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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi regolament globali u komprensiv, li jistabbilixxi r-
regoli komuni għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali 
Ewropew (FSE), il-Fond ta' Koeżjoni (FtK), il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR) u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd (FEMS), jiġifieri l-fondi koperti mill-Qafas 
Strateġiku Komuni (QSK). Il-proposta hi maqsuma f'żewġ partijiet: id-dispożizzjonijiet 
komuni għall-fondi kollha koperti mill-QSK u d-dispożizzjonijiet ġenerali applikabbli għall-
FEŻR, il-FSE u l-FtK.

Ir-Rapporteur jilqa’ l-approċċ li ntuża. Sett ta' regoli uniformi għall-ħames fondi koperti mill-
QSK għandu jgħin biex jinħolqu s-sinerġiji, biex l-implimentazzjoni u l-kontroll tal-proġetti 
jsiru aktar faċli u biex jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-benefiċjarji, l-Istati Membri u l-
Kummissjoni.

Ir-rendiment tal-politika ta' koeżjoni għandu jissaħħaħ permezz ta' kundizzjonalitajiet ex ante 
u ex post. Għalkemm ir-Rapporteur jappoġġa dawn l-ideat fil-prinċipju, irid jiġi żgurat li 
dawn il-kundizzjonalitajiet mhumiex se joħolqu piżijiet amministrattivi ġodda bla bżonn.

Ir-Rapporteur jisħaq fuq il-ħtieġa li r-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni jiġi 
allinjat mar-Regolament Finanzjarju li għadu qed jiġi nnegozjat. Għaldaqstant hemm bżonn li 
tiġi żgurata l-koerenza sħiħa bejn iż-żewġ regolamenti fi stadju aktar avvanzat tal-proċedura 
leġiżlattiva.

Ir-Rapporteur jagħti l-appoġġ tiegħu għal semplifikazzjoni ulterjuri, li tinkludi l-
armonizzazzjoni tar-regoli ta' eliġibilità u tas-sistemi ta' ġestjoni u kontroll bejn il-fondi 
differenti, l-introduzzjoni ta' regoli semplifikati dwar ir-rimborż u użu aktar estensiv ta' 
"spejjeż semplifikati" bħal somom f'daqqa jew rati fissi. Għandha tiġi appoġġata wkoll 
ċaqliqa lejn "il-koeżjoni elettronika", li tippermetti li l-benefiċjarji jippreżentaw l-
informazzjoni b'mod elettroniku.

Il-Kummissjoni pproponiet ukoll li l-appoġġ għall-impriżi u l-proġetti li huma mistennija 
jiġġeneraw redditu finanzjarju sostanzjali għandu jingħata prinċipalment permezz ta’ 
strumenti finanzjarji innovattivi.

Hemm madankollu xi aspetti tal-proposta li jixirqilhom diskussjoni ulterjuri:

Fir-rigward tal-kundizzjonalità makroekonomika proposta, ta' min wieħed jinnota li l-
Parlament mhux involut fil-proċedura tat-teħid ta' deċiżjonijiet dwar is-sospensjoni tal-fondi;
anke l-valur miżjud ta' din il-miżura hu dubjuż peress li jista' jwassal biex ir-reġjuni jiġu 
kkastigati għall-iżbalji tal-Istati Membri u biex jittieħdu l-flus mir-reġjuni fejn ikunu meħtieġa 
biex jintgħelbu d-defiċits baġitarji tagħhom. Ir-Rapporteur għalhekk qed jissuġġerixxi li din 
il-kundizzjonalità titħassar.

"Qafas Strateġiku Komuni" għandu jittraduċi l-ħdax-il objettiv tematiku tar-Regolament 
f'azzjonijiet kruċjali għall-Fondi tal-QSK. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa biex 
tadotta dan il-qafas permezz ta' att delegat. Ir-Rapporteur jinsab inċert dwar l-użu tal-atti 
delegati peress li huma previsti biss għall-elementi mhux essenzjali tal-atti leġiżlattivi. Il-QSK 



PE488.045v02-00 4/31 AD\906170MT.doc

MT

jirrappreżenta ferm aktar minn hekk u għaldaqstant għandu jiġi adottat bħala anness għal dan 
ir-regolament.

Ir-Rapporteur jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-introduzzjoni ta' riżerva għall-prestazzjoni tista' 
twassal lill-Istati Membri biex ibaxxu l-ambizzjonijiet tagħhom fir-rigward tal-objettivi li 
għandhom jinkisbu, biex jiżguraw li mbagħad jikkwalifikaw għar-riżerva għall-prestazzjoni.
Ir-Rapporteur jemmen li l-proċedura proposta tista' twassal għal problemi serji ta' 
implimentazzjoni minħabba n-nuqqas ta' żmien fi tmiem il-perjodu ta' pprogrammar.

Il-Kummissjoni qed tipproponi wkoll li r-reġjuni b'PDG per capita (perjodu 2007-2013) ta' 
anqas minn 75 % tal-medja tal-UE25 imma b'PDG per capita ogħla minn 75 % tal-medja tal-
UE27 għandhom jirċievu allokazzjoni taħt il-Fondi Strutturali li tkun indaqs għal mill-inqas 
żewġ terzi tal-allokazzjoni tagħhom għall-2007-2013. Barra minn hekk, din il-kategorija 
ġdida tinkludi r-reġjuni b'PDG ta' bejn 75 % u 90 %.  Ir-Rapporteur jinsab inċert dwar dan l-
approċċ wieħed li jkun tajjeb għal kulħadd u jissuġġerixxi allokazzjoni aktar proporzjonata 
skont formola fejn "aktar ma jkun baxx il-PDG per capita, aktar ikun kbir is-sehem garantit 
tal-allokazzjoni għall-2007-2013".

