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EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, 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;

Emenda 2

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1b. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ 
Ġunju 2011 dwar Ninvestu fil-ġejjieni: 
Qafas Finanzjarju Multiannwali (QFM) 
ġdid għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva1; itenni li jinħtieġu 
biżżejjed riżorsi addizzjonali fil-QFM li 
jmiss sabiex l-Unjoni tkun tista' tilħaq il-
prijoritajiet eżistenti tal-politika tagħha u 
twettaq il-kompiti l-ġodda previsti mit-
Trattat ta' Lisbona, kif ukoll sabiex 
tindirizza sitwazzjonijiet mhux mistennija; 
jindika li anke b'żieda fil-livell ta' riżorsi 
għall-QFM li jmiss ta' mill-anqas 5 % 
meta mqabbel mal-livell tal-2013, il-
kontribut għall-ilħuq tal-objettivi u l-
impenji miftiehma tal-Unjoni u għall-
prinċipju tas-solidarjetà tal-Unjoni jista' 
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jkun biss wieħed limitat; iħeġġeġ lill-
Kunsill, f'każ li ma jaqbilx ma' dan l-
approċċ, jidentifika b'mod ċar liema mill-
prijoritajiet politiċi jew mill-proġetti 
tiegħu jista' jiġu abbandunati totalment, 
minkejja l-garanzija ta' valur miżjud 
Ewropew tagħhom;

______________

1 Testi adottati, P7_TA(2011))0266.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Bejn l-istrumenti ta' finanzjament 
tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) 
u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali għandhom jiġu ġġenerati 
sinerġiji b'saħħithom għall-finanzjament 
ta' infrastrutturi f'reġjuni transkonfinali 
fl-ambitu tal-iżvilupp tan-netwerk kollu.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti
transkonfinali kumplessi ta’ infrastruttura 
ta’ trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni 

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta’ infrastruttura 
ta’ trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni 



AD\913192MT.doc 5/19 PE492.829v03-00

MT

(EUR 10 biljun) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-newtork ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta’ 
proġetti ħalli tingħata l-aqwa prijorità 
possibbli għall-allokazzjonijiet nazjonali
taħt il-Fond ta’ Koeżjoni..

(EUR 10 biljun) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-newtork ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni u 
ssaħħaħ, fejn xieraq, il-kapaċità 
amministrattiva tagħhom biex tiġi 
żviluppata sensiela adegwata ta’ proġetti 
ħalli tingħata l-aqwa prijorità possibbli 
għall-allokazzjonijiet nazzjonali taħt il-
Fond ta’ Koeżjoni, iżda wkoll sabiex 
tappoġġahom fl-applikazzjonijiet għall-
EUR 21,7 biljun disponibbli għall-Istati 
Membri kollha u sabiex ikun żgurat 
kemm jista' jkun, bilanċ ġeografiku.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Hemm bżonn ta’ bosta metodi ta’ 
implimentazzjoni u dawn jeħtieġu rati ta’ 
finanzjament differenti sabiex tiżdied l-
effiċjenza u l-impatt tal-għajnuna 
finanzjarja tal-Unjoni, sabiex jiġi mħeġġeġ 
investiment privat, u sabiex jiġu indirizzati 
r-rekwiżiti speċifiċi ta’ proġetti 
individwali.

(25) Hemm bżonn ta’ bosta metodi ta’ 
implimentazzjoni u dawn jeħtieġu rati ta’ 
finanzjament u strumenti finanzjarji 
differenti sabiex tiżdied l-effiċjenza u l-
impatt tal-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni, 
sabiex jiġi mħeġġeġ investiment privat, u 
sabiex jiġu indirizzati r-rekwiżiti speċifiċi 
ta’ proġetti individwali. 

