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EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti 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 hu biss 
indikazzjoni lill-awtorità leġiżlattiva u li 
dan ma jistax jiġi stabbilit sakemm 
jintlaħaq qbil fuq 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 ir-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-8 
ta’ Ġunju 2011 dwar Ninvestu fil-ġejjieni: 
Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) 
ġdid għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva1 u tat-23 ta' 
Ottubru 2012 għall-fini li jinkiseb eżitu 
pożittiv għall-proċedura ta' approvazzjoni 
tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali għas-
snin 2014-20202; itenni li jinħtieġu 
biżżejjed riżorsi addizzjonali fl-MFF 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; 
iħeġġeġ lill-Kunsill, f'każ li ma jaqbilx 
ma' dan l-approċċ, jidentifika b'mod ċar 
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liema mill-prijoritajiet politiċi jew mill-
proġetti tiegħu jistgħu jiġu abbandunati 
totalment, minkejja l-garanzija ta' valur 
miżjud Ewropew tagħhom;
_______________
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0266.
2 Testi adottati, P7_TA(2012)0360.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) F’konformità mal-obbligi tat-Trattat 
tal-Adeżjoni u bl-għajnuna Komunitarja, il-
Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja għalqu 
l-impjanti nukleari kkonċernati u għamlu 
progress sinifikanti fil-proċess tad-
dekummissjonar tagħhom. Għad hemm 
iktar x’isir sabiex jitkompla l-progress fl-
operazzjonijiet proprji taż-żarmar sakemm 
jintlaħaq stat irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar b’mod sikur, filwaqt li 
jkun żgurat li jiġu applikati l-ogħla 
standards tas-sikurezza. Abbażi tal-istimi 
disponibbli, se jkun hemm bżonn ta’ riżorsi 
finanzjarji addizzjonali sostanzjali biex 
jitlesta x-xogħol ta’ dekummissjonar.

(4) F’konformità mal-obbligi tat-Trattat 
tal-Adeżjoni u bl-għajnuna Komunitarja, il-
Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja għalqu 
l-impjanti nukleari kkonċernati u għamlu 
progress sinifikanti fil-proċess tad-
dekummissjonar tagħhom. Għad hemm 
iktar x’isir sabiex jitkompla l-progress fl-
operazzjonijiet proprji taż-żarmar sakemm 
jintlaħaq stat irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar b’mod sikur, filwaqt li 
jkun żgurat li jiġu applikati l-ogħla 
standards tas-sikurezza. Abbażi tal-istimi 
disponibbli, se jkun hemm bżonn ta' riżorsi 
finanzjarji addizzjonali sostanzjali biex 
jitlesta x-xogħol ta' dekummissjonar 
filwaqt li titqies ir-responsabbiltà 
finanzjarja kondiviża tal-Unjoni u ta' 
dawn l-Istati Membri.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Minkejja l-fatt li l-għeluq tal-unitajiet 
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ikkonċernati kollha sar sal-iskadenzi 
rispettivi, ċerti programmi ta' 
dekummissjonar għadhom iħabbtu 
wiċċhom ma' dewmien li jagħmel ħsara 
mil-lat ekonomiku u huwa inaċċettabbli 
mil-lat politiku; dan għandu jiġi ttrattat 
mill-pjan iddettaljat irrevedut għad-
dekummissjonar.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Billi xi programmi għadhom ma 
skattawx it-tibdiliet organizzattivi 
meħtieġa għad-dekummissjonar effikaċi, 
għandu jiġi żgurat li ssir it-
trasformazzjoni neċessarja tal-istrutturi 
organizzattivi.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-ammont tal-approprjazzjonijiet 
allokati għall-Programmi, kif ukoll il-
perjodu ta' programmazzjoni u t-tqassim 
fost il-programmi ta' Kozloduy, Ignalina 
u Bohunice jistgħu jiġu riveduti abbażi 
tar-riżultati tar-rapport intermedju ta' 
evalwazzjoni, filwaqt li jiġi żgurat li l-
ogħla standards ta' sikurezza u l-proċess 
kostanti ta' dekummissjonar b'konformità 
mal-pjanijiet rispettivi ta' dekummissjonar 
ma jiġux ipperikolati.

Emenda 7
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Proposta għal regolament
Premessa 6b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) Għandu jitqies b'mod adegwat ir-
Rapport speċjali 16/2011: Għajnuna 
finanzjarja tal-UE għad-diżattivazzjoni ta' 
impjanti nukleari fil-Bulgarija, il-
Litwanja u s-Slovakkja: kisbiet u sfidi 
futuri, tal-Qorti tal-Awdituri li jinkludi 
konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet. 