F'dak li jirrigwarda l-implikazzjonijiet baġitarji, il-Kummissjoni qed tipproponi fl-Artikolu 83 
li tqiegħed għad-dispożizzjoni EUR 336 020 492 848 bil-prezzijiet tal-2011 għall-perjodu 
mill-2014 sal-2020 għall-FEŻR, il-FSE u l-FtK, allokati kif ġej:

F'biljuni ta' EUR - prezzijiet kostanti tal-2011

QFM
2007-2013

Proposta COM
QFM 2014-2020 Bidla  %

Reġjuni ta' konverġenza
FEŻR + FSE

202,9 162,6 - 20 %

2007-13 tneħħija progressiva 
(konverġenza) + introduzzjoni 

progressiva (kompetittività) 
reġjuni /

2014-2020  reġjuni ta' 
tranżizzjoni

(FEŻR + FSE)

25,9 38,9 +50 %

Reġjuni: kompetittività / 
Reġjuni aktar żviluppati

(FEŻR + FSE)

44,3 53,1 + 20 %

Kooperazzjoni territorjali
(FEŻR)

8,9 11,7 +31 %

Fond ta' koeżjoni 71 68,7 - 3 %
2014-2020 Allokazzjoni żejda 

għar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u dawk b’densità 

ta' popolazzjoni baxxa
(FEŻR)

0,9

AMMONT TOTALI 354 336 -5,3 %
Minħabba li ċerti ċifri nqalbu għall-eqreb numru sħiħ, jista' jkun li ma jirriżultawx fit-total eżatt muri hawn
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Ir-Rapporteur jinsab imħasseb dwar it-tnaqqis globali ta' EUR 18-il biljun fi prezzijiet kostanti 
tal-2011 għall-politika ta' koeżjoni meta mqabbel mal-QFM għall-2007-2013, minħabba l-
valur miżjud ippruvat tal-politika ta' koeżjoni tal-UE. Ir-Rapporteur ifakkar fil-pożizzjoni li 
esprima l-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni dwar SURE li l-ammonti allokati għall-politika 
ta' koeżjoni fil-perjodu ta' pprogrammar finanzjarju għall-2007-2013 għandhom għall-inqas 
jinżammu l-istess fil-perjodu li jmiss.

Dan il-pakkett finanzjarju kif speċifikat fil-proposta leġiżlattiva jikkostitwixxi biss 
indikazzjoni lill-awtorità leġiżlattiva u ma jistax jiġi stabbilit sakemm jintlaħaq qbil rigward 
il-proposta għal regolament li jistabbilixxi l-QFM għall-2014-2020.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-kumitat 
responsabbli biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni 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;

Emenda 2

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' 
Ġunju 2011 bit-titlu "Ninvestu fil-
ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali 
(QFM) ġdid għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva"1; itenni li hemm 
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bżonn ta' biżżejjed riżorsi addizzjonali fil-
Qafas Finanzjarju Multiannwali li jmiss 
sabiex l-Unjoni tkun tista’ tissodisfa l-
prijoritajiet politiċi eżistenti tagħha u 
twettaq il-kompiti ġodda previsti mit-
Trattat ta’ Lisbona, kif ukoll sabiex 
tirreaġixxi għal avvenimenti mhux 
mistennija; jirrimarka li anke b'żieda ta' 
mill-inqas 5 % fil-livell tar-riżorsi għall-
QFM li jmiss meta mqabbel mal-livell tal-
2013, tkun tista' ssir biss kontribuzzjoni 
limitata għall-ilħuq tal-objettivi u l-
impenji miftiehma tal-Unjoni u għall-
prinċipju tas-solidarjetà tal-Unjoni; 
jisfida lill-Kunsill, jekk ma jaqbilx ma' 
dan l-approċċ, jidentifika b’mod ċar liema 
mill-prijoritajiet jew proġetti politiċi 
tiegħu jistgħu jitneħħew kompletament, 
minkejja l-valur miżjud Ewropew pruvat 
tagħhom;
______________
1 Testi adottati, P7_TA(2011))0266.

Emenda 3

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1c (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1c. 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-perjodu attwali ta' 
pprogrammar finanzjarju għandhom 
minn tal-anqas jinżammu għall-perjodu li 
jmiss";
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
8 ta' Ġunju 2011, il-Parlament Ewropew 
enfasizza "il-valur miżjud 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 deċenji sħaħ". Il-Parlament 
Ewropew irrimarka, madankollu, li 
“politika ta' koeżjoni moderna trid twettaq 
numru ta' riformi strutturali, 
partikolarment fil-qasam tas-
semplifikazzjoni, tirreaġixxi għall-isfidi l-
kbar li qed taffaċċja 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-UE kollha li tagħti l-
aċċess għal riżorsi, esperjenzi u assistenza 
lir-reġjuni kollha tal-Unjoni Ewropea”. 

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 5

Proposta għal regolament
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
8 ta' Ġunju 2011, il-Parlament Ewropew 
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enfasizza wkoll li “politika ta' koeżjoni 
msaħħa u li tirnexxi teħtieġ finanzjament 
adegwat, u li l-ammonti allokati għaliha 
fil-perjodu ta' programmar finanzjarju 
attwali għandhom jinżammu tal-anqas fl-
istess livell fil-perjodu li jmiss bil-għan li 
jiġu intensifikati l-isforzi tiegħu biex 
jitnaqqsu d-disparitajiet bejn ir-reġjuni 
tal-UE”. Il-Kummissjoni madankollu 
pproponiet li tnaqqas il-pakkett globali 
tal-politika ta' koeżjoni b'5.3 % minn 
EUR 354 biljun fl-2007-2013 għal 
EUR 336 biljun għall-2014-2020 (fi 
prezzijiet kostanti tal-2011).