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Għalkemm il-biċċa l-kbira tal-
investimenti taħt l-Istrateġija Ewropa 2020 
jistgħu joħorġuhom is-swieq u l-miżuri 
regolatorji, l-isfida tal-finanzjament teħtieġ 
interventi pubbliċi u għajnuna mill-Unjoni 

(34) Għalkemm il-biċċa l-kbira tal-
investimenti taħt l-Istrateġija Ewropa 2020 
jistgħu joħorġuhom is-swieq u l-miżuri 
regolatorji, l-isfida tal-finanzjament teħtieġ 
interventi pubbliċi u għajnuna mill-Unjoni 
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permezz ta’ għotjiet ta' flus u strumenti 
finanzjarji innovattivi. Għandhom jintużaw 
strumenti finanzjarji sabiex jiġu indirizzati 
ċertu bżonnijiet speċifiċi tas-suq, skont l-
objettivi tas-CEF, u ma għandhomx ma 
jħallux lok għall-finanzjament privat. 
Qabel ma tiddeċiedi li tuża strumenti 
finanzjarji, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel valutazzjonijiet ex-ante ta' dawn l-
istrumenti.

permezz ta’ għotjiet ta' flus u strumenti 
finanzjarji innovattivi. Għandhom jintużaw 
strumenti finanzjarji sabiex jiġu indirizzati 
ċerti bżonnijiet speċifiċi tas-suq, skont l-
objettivi tas-CEF, għandhom ikunu 
addizzjonali jew komplimentari għall-
miżuri ta' finanzjament disponibbli u ma 
għandhomx ma jħallux lok għall-
finanzjament privat. Qabel ma tiddeċiedi li 
tuża strumenti finanzjarji, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel valutazzjonijiet ex-ante 
ta' dawn l-istrumenti.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Fl-Istrateġija Ewropa 2020, il-
Kummissjoni wegħdet li timmobbilizza 
strumenti finanzjarji tal-Unjoni bħala parti 
minn strateġija ta’ finanzjament 
konsistenti, li tgħaqqad flimkien 
finanzjament tal-Unjoni ma' dak pubbliku u 
privat għall-infrastrutturi. Dan huwa bbażat 
fuq ir-raġunament li f’ħafna każi, 
sitwazzjonijiet mhux mill-aqwa ta’ 
investiment u imperfezzjonijiet tas-suq 
jistgħu jiġu indirizzati b’mod aktar 
effiċjenti bis-saħħa ta' strumenti finanzjarji 
milli b’għotjiet ta' flus. 

(36) Fl-Istrateġija Ewropa 2020, il-
Kummissjoni wegħdet li timmobbilizza 
strumenti finanzjarji tal-Unjoni bħala parti 
minn strateġija ta’ finanzjament 
konsistenti, li tgħaqqad flimkien 
finanzjament tal-Unjoni ma' dak pubbliku u 
privat għall-infrastrutturi. Dan huwa bbażat 
fuq ir-raġunament li f’ħafna każi, 
sitwazzjonijiet mhux mill-aqwa ta’ 
investiment u imperfezzjonijiet tas-suq 
jistgħu jiġu indirizzati b’mod aktar 
effiċjenti bis-saħħa ta' strumenti finanzjarji 
milli b’għotjiet ta' flus, filwaqt li jittejjeb l-
effett ta' ingranaġġ tan-nefqa baġitarja u 
jinkisbu effetti multiplikaturi ogħla fir-
rigward tal-attrazzjoni ta' finanzjament 
tas-settur privat. Dan huwa 
partikolarment rilevanti fil-kuntest ta' 
aċċess diffiċli għall-kreditu, 
restrizzjonijiet għall-finanzi pubbliċi u 
fid-dawl tal-ħtieġa li jiġi appoġġat l-
irkupru ekonomiku tal-Ewropa. L-
istrumenti finanzjarji, immexxija mid-
domanda tas-suq, se jkunu ta' benefiċċju 
għal proġetti bi ħtiġijiet ta' finanzjament 
simili u, bis-saħħa tas-sinerġiji bejn is-
setturi, għandhom jipproduċu benefiċċji 
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akbar f'termini ta' impatt fuq is-suq, 
effiċjenza amministrattiva u użu tar-
riżorsi.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Il-Faċilità Nikkollelgaw l-Ewropa 
għandha tipproponi strumenti finanzjarji 
biex tħeġġeġ lill-investituri fis-settur privat 
u l-istituzzjonijiet finanzjarji biex 
jipparteċipaw b’mod sostanzjali fl-
investiment tal-infrastruttura. Sabiex ikunu 
attraenti biżżejjed għas-settur privat, l-
istrumenti finanzjarji għandhom ikunu 
mfassla u implimentati b'attenzjoni għas-
simplifikazzjoni u t-tnaqqis tal-piż 
amministrattiv, iżda wkoll 
b'kunsiderazzjoni li jinżamm livell ta' 
flessibilità sabiex ikunu jistgħu jirreagixxu
b'mod flessibbli għall-bżonnijiet ta' 
finanzjamenti identifikati. It-tfassil ta' 
dawn l-istrumenti għandu jibbaża fuq l-
esperjenza miksuba mill-implimentazzjoni 
ta’ strumenti finanzjarji tal-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali 2007-2013, 
bħall-istrument ta’ Self Garantit għall-
proġetti TEN-T (LGTT), il-Faċilità ta’ 
Finanzjament b’Kondiviżjoni tar-Riskji 
(RSFF) u l-Fond Ewropew 2020 għall-
Enerġija, it-Tibdil fil-Klima, u l-
Infrastruttura (il-"Fond Marguerite"). 