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex jiġi żgurat l-ogħla livell ta’ 
effiċjenza possibbli, id-dekummissjonar 
tal-impjanti tal-enerġija nukleari koperti 
minn dan ir-Regolament għandu jitwettaq 
billi jintuża l-aħjar għarfien espert tekniku 
disponibbli, u billi jitqiesu kif xieraq in-
natura tal-unitajiet li għandhom jingħalqu u 
l-ispeċifikazzjonijiet teknoloġiċi tagħhom.

(9) Sabiex jiġi żgurat l-ogħla livell ta' 
effiċjenza possibbli, id-dekummissjonar 
tal-impjanti tal-enerġija nukleari koperti 
minn dan ir-Regolament għandu jitwettaq 
billi jintuża l-aħjar għarfien espert tekniku 
disponibbli, billi jitqiesu kif xieraq in-
natura tal-unitajiet li għandhom jingħalqu u 
l-ispeċifikazzjonijiet teknoloġiċi tagħhom 
u b'valutazzjonijiet komprensivi dwar il-
progress tal-proċessi ta' dekummissjonar 
u ta' taffija.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
jkun hemm l-akbar trasparenza, 
responsabilità u skrutinju demokratiku 
tal-fondi tal-Unjoni, speċjalment fir-
rigward tal-kontribut tagħhom, kemm dak 
mistenni kif ukoll dak miksub, biex 
jintlaħqu l-objettivi ġenerali tal-
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Programmi. B'mod partikulari l-problemi 
kritiċi maniġerjali, legali, finanzjarji u 
tekniċi għandhom jissolvew jew 
għandhom jittieħdu miżuri biex dawn 
jissolvew.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ġenerali tal-Programm huwa li 
jgħin lill-Istati Membri kkonċernati jilħqu 
stat irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar tal-unitajiet 1 sa 4 tal-
impjant nukleari ta’ Kozloduy, tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
Ignalina u tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Bohunice V1, skont il-pjanijiet 
rispettivi għad-dekummissjonar tagħhom, 
filwaqt li jkun żgurat l-ogħla livell tas-
sikurezza.

1. L-għan ġenerali tal-Programm huwa li 
jgħin lill-Istati Membri kkonċernati jilħqu 
stat irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar tal-unitajiet 1 sa 4 tal-
impjant nukleari ta’ Kozloduy, tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
Ignalina u tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Bohunice V1, skont il-pjanijiet 
rispettivi għad-dekummissjonar tagħhom, 
filwaqt li jkun żgurat l-ogħla livell tas-
sikurezza u mingħajr mas-saħħa tal-
ħaddiema u tal-popolazzjoni ġenerali ma 
tkun esposta għal riskji eċċessivi.

Emenda 11
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni ta’ dan il-Programm 
għall-perjodu mill-2014 sal-2020 għandu 
jkun ta’ EUR 552 947 000 fi prezzijiet 
attwali.

Meta jitqies it-telf imġarrab minħabba l-
għeluq bikri tal-unitajiet, u sabiex 
jintlaħqu l-ogħla standards ta' sikurezza, 
l-ammont ta' referenza finanzjarju 
indikattiv, kif definit fil-punt [18] tal-
Ftehim Interistituzzjonali ta' xx/201z bejn 
il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar kooperazzjoni fi 
kwistjonijiet baġitarji u ġestjoni 
finanzjarja tajba, għall-implimentazzjoni 
ta' dan il-Programm għall-perjodu mill-
2014 sal-2020 m'għandux jaqbeż l-
EUR 500 [....] fi prezzijiet kostanti tal-
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2011. Dan il-pakkett finanzjarju 
sempliċement juri r-rieda tal-awtorità 
leġiżlattiva u ma jaffettwax is-setgħat tal-
awtorità baġitarja kif definit mit-TFUE.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approprjazzjonijiet annwali jiġu 
awtorizzati mill-awtorità baġitarja bla 
ħsara għad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament li jistabbilixxi l-qafas 
finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-
2020 u l-Ftehim Interistituzzjonali tal-
xx/201z bejn il-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni dwar 
kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u 
dwar l-ġestjoni finanzjarja tajba.

Emenda 13
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dak l-ammont għandu jitqassam bejn il-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice kif ġej:

Dak l-ammont għandu jitqassam b'mod 
indikattiv bejn il-Programmi ta’ Kozloduy, 
Ignalina u Bohunice, b'mod indikattiv, kif 
ġej:

(a) EUR 208 503 000 għall-Programm ta’ 
Kozloduy għall-perjodu mill-2014 sal-
2020;

(a) 37.7 % għall-Programm ta’ Kozloduy 
għall-perjodu mill-2014 sal-2020;

(b) EUR 229 629 000 għall-Programm ta’ 
Ignalina għall-perjodu mill-2014 sal-2017; 

(a) 41.5 % għall-Programm ta’ Ignalina 
għall-perjodu mill-2014 sal-2017; 

(c) EUR 114 815 000 għall-Programm ta’ 
Bohunice għall-perjodu mill-2014 sal-
2017.