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 67 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 6

Proposta għal regolament
Premessa 2c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ 
Ġunju 2011 il-Parlament Ewropew fakkar 
li l-politika ta' koeżjoni għandha 
importanza ikbar wara d-dħul fis-seħħ 
tat-Trattat ta' Lisbona u issa li l-koeżjoni 
territorjali ġiet ankrata fit-Trattat; kien 
tal-fehma, f'dan ir-rigward, li għandha 
tissaħħaħ kull forma ta' kooperazzjoni 
territorjali (transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali); 
enfasizza li għandhom ukoll jiġu 
indirizzati l-kooperazzjoni u l-istrateġiji 
makroreġjonali;

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 2d (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2d) Fir-riżoluzzjoni tat-8 ta’ Ġunju 2011, 
il-Parlament Ewropew fakkar li l-politika 
ta’ koeżjoni tal-UE għandha l-missjoni u 
l-objettivi tagħha stess stipulati fl-Artikolu 
174 tat-TFUE li jmorru lil hinn mill-
istrateġija Ewropa 2020; jenfasizza li 
dawn għandhom jiġu ppreservati fil-
perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss, 
speċjalment minħabba l-ħtieġa persistenti 
ta’ konverġenza ekonomika, soċjali u 
territorjali fl-Unjoni;

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 2e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2e) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ 
Ġunju 2011, il-Parlament Ewropew 
irrikonoxxa 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.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 2f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2f) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ Ġunju 
2011, il-Parlament Ewropew stieden lill-
Kummissjoni tistabbilixxi kategorija 
intermedjarja għar-reġjuni li l-PGD 
tagħhom per capita huwa bejn 75 % u 
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90 % tal-PGD tal-UE, sabiex jingħataw 
status aktar ċar u aktar sigurtà fir-
rigward tal-iżvilupp tagħhom.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-objettivi tal-Fondi tal-QSK 
għandhom jiġu segwiti fil-qafas tal-
iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan li jiġi mħares u mtejjeb l-
ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 11 u 19 tat-
Trattat, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta’ 
‘min iniġġes iħallas’. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu informazzjoni dwar l-
appoġġ għall-objettivi tat-tibdil fil-klima 
f'konformità mal-ambizzjoni li mill-anqas 
20% tal-baġit tal-Unjoni jiġi allokat għal 
dan il-għan, permezz ta' metodoloġija 
adottata mill-Kummissjoni permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni.

(12) L-objettivi tal-Fondi tal-QSK 
għandhom jiġu segwiti fil-qafas tal-
iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan li jiġi mħares u mtejjeb l-
ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 11 u 19 tat-
Trattat, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta’ 
‘min iniġġes iħallas’ u t-tnaqqis ta’ spejjeż 
esterni futuri. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu informazzjoni dwar l-appoġġ 
għall-objettivi tat-tibdil fil-klima 
f'konformità mal-ambizzjoni li mill-anqas 
20% tal-baġit tal-Unjoni jiġi allokat għal 
dan il-għan, permezz ta' metodoloġija 
adottata mill-Kummissjoni permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex jinkisbu l-miri u l-objettivi tal-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-Fondi 
tal-QSK għandhom jiffokaw is-sostenn 
tagħhom fuq numru limitat ta’ objettivi 
tematiċi. L-ambitu preċiż ta' kull wieħed 
mill-Fondi tal-QSK għandu jiġi stabbilit 
f'regoli speċifiċi għall-fondi u jista' jiġi 
limitat biss għal ċerti objettivi tematiċi li 
huma definiti f'dan ir-Regolament.

(13) Sabiex jinkisbu l-miri u l-objettivi tal-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-Fondi 
tal-QSK għandhom jiffokaw is-sostenn 
tagħhom fuq numru limitat ta’ objettivi 
tematiċi komuni. Fir-riżoluzzjoni tiegħu 
tat-8 ta' Ġunju 2011, il-Parlament 
Ewropew esprima t-twemmin li l-Istati 
Membri u r-reġjuni għandhom 
jikkonċentraw ir-riżorsi tal-UE u dawk 
nazzjonali fuq għadd żgħir ta' prijoritajiet 
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u proġetti li huma ġenwinament ta' 
rilevanza Ewropea, bħar-riċerka u l-
iżvilupp u l-innovazzjoni, li jwieġbu għall-
isfidi speċifiċi li jaffaċċjaw. Il-Parlament 
Ewropew talab, f'dan il-kuntest, li l-
Kummissjoni tfassal proposti konkreti 
biex tiżgura konċentrazzjoni tematika 
aktar b'saħħitha tal-finanzjament ta' 
koeżjoni fuq il-prijoritajiet tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 u kkunsidra li għandha tiġi 
implimentata sistema orjentata aktar lejn 
ir-riżultati mis-sistema attwali ta' 
assenjazzjoni ta' fondi, filwaqt li jiġi 
żgurat li jitqiesu kif dovut il-bżonnijiet u l-
prijoritajiet speċifiċi għal kull reġjun. L-
ambitu preċiż ta' kull wieħed mill-Fondi 
tal-QSK għandu jiġi stabbilit f'regoli 
speċifiċi għall-fondi u jista' jiġi limitat biss 
għal ċerti objettivi tematiċi li huma definiti 
f'dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 68 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 12

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) Il-Qafas Strateġiku Komuni kif 
stabbilit fl-Anness X ta' dan ir-regolament 
għandu jikkoordina u jibbilanċa l-
objettivi u l-prijoritajiet tal-istrateġija 
"Ewropa 2020" għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv mal-objettivi tat-
Trattat ta’ koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali. L-għan tal-Qafas Strateġiku 
Komuni huwa dak li jagħti 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 
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u territorjali tal-intervent tal-Unjoni taħt il-
Fondi tal-QSK u ma' politiki u strumenti 
oħrajn tal-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

L-awtorità leġiżlattiva għandha tiddeċiedi dwar il-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 13

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-
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.

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni, 
stabbilit fl-Anness X ta’ dan ir-
Regolament u sabiex ikun garantit il-
prinċipju ta’ multigovernanza kull Stat 
Membru għandu jfassal, mal-imsieħba 
tiegħu u fi djalogu mal-Kummissjoni, 
Kuntratt ta' Sħubija. Il-Kuntratt ta' Sħubija 
għandu jittraduċi l-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.

Emenda 14

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 
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 

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



AD\906170MT.doc 13/31 PE488.045v02-00

MT

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.

Ġustifikazzjoni

Ir-riżerva għall-prestazzjoni se twassal biex jiġu stabbiliti miri aktar baxxi u tista' toħloq 
problemi ta' implimentazzjoni lejn tmiem il-perjodu ta' pprogrammar.