(37) Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 
għandha tipproponi strumenti finanzjarji 
biex tħeġġeġ lill-investituri fis-settur privat 
u l-istituzzjonijiet finanzjarji biex 
jipparteċipaw b’mod sostanzjali fl-
investiment tal-infrastruttura. Sabiex ikunu 
attraenti biżżejjed għas-settur privat, l-
istrumenti finanzjarji għandhom ikunu 
mfassla u implimentati b'attenzjoni għas-
simplifikazzjoni u t-tnaqqis tal-piż 
amministrattiv, iżda wkoll 
b'kunsiderazzjoni li jinżamm livell ta' 
flessibilità sabiex ikunu jistgħu jirreaġixxu
b'mod flessibbli għall-bżonnijiet ta' 
finanzjamenti identifikati. It-tfassil ta' 
dawn l-istrumenti għandu jibbaża fuq l-
esperjenza miksuba mill-implimentazzjoni 
ta’ strumenti finanzjarji tal-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali 2007-2013, 
bħall-istrument ta’ Self Garantit għall-
proġetti TEN-T (LGTT), il-Faċilità ta’ 
Finanzjament b’Kondiviżjoni tar-Riskji 
(RSFF),l-Fond Ewropew 2020 għall-
Enerġija, it-Tibdil fil-Klima, u l-
Infrastruttura (il-"Fond Marguerite") u l-
Inizjattiva ta' ħruġ ta' Bonds għall-
Proġetti tal-Ewropa 2020.

Emenda 9
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Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm 
diversifikazzjoni settorjali tal-benefiċjarji 
minn strumenti finanzjarji, kif ukoll sabiex 
titħeġġeġ diversifikazzjoni ġeografika 
b’mod gradwali ta' benefiċjarji mill-Istati 
Membri kollha, il-Kummissjoni bi sħab 
mal-BEI, permezz ta' inizjattivi konġunti 
bħal pereżempju ċ-Ċentru Ewropew ta' 
Konsulenza Esperta fuq il-PPPs (EPEC-
European PPP Expertise Centre) u Jaspers, 
għandha tipprovdi appoġġ lill-Istati 
Membri fl-iżvilupp ta' sensiela ta’ pjanijiet 
għal proġetti li jistgħu jiġu kkunsidrati 
għall-finanzjament ta’ proġetti.

(39) Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm 
diversifikazzjoni settorjali tal-benefiċjarji 
minn strumenti finanzjarji, kif ukoll sabiex 
titħeġġeġ diversifikazzjoni ġeografika fl-
Istati Membri kollha, u b'attenzjoni 
partikolari għall-Istati Membri eliġibbli 
għall-appoġġ mill-Fond ta' Koeżjoni, il-
Kummissjoni bi sħab mal-BEI, permezz ta' 
inizjattivi konġunti bħal pereżempju ċ-
Ċentru Ewropew ta' Konsulenza Esperta
fuq il-PPPs (EPEC- European PPP 
Expertise Centre) u Jaspers, għandha 
tipprovdi appoġġ lill-Istati Membri fl-
iżvilupp ta' sensiela ta’ pjanijiet għal 
proġetti li jistgħu jiġu kkunsidrati għall-
finanzjament ta’ proġetti.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Għandhom jitwettqu evalwazzjonijiet 
intermedjarji u retrospettivi mill-
Kummissjoni sabiex tiġi vvalutata l-
effikaċja u l-effiċjenza tal-finanzjament u
l-impatt tiegħu fuq il-miri ġenerali tal-
prijoritajiet tal-Faċilità u tal-Istrateġija 
Ewropa 2020.