(a) 20.8 % għall-Programm ta’ Bohunice 
għall-perjodu mill-2014 sal-2017.

Emenda 14
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa tmiem l-2015, il-Kummissjoni se 
tirrevedi l-prestazzjoni tal-Programm u se
tivvaluta l-progress li jkun sar fil-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice mal-passi ewlenin u mad-dati fil-
mira msemmija fl-Artikolu 2(3) fil-qafas 
tal-evalwazzjoni interim imsemmija fl-
Artikolu 8. Abbażi tar-riżultati ta’ din il-
valutazzjoni, il-Kummissjoni tista’ 
tirrevedi l-ammont tal-approprjazzjonijiet 
allokati għal dan il-Programm, kif ukoll il-
perjodu ta’ pprogrammar u t-tqassim tal-
flus fost il-Programmi ta’ Kozloduy, 
Ignalina u Bohunice.

2. Sa tmiem l-2015, il-Kummissjoni se 
tirrevedi l-prestazzjoni tal-Programm,  
tivvaluta l-progress li jkun sar fil-
Programmi ta' Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice mal-passi ewlenin u mad-dati fil-
mira msemmija fl-Artikolu 2(3) fil-qafas 
tal-evalwazzjoni interim imsemmija fl-
Artikolu 8 bil-għan li jiġi garantit li l-
programmazzjoni finanzjarja u l-
allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji jkunu 
bbażati fuq il-bżonnijiet reali u l-kapaċità 
ta' assorbiment. Abbażi tar-riżultati ta' din 
il-valutazzjoni, il-Kummissjoni tista' 
tirrevedi l-ammont tal-approprjazzjonijiet 
allokati għal dan il-Programm, kif ukoll il-
perjodu ta' pprogrammar u t-tqassim tal-
flus fost il-Programmi ta' Kozloduy, 
Ignalina u Bohunice, filwaqt li tirrispetta 
totalment il-prerogattivi tal-awtorità tal-
baġit fil-proċedura baġitarja annwali.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jitqies it-telf sostanzjali wara l-
għeluq bikri tal-unitajiet, għandu jsir kull 
sforz biex titkompla f'livell suffiċjenti l-
prattika ta' kofinanzjament stabbilita fl-
ambitu tal-għajnuna ta' qabel l-adeżjoni u 
l-għajnuna mogħtija matul il-
perjodu 2007-2013 għall-isforzi ta' 
dekummissjonar tat-tliet Stati Membri 
kollha kif ukoll biex jiġi attirat 
kofinanzjament minn sorsi oħra kif ikun 
xieraq.

Emenda 16
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-allokazzjoni tista' tkopri wkoll ħidma 
preparatorja għall-kostruzzjoni ta' 
repożitorju finali. Il-miżuri biex jittrattaw 
il-konsegwenzi tal-għeluq u d-
dekummissjonar ma jistgħux ikunu 
koperti.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-allokazzjoni finanzjarja tista’ tkopri 
wkoll l-ispejjeż għall-għajnuna teknika u 
amministrattiva meħtieġa biex tkun żgurata 
l-bidla bejn il-Programm u l-miżuri adottati 
skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1990/2006, ir-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom) Nru 549/2007 u r-Regolament 
tal-Kunsill (Euratom) Nru 647/2010.

L-allokazzjoni finanzjarja tista’ tkopri 
wkoll l-ispejjeż għall-għajnuna teknika u 
amministrattiva meħtieġa biex tkun żgurata 
l-bidla bejn il-Programm u l-miżuri adottati 
skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1990/2006, ir-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom) Nru 549/2007 u r-Regolament 
tal-Kunsill (Euratom) Nru 647/2010. L-
allokazzjoni finanzjarja ma għandhiex 
tkopri miżuri differenti minn dawk 
elenkati f'dan l-Artikolu u fl-Artikolu 2.

Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. In-nuqqas ta' qbil dwar l-
interpretazzjoni tat-trattati u tal-
aġġudikazzjoni ta' kuntratti jrid jiġi 
ppreżentat għal proċedura ta' arbitraġġ. 
Id-dewmien li jirriżulta fil-kostruzzjoni 
jista' jwassal għal posponiment tal-
pagament u għal tnaqqis fl-allokazzjoni 
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finanzjarja. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew 
rapport annwali dwar tali kwistjoni.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għandhom iressqu pjan iddettaljat 
irrevedut għad-dekummissjonar lill-
Kummissjoni.

(c) għandhom iressqu pjan iddettaljat 
irrevedut għad-dekummissjonar lill-
Kummissjoni li jinkludi l-objettivi 
speċifiċi, il-kalendarju tal-proġetti, l-
analiżi tal-kostijiet tal-proġetti, il-
proporzjonijiet tal-kofinanzjamenti u pjan 
finanzjarju ġenerali li jidentifika s-sorsi 
għall-parti nazzjonali tal-finanzjament fit-
tul.