Emenda 15

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-
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 

(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. 
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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

L-emenda tħassar il-possibilità li l-Kummissjoni tissospendi l-pagamenti sabiex jiġi evitat li 
r-reġjuni jiġu kkastigati għall-iżbalji tal-Istati Membri.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Sabiex jintuża aħjar il-potenzjal fil-
livell lokali, jeħtieġ li jissaħħaħ u jiġi 
ffaċilitat l-iżvilupp lokali mmexxi mill-
komunità billi jiġu stabbiliti regoli 
komuni u jkun hemm koordinazzjoni mill-
qrib għall-Fondi tal-QSK kollha. Ir-
responsabbiltà għall-implimentazzjoni ta' 
strateġiji ta' żvilupp lokali għandha 
tingħata lil gruppi ta' azzjoni lokali, 
inklużi gruppi tal-LEADER eżistenti, li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-komunità, 
bħala prinċipju essenzjali.
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex jiġu promossi l-objettivi tat-
Trattat ta’ koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali, il-mira tal-'Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi' għandha tappoġġja r-
reġjuni kollha. Sabiex jiġi pprovdut appoġġ 
bilanċjat u gradwali u li jirrefletti l-iżvilupp 
ekonomiku u soċjali, ir-riżorsi taħt dik il-
mira għandhom jiġu allokati mill-FEŻR u 
l-FSE fost l-inqas reġjuni żviluppati, ir-
reġjuni fi tranżizzjoni u r-reġjuni l-aktar 
żviluppati skont il-prodott domestiku gross 
(PDG) tagħhom per capita skont il-medja 
tal-Unjoni. Sabiex tiġi żgurata s-
sostenibbiltà fit-tul tal-investiment mill-
Fondi Strutturali, ir-reġjuni kollha li l-PDG 
per capita tagħhom għall-perjodu bejn l-
2007 u l-2013 kien anqas minn 75% tal-
medja tal-UE-25 għal matul il-perjodu ta' 
referenza iżda li l-PDG per capita tagħhom 
żdied għal aktar minn 75% tal-medja tal-
UE-27 għandhom jirċievu tal-anqas żewġ 
terzi tal-allokazzjoni tagħhom għall-
perjodu bejn l-2007 u l-2013. L-Istati 
Membri li l-introjtu nazzjonali gross (ING) 
tagħhom għal kull ras huwa inqas minn 
90% ta’ dak tal-medja tal-Unjoni 
għandhom jibbenifikaw taħt il-mira ta’ 
'Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi' mill-
FK. 

(54) Sabiex jiġu promossi l-objettivi tat-
Trattat ta’ koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali, il-mira tal-'Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi' għandha tappoġġja r-
reġjuni kollha. Sabiex jiġi pprovdut appoġġ 
bilanċjat u gradwali u li jirrefletti l-iżvilupp 
ekonomiku u soċjali, ir-riżorsi taħt dik il-
mira għandhom jiġu allokati mill-FEŻR u 
l-FSE fost l-inqas reġjuni żviluppati, ir-
reġjuni fi tranżizzjoni u r-reġjuni l-aktar 
żviluppati skont il-prodott domestiku gross 
(PDG) tagħhom per capita skont il-medja 
tal-Unjoni. Sabiex tiġi żgurata s-
sostenibbiltà fit-tul tal-investiment mill-
Fondi Strutturali, ir-reġjuni kollha li l-PDG 
per capita tagħhom għall-perjodu bejn l-
2007 u l-2013 kien anqas minn 75% tal-
medja tal-UE-25 għal matul il-perjodu ta'
referenza iżda li l-PDG per capita tagħhom 
żdied għal aktar minn 75% tal-medja tal-
UE-27 għandhom jirċievu sehem mill-
allokazzjoni tagħhom għall-perjodu bejn l-
2007 u l-2013 li jkun proporzjonat b'mod 
invers għall-PDG tagħhom per capita. L-
Istati Membri li l-introjtu nazzjonali gross 
(ING) tagħhom għal kull ras huwa inqas 
minn 90% ta’ dak tal-medja tal-Unjoni 
għandhom jibbenifikaw taħt il-mira ta’ 
'Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi' mill-
FK. 

Ġustifikazzjoni

Is-sehem minimu garantit li jirċievi Stat Membru meta mqabbel mal-allokazzjoni għall-2007-
2013 għandu jkun proporzjonat skont il-PDG tiegħu per capita, sabiex l-Istati Membri li 
huma aktar fqar ikunu jistgħu jirċievu sehem akbar f'punti perċentwali minn dawk li huma 
aktar sinjuri.
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Emenda 18

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

Ġustifikazzjoni

Irreferi għall-Emenda 8

Emenda 19

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 għall-
prestazzjoni, id-definizzjoni taż-żona u l-
popolazzjoni koperti mill-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali, regoli dettaljati dwar l-
istrumenti finanzjarji (valutazzjoni ex ante,
il-kombinazzjoni ta’ appoġġ, l-eliġibbiltà, 
it-tipi ta’ attivitajiet mhux appoġġjati), 
regoli fuq ċerti tipi ta’ strumenti finanzjarji 
mwaqqfa fuq livell nazzjonali, reġjonali, 
transnazzjonali jew transkonfinali, regoli 
dwar ftehimiet ta’ finanzjament, it-
trasferiment u l-immaniġjar ta’ assi, l-