(43) Għandhom jitwettqu evalwazzjonijiet 
intermedjarji u retrospettivi mill-
Kummissjoni sabiex tiġi vvalutata l-
effikaċja u l-effiċjenza tat-tipi differenti ta' 
appoġġ finanzjarju, l-impatt tagħhom fuq 
il-miri ġenerali tal-Faċilità u l-volum 
ġenerali ta' investiment pubbliku u privat 
fi proġetti ta' interess komuni, filwaqt li 
jiżdied l-ammont ta' investimenti favur il-
prijoritajiet tal-Istrateġija Ewropa 2020.

Emenda 11
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
u bi prestazzjonijiet tajbin ħafna, u b'hekk 
toħroġ benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi f’termini ta' kompetittività 
u koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
fi ħdan is-Suq Uniku u billi toħloq ambjent 
illi jgħin il-ħolqien ta' investiment privat u 
pubbliku permezz ta' taħlita ta' strumenti 
finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u 
billi jiġu użati bl-aqwa mod s-sinerġiji bejn 
is-setturi kollha. Il-kisba ta' dan il-għan tiġi 
mkejla mid-daqs tal-volum ta' investiment 
pubbliku u privat fi proġetti ta' interess 
komuni, u b'mod partikolari minn kemm 
ikun il-volum ta' investimenti pubbliċi u 
privati fi proġetti ta' interess komuni 
mwettqa bis-saħħa tal-istrumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament.

(a) li tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
bi prestazzjonijiet tajba ħafna, u b’hekk 
toħroġ benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi f’termini ta' kompetittività 
u koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
fi ħdan is-Suq Uniku u billi toħloq ambjent 
illi jgħin il-ħolqien ta' investiment privat u 
pubbliku permezz ta' taħlita ta' strumenti 
finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni, 
fejn il-proġetti jkunu jistgħu jibbenefikaw 
minn taħlita ta' strumenti, u billi jiġu użati 
bl-aqwa mod s-sinerġiji bejn is-setturi 
kollha. Il-kisba ta' dan il-għan tiġi mkejla 
mid-daqs tal-volum ta' investiment 
pubbliku u privat fi proġetti ta' interess 
komuni, u b'mod partikolari minn kemm 
ikun il-volum ta' investimenti pubbliċi u 
privati fi proġetti ta' interess komuni 
mwettqa bis-saħħa tal-istrumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt ba (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) li jingħata kontribut għall-appoġġ ta' 
proġetti b'valur miżjud Ewropew u 
benefiċċji kbar għas-soċjetà u li ma 
jirċevux finanzjament adegwat mis-suq.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt i



PE492.829v03-00 10/19 AD\913192MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) li tneħħi il-konġestjonijiet u tibni l-
kollegamenti neqsin, li jitkejlu mill-għadd 
ta' kollegamenti transkonfinali ġodda jew 
imtejba u konġestjonijiet imneħħija minn 
fuq rotot tat-trasport li jkunu bbenefikaw 
mis-CEF;

i) li tneħħi il-konġestjonijiet u tibni l-
kollegamenti neqsin kemm fi ħdan 
infrastrutturi tat-trasport u kemm f'punti 
ta' kollegament bejniethom fil-punti ta' 
qsim tal-fruntiera, li jitkejlu mill-għadd ta' 
kollegamenti transkonfinali ġodda jew 
imtejba u konġestjonijiet imneħħija minn 
fuq rotot tat-trasport li jkunu bbenefikaw 
mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa;

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa għall-perjodu mill-2014 sal-2020 
għandu jkun ta’ EUR 50 000 000 000. Dan 
l-ammont għandu jitqassam bejn is-setturi 
msemmija fl-Artikolu 3 kif ġej:

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa għall-perjodu mill-2014 sal-2020 
għandu jkun ta’ EUR 50 000 000 000, li 
għandu jikkostitwixxi r-referenza ewlenija 
għall-awtorità baġitarja matul il-
proċedura baġitarja annwali, fi ħdan it-
tifsira tal-punt [17] tal-ftehim 
Interistituzzjonali ta' XX/XX/2013 bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar kooperazzjoni 
f'materji marbuta mal-baġit fir-rigward 
ta' ġestjoni finanzjarja soda. Dan l-
ammont għandu jitqassam bejn is-setturi 
msemmija fl-Artikolu 3 kif ġej:

