
waqt li jiżgura sinerġiji u 
kumplimentarjetajiet mal-programmi u l-
istrumenti rilevanti tal-Unjoni:
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 
għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni ekoeffiċjenti, l-innovazzjoni 
soċjali, l-industriji kulturali u kreattivi u l-
applikazzjonijiet ta' servizzi pubbliċi, 
simulazzjoni tal-esiġenzi, netwerking, 
ċentri ta' teknoloġija għolja, u l-
innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;
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