(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, id-definizzjoni taż-żona u l-
popolazzjoni koperti mill-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali, regoli dettaljati dwar l-
istrumenti finanzjarji (il-kombinazzjoni ta’ 
appoġġ, l-eliġibbiltà, it-tipi ta’ attivitajiet 
mhux appoġġjati), regoli fuq ċerti tipi ta’ 
strumenti finanzjarji mwaqqfa fuq livell 
nazzjonali, reġjonali, transnazzjonali jew 
transkonfinali, regoli dwar ftehimiet ta’ 
finanzjament, it-trasferiment u l-
immaniġjar ta’ assi, l-arranġamenti għall-
immaniġjar u l-kontroll, ir-regoli dwar 
talbiet ta’ ħlas, u t-twaqqif ta’ sistema 
għall-kapitalizzazzjoni ta’ pagamenti 
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arranġamenti għall-immaniġjar u l-
kontroll, ir-regoli dwar talbiet ta’ ħlas, u t-
twaqqif ta’ sistema għall-kapitalizzazzjoni 
ta’ pagamenti annwali, id-definizzjoni ta’ 
rata fissa għal għal operazzjonijiet li 
jiġġeneraw dħul, id-definizzjoni tar-rata 
fissa applikata għal spejjeż indiretti ta’ 
għotjiet ibbażati fuq metodi eżistenti u rati 
korrispondenti applikabli fil-politiki tal-
Unjoni, ir-responsabbiltajiet tal-Istati 
Membri fir-rigward tal-proċedura għall-
irrappurtar ta’ irregolaritajiet u għall-
irkupru ta’ somom indebitament imħallsa, 
il-modalitajiet għall-iskambju ta’ 
informazzjoni fuq l-operazzjonijiet, l-
arranġamenti għal rekord adegwat ta’ 
awditjar, il-kondizzjonijiet tal-awditjar 
nazzjonali, il-kriterji ta’ akkreditazzjoni 
għall-awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-
awtoritajiet ta’ ċertifikazzjoni, l-
identifikazzjoni ta’ trasportaturi tad-dejta 
aċċettati b’mod komuni u l-kriterji biex jiġi 
stabbilit il-livell ta’ korrezzjoni finanzjarja 
li għandu jiġi applikat. Il-Kummissjoni
għandha tingħata s-setgħa li temenda l-
Anness V 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.

annwali, id-definizzjoni ta’ rata fissa għal 
għal operazzjonijiet li jiġġeneraw dħul, id-
definizzjoni tar-rata fissa applikata għal 
spejjeż indiretti ta’ għotjiet ibbażati fuq 
metodi eżistenti u rati korrispondenti 
applikabli fil-politiki tal-Unjoni, ir-
responsabbiltajiet tal-Istati Membri fir-
rigward tal-proċedura għall-irrappurtar ta’ 
irregolaritajiet u għall-irkupru ta’ somom 
indebitament imħallsa, il-modalitajiet 
għall-iskambju ta’ informazzjoni fuq l-
operazzjonijiet, l-arranġamenti għal rekord 
adegwat ta’ awditjar, il-kondizzjonijiet tal-
awditjar nazzjonali, il-kriterji ta’ 
akkreditazzjoni għall-awtoritajiet ta’ 
ġestjoni u l-awtoritajiet ta’ ċertifikazzjoni, 
l-identifikazzjoni ta’ trasportaturi tad-dejta 
aċċettati b’mod komuni u l-kriterji biex jiġi 
stabbilit il-livell ta’ korrezzjoni finanzjarja 
li għandu jiġi applikat. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li temenda l-
Anness V 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 20

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 

(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 u, fil-każ ta’ 
diżimpenn, deċiżjonijiet li jemendaw 
programmi li jadottaw deċiżjonijiet; u fir-
riward tal-Fondi, deċiżjonijiet li 
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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 
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.

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

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – subparagrafu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) 'Qafas Strateġiku Komuni' tfisser id-
dokument li jittraduċi l-objettivi u l-miri
tal-istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
f’azzjonijiet ewlenin għall-Fondi tal-QSK, 
li jistabbilixxi għal kull objettiv tematiku l-
azzjonijiet ewlenin li għandhom jiġu 
appoġġjati minn kull Fond tal-QSK u l-
mekkaniżmi li jiżguraw il-koerenza u l-
konsistenza tal-ipprogrammar tal-Fondi tal-
QSK mal-politiki ekonomiċi u tal-impjiegi 
tal-Istati Membri u tal-Unjoni;

(2) 'Qafas Strateġiku Komuni' tfisser il-
qafas li jikkordina u jibbilanċja l-objettivi 
u l-prijoritajiet tal-istrateġija “Ewropa 
2020” għat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv mal-objettivi tat-Trattat ta’ 
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
li jistabbilixxi għal kull objettiv tematiku l-
azzjonijiet ewlenin li għandhom jiġu 
appoġġjati minn kull Fond tal-QSK u l-
mekkaniżmi li jiżguraw il-koerenza u l-
konsistenza tal-ipprogrammar tal-Fondi tal-
QSK mal-politiki ekonomiċi u tal-impjiegi 
tal-Istati Membri u tal-Unjoni;
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Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-Emenda 1 tal-Premessa 14

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – subparagrafu 2 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) 'Kuntratt ta' Sħubija' tfisser id-
dokument imħejji mill-Istat Membru bl-
involviment ta' imsieħba f'konformità mal-
approċċ ibbażat fuq governanza f'diversi 
livelli, li jistabbilixxi l-istrateġija, il-
prijoritajiet u l-arranġamenti tal-Istat 
Membru għall-użu tal-Fondi tal-QSK 
b'mod effettiv u effiċjenti sabiex tiġi 
segwita l-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, u li hija 
approvata mill-Kummissjoni wara 
valutazzjoni u djalogu mal-Istat Membru;

(18) 'Kuntratt ta' Sħubija' tfisser id-
dokument imħejji mill-Istat Membru bl-
involviment ta' imsieħba f'konformità mal-
approċċ ibbażat fuq governanza f'diversi 
livelli, li jistabbilixxi l-istrateġija, il-
prijoritajiet u l-arranġamenti tal-Istat 
Membru għall-użu tal-Fondi tal-QSK 
b'mod effettiv u effiċjenti sabiex tiġi 
segwita l-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
f’konformità mal-objettivi ta’ koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali tat-
Trattat u li hija approvata mill-
Kummissjoni wara valutazzjoni u djalogu 
mal-Istat Membru;

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-Emenda 2 tal-Premessa 16

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-mekkaniżmi għall-iżgurar ta' 
koerenza u konsistenza tal-ipprogrammar 
tal-Fondi tal-QSK mar-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiżi skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u
r-rakkomandazzjonijiet relevanti tal-
Kunsill adottati skont l-Artikolu 148(4) 
tat-Trattat.