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) Trasport: EUR 31 694 000 000, li 
minnhom EUR 10 000 000 000 għandhom 
jiġu trasferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni sabiex 

a) Trasport: EUR 31 694 000 000, li 
minnhom EUR 10 000 000 000 għandhom 
jiġu trasferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni sabiex 
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jintefqu b’konformità ma’ dan ir-
Regolament fl-Istati Membri eliġibbli 
għall-finanzjament mill-Fond ta’ Koeżjoni;

jintefqu b’konformità ma’ dan ir-
Regolament, esklussivament fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-finanzjament mill-
Fond ta’ Koeżjoni;

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pakkett finanzjarju tal-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa jista' jkopri spejjeż 
li għandhom x’jaqsmu ma' attivitajiet ta' 
preparazzjoni, monitoraġġ, kontroll, 
awditjar u evalwazzjoni li huma meħtieġa 
għall-ġestjoni tal-Programm u l-kisba tal-
objettivi tiegħu, b’mod partikolari studji, 
laqgħat ta’ esperti, sakemm huma relatati 
mal-objettivi ġenerali ta’ dan ir-
Regolament, spejjeż marbuta ma’ networks 
tal-IT li jiffokaw fuq ipproċessar u 
skambju ta’ informazzjoni, flimkien mal-
ispiża ta’ kull assistenza teknika u 
amministrattiva oħra mġarrba mill-
Kummissjoni għall-ġestjoni tal-Programm.

Il-pakkett finanzjarju tal-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa jista' jkopri spejjeż 
li għandhom x’jaqsmu ma' attivitajiet ta' 
preparazzjoni, monitoraġġ, kontroll, 
awditjar, evalwazzjoni u spejjeż 
amministrattivi li huma meħtieġa għall-
ġestjoni tal-Programm u l-kisba tal-
objettivi tiegħu, b’mod partikolari studji, 
laqgħat ta’ esperti, sakemm huma relatati 
mal-objettivi ġenerali ta’ dan ir-
Regolament, spejjeż marbuta ma’ networks 
tal-IT li jiffokaw fuq ipproċessar u 
skambju ta’ informazzjoni, flimkien mal-
ispiża ta’ kull assistenza teknika u 
amministrattiva oħra mġarrba mill-
Kummissjoni għall-ġestjoni tal-Programm.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Wara l-evalwazzjoni intermedjarja skont 
l-Artikolu 26.1, il-Kummissjoni tista’ 
tittrasferixxi bejn is-setturi l-
approprjazzjonijiet tal-allokazzjoni 
stabbilita fil-paragrafu 1, bl-eċċezzjoni tal-
EUR 10 000 000 000 trasferiti mill-Fond 
ta’ Koeżjoni għall-finanzjament ta' proġetti 
fis-settur tat-trasport fl-Istati Membri 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni.

3. Wara l-evalwazzjoni intermedjarja skont 
l-Artikolu 26.1, il-Kummissjoni tista’ 
tipproponi li tittrasferixxi bejn is-setturi l-
approprjazzjonijiet tal-allokazzjoni 
stabbilita fil-paragrafu 1, bl-eċċezzjoni tal-
EUR 10 000 000 000 trasferiti mill-Fond 
ta’ Koeżjoni għall-finanzjament ta' proġetti 
fis-settur tat-trasport fl-Istati Membri 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, 
mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-
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awtorità baġitarja fil-proċedura baġitarja 
annwali.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-qasam tat-trasport, huma biss 
azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-proġetti 
ta' interess komuni skont ir-Regolament 
(UE) Nru XXX/2012 [Linji Gwida tat-
TEN-T] u azzjonijiet ta' appoġġ għall-
programmi, li huma eliġibbli għal appoġġ 
permezz ta' għajnuna finanzjarja mill-UE 
f'għamla ta' akkwisti u strumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament. F'għamla ta' 
għotjiet ta' flus, huma biss dawn l-
azzjonijiet li ġejjin illi għandhom ikunu 
eliġibbli li jirċievu għajnuna finanzjarja 
mill-Unjoni skont dan ir-Regolament:

2. Fil-qasam tat-trasport, huma biss 
azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-proġetti 
ta' interess komuni skont ir-Regolament 
(UE) Nru XXX/2012 [Linji Gwida tat-
TEN-T] u azzjonijiet ta' appoġġ għall-
programmi, li huma eliġibbli għal appoġġ 
permezz ta' għajnuna finanzjarja mill-UE 
f'għamla ta' akkwisti u strumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament. Sabiex ikun 
żgurat l-akbar bilanċ ġeografiku 
possibbli, anki fl-użu tal-istrumenti 
finanzjarji, partikolarment permezz tal-
azzjonijiet għall-appoġġ tal-programm 
imsemmija f'paragrafu 1, il-Kummissjoni 
għandha, fejn xieraq, tipprovdi appoġġ 
amministrattiv, li jsaħħaħ il-kapaċità tal-
Istati Membri li jiżviluppaw sensiela 
adegwata ta' proġetti għal tali strumenti.
F'għamla ta' għotjiet ta' flus, huma biss 
dawn l-azzjonijiet li ġejjin illi għandhom 
ikunu eliġibbli li jirċievu għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni skont dan ir-
Regolament:

Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) azzjonijiet li jippromwovu teknoloġiji 
ġodda u innovazzjoni għall-mezzi kollha 
ta' trasport.
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Proposti jistgħu jiġu mressqa minn 
wieħed jew bosta Stati Membri, 
organizzazzjonijiet internazzjonali, impriżi 
konġunti, jew impriżi pubbliċi jew privati 
jew korpi stabbiliti fl-Istati Membri.

1. Proposti jistgħu jiġu mressqa minn 
wieħed jew bosta Stati Membri, 
organizzazzjonijiet internazzjonali, impriżi 
konġunti, bħal pereżempju r-
raggruppament Ewropew ta' 
kooperazzjoni territorjali (REKT), jew 
impriżi pubbliċi jew privati jew korpi 
stabbiliti fl-Istati Membri.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruportijiet, azzjonijiet sabiex 
jitnaqqas l-istorjbu li joħroġ mill-ferroviji 
li jġorru l-merkanzija permezz ta' twaħħil 
ta' tagħmir apposta mal-vetturi kollha li 
joperaw fuq il-linji tal-ferroviji, kif ukoll l-
iżvilupp ta' portijiet u pjattaformi 
multimodali: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż 
il-75 % tal-ispejjeż eliġibbli.

ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruportijiet, azzjonijiet sabiex 
jitnaqqas l-istorbju li joħroġ mill-ferroviji 
li jġorru l-merkanzija permezz ta' twaħħil 
ta' tagħmir apposta mal-vetturi kollha li 
joperaw fuq il-linji tal-ferroviji, l-iżvilupp 
ta' portijiet u pjattaformi multimodali, kif 
ukoll azzjonijiet għall-appoġġ ta' 
teknoloġiji ġodda u innovazzjoni għall-
mezzi kollha ta' trasport: l-ammont ta' 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20 % tal-ispejjeż 
eliġibbli.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-rati ta' kofinanzjament jistgħu jiġu 
miżjuda sa massimu ta' 80 % għal 

(b) ir-rati ta' kofinanzjament jistgħu jiġu 
miżjuda sa massimu ta' 80 % għal 
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azzjonijiet li skont l-provi murija 
msemmija fl-Artikolu 15(2)(a) tar-
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [Linji 
Gwida għall-infrastruttura tal-enerġija], 
joffru livell għoli ta' sigurtà ta’ provvista 
fuq livell reġjonali jew madwar l-Unjoni, 
jew isaħħu s-solidarjetà tal-Unjoni jew 
ikun fihom soluzzjonijiet innovattivi bil-
kbir.

azzjonijiet li skont l-provi murija 
msemmija fl-Artikolu 15(2)(a) tar-
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [Linji 
Gwida għall-infrastruttura tal-enerġija], 
joffru livell għoli ta' sigurtà ta’ provvista 
fuq livell reġjonali jew madwar l-Unjoni, 
jew isaħħu s-solidarjetà tal-Unjoni jew 
ikun fihom soluzzjonijiet innovattivi bil-
kbir, partikolarment fil-qasam tal-enerġija 
rinnovabbli.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-regoli applikabbli għas-settur tat-
trasport skont dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw għal dawn is-sejħiet 
speċifiċi. Meta jkun il-waqt li jiġu 
implimentati dawn is-sejħiet, għandha
tingħata l-ogħla prijorità possibbli lill-
proġetti li jirrispettaw l-allokazzjonijiet 
nazzjonali taħt il-Fond ta' Koeżjoni.