(f) il-mekkaniżmi għall-iżgurar ta' 
koerenza u konsistenza tal-ipprogrammar 
tal-Fondi tal-QSK mal-Programmi ta’ 
Riforma Nazzjonali u strateġiji relevanti 
oħra;
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – subparagrafu 1 

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 jinsab anness 
ma' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Irreferi għall-Emenda 6

Emenda 25

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, u li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u 
reġjonali.

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 kif 
tradott għall-kuntest nazzjonali u reġjonali 
mill-Programmi Nazzjonali ta’ riforma u 
strateġiji oħra.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5% tar-riżorsi allokati għal kull Fond tal-
QSK u Stat Membru, bl-eċċezzjoni tar-
riżorsi allokati għall-mira tal-

imħassar
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kooperazzjoni territorjali Ewropea u għat-
Titolu V tar-Regolament tal-EMFF, 
għandhom jikkostitwixxu riżerva għall-
prestazzjoni li għandha tiġi allokata skont 
l-Artikolu 20.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 20 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20

Allokazzjoni ta' riżerva għall-prestazzjoni imħassar
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-
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Kummissjoni tista' tissospendi l-ħlas 
interim kollu jew parti minnu ta’ prijorità 
ta’ programm f'konformità mal-
proċedura stabbilita mar-regoli speċifiċi 
għall-Fond.
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

Irreferi għall-Emenda 8

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21 imħassar
Kondizzjonalità marbuta mal-

koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi tal-
Istati Membri

1. Il-Kummissjoni għandha titlob lil xi 
Stat Membru biex janalizza u jipproponi 
emendi għall-Kuntratt ta’ Sħubija u l-
programmi relevanti tiegħu, fejn dan ikun 
meħtieġ: (a) għall-appoġġ tal-
implimentazzjoni ta' rakkomandazzjoni, 
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indirizzata lill-Istat Membru kkonċernat u 
adottat skont l-Artikoli 121(2) u/jew 
148(4) tat-Trattat, jew għall-appoġġ tal-
miżuri ta' implimentazzjoni indirizzati lill-
Istat Membru kkonċernat u adottat skont 
l-Artikolu 136(1) tat-Trattat; (b) għall-
appoġġ tal-implimentazzjoni ta' 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill indirizzata 
lill-Istat Membru kkonċernat u adottat 
skont l-Artikolu 126(7) tat-Trattat; (c)
għall-appoġġ tal-implimentazzjoni ta' 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill indirizzata 
lill-Istat Membru kkonċernat u adottata 
skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) 
Nru .../2011 [dwar il-prevenzjoni u l-
korrezzjoni ta' żbilanċi makroekonomiċi], 
sakemm dawn l-emendi jitqiesu meħtieġa 
biex jgħinu fil-korrezzjoni tal-iżbilanċi 
makroekonomiċi; jew (d) għall-
immassimizzar tal-impatt tat-tkabbir u l-
kompetittività tal-Fond tal-QSK 
disponibbli skont il-paragrafu 4, jekk Stat 
Membru jissodisfa waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin: (i) Assistenza 
finanzjarja tal-Unjoni tingħatalu skont ir-
Regolament (UE) No 407/2010; (ii)
assistenza finanzjarja fuq terminu medju 
tingħatalu skont ir-Regolament (KE) Nru 
332/2002; (iii) assistenza finanzjarja fis-
sura ta' self tal-MES tingħatalu 
f'konformità mat-Trattat li jistabbilixxi l-
Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà.
2. L-Istat Membru għandu jressaq 
proposta biex isiru emendi fuq il-Kuntratt 
ta' Sħubija u l-programmi relevanti fi 
żmien xahar. Jekk meħtieġ, il-
Kummissjoni għandha tagħmel kummenti 
fi żmien xahar minn meta jitressqu l-
emendi, u f'dan il-każ l-Istat Membru 
għandu jerġa' jressaq il-proposta tiegħu fi 
żmien xahar.
3. Fejn il-Kummissjoni ma tkunx għamlet 
kummenti jew fejn il-kummenti tagħha 
jkunu ġew ikkunsidrati b'mod xieraq, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni li 
tapprova l-emendi għall-Kuntratt ta' 
Sħubija u l-programmi relevanti mingħajr 
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dewmien żejjed.
4. B'deroga mill-paragrafu 1, fejn l-
assistenza finanzjarja tingħata lil Stat 
Membru skont il-paragrafu 1(d) u tkun 
marbuta ma' programm ta' aġġustament, 
il-Kummissjoni tista', mingħajr ebda 
propsota mill-Istat Membru, temenda l-
Kuntratt ta' Sħubija u l-programmi bil-
għan tal-immassimizzar tal-impatt tat-
tkabbir u l-kompetittività tal-Fondi tal-
QSK disponibbli. Biex tiżgura l-
implimentazzjoni effettiva tal-Kuntratt ta' 
Sħubija u l-programmi relevanti, il-
Kummissjoni għandha tinvolvi ruħha fil-
ġestjoni kif inhu spjegat fil-programm ta' 
aġġustament jew fil-Memorandum ta' 
Spjegazzjoni ffirmat mill-Istat Membru 
kkonċernat.
5. Fejn l-Istat Membru jonqos milli 
jwieġeb għat-talba tal-Kummissjoni li hija 
msemmija fil-paragrafu 1, jew ma jweġibx 
b'mod xieraq fi żmien xahar għall-
kummenti tal-Kummissjoni li huma 
msemmija fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni 
tista', fi żmien tliet xhur minn meta 
tagħmel il-kummenti, tadotta deċiżjoni, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, li 
tissospendi parti mill-ammont jew l-
ammont kollu tal-ħlasijiet għall-
programmi kkonċernati.
6. Il-Kummissjoni għandha tissospendi, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, parti 
mill-ammont jew l-ammont kollu tal-
ħlasijiet u l-impenji għall-programmi 
kkonċernati fejn: (a) il-Kunsill jiddeċiedi 
li l-Istat Membru ma jikkonformax ma' 
miżuri speċifiċi stabbiliti mill-Kunsill 
skont l-Artikolu 136(1) tat-Trattat; (b) il-
Kunsill jiddeċiedi, skont l-Artikolu 126(8) 
jew l-Artikolu 126(11) tat-Trattat, li l-Istat 
Membru kkonċernat ma jkunx ħa azzjoni 
effettiva biex jirranġa d-defiċit eċċessiv 
tiegħu; (c) il-Kunsill jikkonkludi, skont l-
Artikolu 8(3) tar-Regolament (UE) Nru 
[…]/2011 [dwar il-prevenzjoni u l-
korrezzjoni ta' żbilanċi makroekonomiċi] 
li, f'żewġ ċirkostanzi suċċessivi, l-Istat 
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Membru ma jkunx ressaq pjan ta' azzjoni 
korrettiva suffiċjenti jew il-Kunsill jadotta 
deċiżjoni fejn jiddikjara nuqqas ta' 
konformità mal-Artikolu 10(4) ta' dak ir-
Regolament; (d) il-Kummissjoni 
tikkonkludi li l-Istat Membru ma jkunx 
ħa miżuri biex jimplimenta l-programm 
ta' aġġustament imsemmi fir-Regolament 
tal-Kunsill (UE) Nru 407/2010 jew ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
332/2002 u b'konsegwenza ta' dan 
tiddeċiedi li ma tawtorizzax il-ħlas tal-
assistenza finanzjarja lil dan l-Istat 
Membru; jew (e) il-Bord tad-Diretturi tal-
Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà 
jikkonkludi li l-kondizzjonalità marbuta 
mal-assistenza finanzjarja tal-MES fis-
sura ta' self tal-MES lill-Istat Membru 
konċernat ma tkunx ġiet issodisfatta u 
b'konsegwenza ta' dan jiddeċiedi li ma 
jħallasx is-sostenn ta' stabbiltà li jkun 
mogħti lilu.
7. Fid-deċiżjoni ta' sospensjoni ta' parti 
mill-ammont jew tal-ammont kollu tal-
ħlasijiet jew impenji skont il-paragrafu 5 
u 6 rispettivament, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li s-sospensjoni tkun 
proporzjonali u effettiva, 
b'kunsiderazzjoni għaċ-ċirkostanzi 
ekonomiċi u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, partikolarment fir-rigward 
tal-ugwaljanza fit-trattament bejn l-Istati 
Membri, u partikolarment fir-rigward tal-
impatt tas-sospensjoni fuq l-ekonomija 
tal-Istat Membru kkonċernat.
8. Il-Kummissjoni għandha, mingħajr 
dewmien, tneħħi s-sospensjoni fuq il-
pagamenti u l-impenji meta Stat Membru 
jipproponi emendi għall-Kuntratt ta' 
Sħubija u l-programmi relevanti kif 
jintalab mill-Kummissjoni, li tkun 
approvathom u, fejn applikabbli: (a) il-
Kunsill ikun iddeċieda li l-Istat Membru 
jikkonforma ma' miżuri speċifiċi stabbiliti 
mill-Kunsill skont l-Artikolu 136(1) tat-
Trattat; (b) il-proċedura ta' defiċit 
eċċessiv tinżamm pendenti skont l-
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Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 
1467/97 jew il-Kunsill jiddeċiedi li, skont 
l-Artikolu 126(12) tat-Trattat li jabroga d-
deċiżjoni dwar l-eżistenza ta' defiċit 
eċċessiv; (c) il-Kunsill ikun approva pjan 
ta' azzjoni korrettiva mressaq mill-Istat 
Membru kkonċernat skont l-Artikolu 8(2) 
tar-Regolament (UE) Nru […] [ir-
Regolament tal-EIP] jew il-proċedura 
dwar żbilanċ eċċessiv tiġi sospiża skont l-
Artikolu 10(5) ta' dak ir-Regolament jew 
il-Kunsill ikun għalaq il-proċedura ta' 
żbilanċ eċċessiv skont l-Artikolu 11 ta' 
dak ir-Regolament; (d) il-Kummissjoni 
tkun ikkonkludiet li l-Istat Membru ma 
jkunx ħa miżuri biex jimplimenta l-
programm ta' aġġustament imsemmi fir-
Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 
407/2010 jew ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 332/2002 u b'konsegwenza ta' 
dan tiddeċiedi li tawtorizza l-ħlas tal-
assistenza finanzjarja lil dan l-Istat 
Membru; jew (e) il-Bord tad-Diretturi tal-
mekkaniżmu Ewropew ta' stabbiltà jkun 
ikkonkluda li l-kundizzjonalità marbuta 
mal-assistenza finanzjarja tal-MES fis-
sura ta' għoti b'self mill-MES lill-Istat 
Membru kkonċernat ma tkun ġiet 
issodisfatta u b'konsegwenza ta' dan 
jiddeċiedi li jħallas l-appoġġ ta' stabbiltà 
li jkun ġie allokat. Fl-istess ħin, il-Kunsill 
għandu jiddeċiedi, fuq proposta mill-
Kummissjoni, li jerġa’ jipprovdi l-baġit 
tal-impenji sospiżi skont l-Artikolu 8 tar-
Regolament tal-Kunsill (UE) Nru […] li 
jistabbilixxi l-qafas finanzjarju 
multiannwali għas-snin 2014 sa 2020.

Ġustifikazzjoni

Irreferi għall-Emenda 9

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) azzjonijiet li jxerrdu informazzjoni, 
jappoġġjaw netwerking, iwettqu attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni, iqajmu kuxjenza u 
jippromwovu l-kooperazzjoni u l-iskambju 
tal-esperjenza, inkluż ma’ partijiet terzi. 
Biex ikun hemm iktar effiċjenza fil-
komunikazzjoni mal-pubbliku ġenerali u 
sinerġiji aktar sodi bejn l-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni mwettqa fuq l-inizjattiva 
tal-Kummissjoni, ir-riżorsi allokati għall-
azzjonijiet ta' komunikazzjoni skont dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva 
tal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea 
sakemm dawn ikunu marbuta mal-għanijiet 
ġenerali ta' dan ir-Regolament;

(f) azzjonijiet li jxerrdu informazzjoni, 
jappoġġjaw netwerking, iwettqu attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni, iqajmu kuxjenza u 
jippromwovu l-kooperazzjoni u l-iskambju 
tal-esperjenza, inklużi organizzazzjonjiet 
tas-soċjetà ċivili, inkluż ma’ partijiet terzi. 
Biex ikun hemm iktar effiċjenza fil-
komunikazzjoni mal-pubbliku ġenerali u 
sinerġiji aktar sodi bejn l-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni mwettqa fuq l-inizjattiva 
tal-Kummissjoni, ir-riżorsi allokati għall-
azzjonijiet ta' komunikazzjoni skont dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva 
tal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea 
sakemm dawn ikunu marbuta mal-għanijiet 
ġenerali ta' dan ir-Regolament;

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – subparagrafu 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

F’konformità mal-Emenda 15 tal-Artikolu 18 proposta mir-Rapporteur

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tliet kategoriji ta’ reġjuni jiġu 
determinati abbażi ta’ kif il-PDG minn ras 
għal ras tagħhom, imkejjel f'paritajiet ta' 
poter ta’ akkwist u kkalkolat abbażi tal-
figuri tal-Unjoni għall-perjodu 2006 –
2008, jirrelata mal-medja tal-PDG tal-UE-
27 għall-istess perjodu ta’ referenza.

It-tliet kategoriji ta' reġjuni jiġu determinati 
abbażi ta' kif il-PDG per capita tagħhom, 
imkejjel f'paritajiet ta' poter ta' akkwist u 
kkalkolat abbażi taċ-ċifri tal-Unjoni tal-
aħħar perjodu ta’ tliet snin disponibbli fil-
mument li dan ir-regolament jidħol fis-
seħħ, jirrelata mal-medja tal-PDG tal-UE-
27 għall-istess perjodu ta' referenza.

Ġustifikazzjoni

Il-DGN imkejjel fuq il-bażi taċ-ċifri għall-perjodu 2006 sa 2008 kif propost mill-Kumissjoni, 
ma jistax jintuża bħala indikatur tas-sitwazzjoni ekonomika tal-Istati Membri, peress li ma 
jkoprix il-perjodu tal-aħħar 3 snin (2009-2012) li matulu għadd sinifikanti ta' reġjuni, 
speċjalment fin-"nofsinhar ekonomiku", esperjenzaw l-impatt ta’ kriżi soċjoekonomika 
mingħajr preċedenti. Għalhekk, huwa biss l-użu ta’ ċifri reċenti li jista’ jiżgura allokazzjoni 
ġusta tal-fondi ta’ koeżjoni.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Fond ta' Koeżjoni għandu jsostni lil 
dawk l-Istati Membri li l-introjtu nazzjonali 
gross (ING) minn ras għal tagħhom, 
imkejjel f'paritajiet ta' poter ta' akkwist u 
kkalkolat abbażi tal-figuri tal-Unjoni għall-
perjodu 2007 sa 2009, ikun inqas minn 
90 % tal-medja tal-ING minn ras għal ras
tal-UE-27 għall-istess perjodu ta' referenza.

Il-Fond ta’ Koeżjoni għandu jsostni lil 
dawk l-Istati Membri li l-introjtu nazzjonali 
gross (ING) per capita, imkejjel f'paritajiet 
ta' poter ta’ akkwist u kkalkolat abbażi taċ-
ċifri tal-Unjoni għall-aħħar perjodu ta’ 
tliet snin disponibbli, fil-mument li dan ir-
regolament jidħol fis-seħħ, ikun inqas 
minn 90 % tal-medja tal-ING per capita
tal-UE-27 għall-istess perjodu ta’ 
referenza.

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-Emenda għall-Artikolu 82 paragrafu 2 subparagrafu 2
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Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-reġjuni kollha li jkollhom il-PDG per 
capita għall-perjodu 2007-2013 anqas minn 
75% tal-medja tal-UE-25 għall-perjodu ta' 
referenza, iżda li l-PDG per capita tagħhom 
ikun aktar minn 75% tal-medja ta’ PDG 
tal-UE-27 għandhom jirċievu allokazzjoni 
skont il-Fondi Strutturali li tkun 
ekwivalenti għal mill-anqas żewġ terzi tal-
allokazzjoni tagħhom għall-2007-2013.

Ir-reġjuni kollha li jkollhom il-PDG per 
capita għall-perjodu 2007-2013 anqas minn 
75% tal-medja tal-UE-25 għall-perjodu ta' 
referenza, iżda li l-PDG per capita tagħhom 
ikun aktar minn 75% tal-medja ta’ PDG 
tal-UE-27 għandhom jirċievu allokazzjoni 
taħt il-Fondi Strutturali li tkun ekwivalenti 
għal sehem tal-allokazzjoni tagħhom 
għall-2007-2013 li jkun proporzjonat 
b'mod invers għall-PDG tagħhom per 
capita.

Ġustifikazzjoni

Irreferi għall-Emenda 10.

Emenda 34

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

Ġustifikazzjoni
Irreferi għall-Emenda 8.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 85 % għar-reġjuni l-anqas żviluppati ta' 
dawk l-Istati Membri li l-PDG per capita 
tagħhom għall-perjodu 2007 sa 2009 kien 
anqas minn 85 % tal-medja tal-UE-27 
matul l-istess perjodu u għar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda;

(b) 85 % għar-reġjuni l-anqas żviluppati ta' 
dawk l-Istati Membri li l-PDG per capita 
tagħhom għall-aħħar perjodu ta’ tliet snin 
disponibbli fil-mument li dan ir-
regolament jidħol fis-seħħ kien anqas 
minn 85 % tal-medja tal-UE-27 matul l-
istess perjodu u għar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda;

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-Emendi 9 u 10 tal-Artikolu 82 paragrafu 2 subparagrafu 2 u paragrafu 3 
subparagrafu 1 punt b rispettivament
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