2. Ir-regoli applikabbli għas-settur tat-
trasport skont dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw għal dawn is-sejħiet 
speċifiċi. Bil-għan li jkun żgurat, kemm 
jista' jkun possibbli, il-bilanċ ġeografiku, 
il-Kummissjoni għandha, meta jkun il-
waqt li jiġu implimentati dawn is-sejħiet, 
tappoġġa lill-Istati Membri eliġibbli għall-
Fond ta' Koeżjoni u ssaħħaħ fejn xieraq, 
il-kapaċità amministrattiva tagħhom 
sabiex jiżviluppaw sensiela adegwata ta' 
proġetti, biex ikun żgurat li tingħata l-
ogħla prijorità possibbli lill-proġetti li 
jirrispettaw l-allokazzjonijiet nazzjonali 
taħt il-Fond ta' Koeżjoni, iżda wkoll sabiex 
tappoġġa lil dawn l-Istati Membri fl-
applikazzjonijiet għall-EUR 21,7 biljun 
disponibbli għall-Istati Membri kollha. 

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Sabiex jiġi żgurat l-ogħla assorbiment 
possibbli tal-fondi trasferiti fl-Istati 
Membri kollha eliġibbli li jingħataw 
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għajnuna mill-Fond ta' Koeżjoni, 
għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lill-azzjonijiet ta' appoġġ tal-programm 
skont dan ir-Regolament, li jimmiraw li 
jsaħħu l-kapaċità istituzzjonali u l-
effiċjenza tal-amministrazzjonijiet 
pubbliċi u tas-servizzi pubbliċi involuti fl-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' proġetti 
mfassla li jiksbu l-objettivi CEF.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) self u/jew garanziji iffaċilitati permezz 
ta' strumenti bbażati fuq il-kondiviżjoni tar-
riskji, inkluż mekkaniżmu ta’ tiżwieq għal 
bonds marbuta ma’ proġetti, maħruġin 
minn istituzzjoni finanzjarja bir-riżorsi 
tagħha stess u b’kontribuzzjoni mill-Unjoni 
għall-provvediment u/jew l-allokazzjoni ta’ 
kapital;

(b) self u/jew garanziji iffaċilitati permezz 
ta' strumenti bbażati fuq il-kondiviżjoni tar-
riskji, inkluż mekkaniżmu ta’ tisħiħ għal 
bonds marbuta ma’ proġetti, b'appoġġ għal 
proġetti individwali jew portafolli ta' 
proġetti maħruġin minn istituzzjoni 
finanzjarja bir-riżorsi tagħha stess u 
b’kontribuzzjoni mill-Unjoni għall-
provvediment u/jew l-allokazzjoni ta’ 
kapital;

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Azzjonijiet appoġġati permezz ta’ 
strumenti finanzjarji għandhom jintgħażlu 
fuq il-bażi ta’ min ikun applika l-ewwel
jinqeda l-ewwel u għandhom ifittxu li 
jkollhom diversifikazzjoni settorjali skont 
l-Artikoli 3 u 4, kif ukoll diversifikazzjoni 
ġeografika gradwali minn fost l-Istati 
Membri.

1. Azzjonijiet appoġġati permezz ta’ 
strumenti finanzjarji għandhom jintgħażlu, 
f'każ li l-fatturi l-oħra jkunu l-istess, fuq 
il-bażi ta’ min ikun applika l-ewwel 
jinqeda l-ewwel u għandhom ifittxu li 
jkollhom diversifikazzjoni settorjali skont 
l-Artikoli 3 u 4, kif ukoll diversifikazzjoni 
ġeografika minn fost l-Istati Membri.
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-istrumenti finanzjarji għandom
jimmiraw illi jżommu l-valur tal-assi 
pprovduti mill-baġit tal-Unjoni. Dawn 
jistgħu jiġġeneraw qligħ aċċettabbli li 
jilħaq l-objettivi ta’ msieħba jew investituri 
oħra.

3. L-istrumenti finanzjarji għandhom 
jimmiraw illi jsaħħu l-effett ta' ingranaġġ 
tal-infiq ipprovdut mill-baġit tal-Unjoni, 
filwaqt li jiġu attirati riżorsi addizzjonali 
mill-investituri pubbliċi kif ukoll dawk 
privati. Dawn jistgħu jiġġeneraw qligħ 
aċċettabbli li jilħaq l-objettivi ta’ msieħba 
jew investituri oħra.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-istrumenti finanzjarji jistgħu 
jingħaqdu ma’ għotjiet iffinanzjati mill-
baġit tal-Unjoni, inkluż li jaqa’ taħt dan ir-
Regolament.

4. Tipi differenti ta' strumenti finanzjarji 
jistgħu jingħaqdu ma’ xulxin u/jew ma' 
għotjiet iffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni, 
inkluż li jaqa’ taħt dan ir-Regolament.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard minn nofs l-2018, il-
Kummissjoni għandha tagħmel rapport ta' 
evalwazzjoni dwar il-kisba tal-objettivi tal-
miżuri kollha (fuq il-livell ta' riżultati u 
impatti), l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u l-
valur miżjud Ewropew tagħhom, fil-
perspettiva ta' deċiżjoni li tittieħdet fuq it-
tiġdid, modifika jew sospensjoni tal-
miżuri. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni 
għandha tindirizza jekk hemmx lok għal 
simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 

1. Sa mhux aktar tard minn nofs l-2017, il-
Kummissjoni għandha tagħmel rapport ta' 
evalwazzjoni dwar il-kisba tal-objettivi tal-
miżuri kollha (fuq il-livell ta' riżultati u 
impatti), l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u l-
valur miżjud Ewropew tagħhom, fil-
perspettiva ta' deċiżjoni li tittieħdet fuq it-
tiġdid, modifika jew sospensjoni tal-
miżuri. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni 
għandha tindirizza jekk hemmx lok għal 
simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
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esterna tagħha, jekk l-objettivi kollha 
għadhomx rilevanti, kif ukoll il-kontribut 
tal-miżuri għall-prijoritajiet tal-Unjoni li 
jkun hemm tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv. Din għandha tikkunsidra r-
riżultati li joħorġu mill-evalwazzjoni 
rigward l-impatt fit-tul tal-miżuri li jkunu 
ttieħdu qabel.

esterna tagħha, jekk l-objettivi kollha 
għadhomx rilevanti, kif ukoll il-kontribut 
tal-miżuri għall-prijoritajiet tal-Unjoni li 
jkun hemm tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, inkluż l-impatt fuq il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Din 
għandha tikkunsidra r-riżultati li joħorġu 
mill-evalwazzjoni rigward l-impatt fit-tul 
tal-miżuri li jkunu ttieħdu qabel. Barra 
minn hekk, f'dik l-evalwazzjoni l-
Kummissjoni għandha tagħmel 
valutazzjoni tal-passi li għandhom 
jittieħdu fil-futur sabiex tissaħħaħ l-
effiċjenza tan-nefqa tal-Unjoni kif ukoll 
sabiex jiżdiedu l-volumi ta' investiment 
lejn proġetti ta' prijorità. Dik il-
valutazzjoni għandha teżamina wkoll fost 
l-oħrajn, kif l-istrumenti finanzjarji 
jistgħu jsiru saħansitra aktar attraenti 
għal firxa usa' ta' investituri fuq perjodu 
twil, inklużi dawk pubbliċi, u kif l-ambitu 
tal-proġetti eliġibbli jista' jitwessa', u l-
iżvilupp possibbli ta' strumenti ta' ekwità 
għall-finanzjament tal-infrastruttura tal-
Unjoni.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Faċilità għandha tqis l-evalwazzjoni 
indipendenti fuq l-iskala kollha tal-
Inizjattiva ta' ħruġ ta' Bonds għall-
Proġetti tal-Ewropa 2020, li għandha 
titwettaq fl-2015. Abbażi ta' dik l-
evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta r-rilevanza tal-Inizjattiva ta' 
ħruġ ta' Bonds għall-Proġetti tal-Ewropa 
2020 kif ukoll l-effikaċja tagħha biex iżżid 
il-volum tal-investimenti fi proġetti ta' 
prijorità u biex issaħħaħ l-effiċjenza tan-
nefqa tal-Unjoni. Fid-dawl ta' dik il-
valutazzjoni, u filwaqt li tqis l-għażliet 
kollha, il-Kummissjoni għandha 
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tikkunsidra li tipproponi bidliet regolatorji 
xierqa, inklużi bidliet leġiżlattivi, 
partikolarment jekk l-adozzjoni mis-suq 
prevista ma tkunx sodisfaċenti jew fil-każ 
li sorsi alternattivi ta’ finanzjament tad-
dejn fuq perjodu twil isiru disponibbli 
b’mod suffiċjenti.
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