Ġustifikazzjoni

L-objettivi u l-iskadenzi għandhom jiġu rispettati strettament fil-proċessi ta' dekummissjonar 
min-naħa tal-partijiet kollha, struttura organizzattiva effikaċi għandha tikkonsolida l-
programmi, għandhom jiġu żgurati biżżejjed finanzjamenti mill-baġits tal-UE u nazzjonali, li 
fl-ambitu tagħhom iridu jiġu koperti wkoll l-interruzzjonijiet imprevedibbli, tekniċi u ta' 
sikurezza matul il-proċess ta' dekummissjonar.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni pprovduta dwar kemm il-
pajjiżi jkunu qed jissodisfaw il-
kundizzjonijiet ex ante meta tkun qed tħejji 
l-programm ta’ ħidma annwali għall-2014 
kif imsemmi fl-Artikolu 6(1). Meta tkun 
qed tadotta l-programm ta’ ħidma 
annwali, hija tista’ tiddeċiedi li tissospendi 
l-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni kollha, 
jew parti minnha, sa ma jintlaħqu, b’mod 

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni pprovduta dwar kemm il-
pajjiżi jkunu qed jissodisfaw il-
kundizzjonijiet ex ante meta tkun qed tħejji 
l-programm ta’ ħidma annwali għall-2014 
kif imsemmi fl-Artikolu 6(1), b'mod 
partikulari dwar jekk il-problemi kritiċi 
maniġerjali, legali, finanzjarji u tekniċi 
issolvewx jew jekk ittiħdux miżuri biex 
dawn jissolvew. Il-valutazzjoni għandha 
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sodisfaċenti, il-kundizzjonijiet ex ante. tinkludi opinjoni miksuba mill-ENSREG 
(Grupp ta' Regolaturi Ewropew dwar is-
Sikurezza Nukleari). Jekk ikun hemm 
opinjoni motivata mill-Kummissjoni 
rigward ksur minħabba nonkonformità 
mal-kundizzjonalità msemmija fil-
paragrafu 1(a) jew jekk il-
kundizzjonalitajiet imsemmija fil-
paragrafu 1(b) jew 1(c) ma jkunux 
issodisfati, id-deċiżjoni li tissospendi l-
għajnuna finanzjarja tal-Unjoni kollha, jew 
parti minnha tista' tittieħed skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 9(2). Tali deċiżjoni għandha 
tkun riflessa fl-adozzjoni tal-programm 
ta' ħidma annwali tal-2014. L-ammont 
tal-għajnuna sospiża għandu jkun definit 
skont il-kriterji ffissati fl-att imsemmi fl-
Artikolu 6(2).

Emenda 21

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1(a) Sal-31 ta' Marzu tas-sena ta' wara 
kull sena finanzjarja, l-Istati Membri 
għandhom jirrappurtaw dwar l-użu tal-
pakkett finanzjarju. Dawn ir-rapporti, 
iċċertifikati mill-korpi nazzjonali, 
għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni u 
lill-Kunsill biex jiġu inkorporati fil-
proċedura ta' kwittanza tal-baġit ġenerali 
tal-UE.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti 
tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu 

2. Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti 
tagħha, mill-korpi nazzjonali tal-verifika 
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jkollhom is-setgħa ta’ verifika, abbażi tad-
dokumenti u ta’ verifiki fuq il-post, fuq il-
benefiċjarji kollha tal-għotjiet u fuq il-
kuntratturi u s-sottokuntratturi kollha li 
jkunu rċevew il-fondi tal-Unjoni.

tal-Istati Membri li fihom jinsabu l-
faċilitajiet nukleari li jridu jiġu 
deklassifikati u l-Qorti tal-Awdituri 
għandu jkollhom is-setgħa ta’ verifika, 
abbażi tad-dokumenti u ta’ verifiki fuq il-
post, fuq il-benefiċjarji kollha tal-għotjiet u 
fuq il-kuntratturi u s-sottokuntratturi kollha 
li jkunu rċevew il-fondi tal-Unjoni. Ir-
riżultati tal-verifiki għandhom jiġu 
kkomunikati lill-Parlament Ewropew.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (l-
OLAF) jista’ jwettaq verifiki u 
spezzjonijiet fuq il-post fuq l-operaturi 
ekonomiċi kkonċernati direttament jew 
indirettament mit-tali finanzjament skont 
il-proċeduri stabbiliti fir-Regolament 
(Euratom, KE) Nru 2185/96 sabiex jiġi 
stabbilit jekk kienx hemm xi frodi, 
korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali 
oħra li tolqot l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni Ewropea b’rabta ma’ xi ftehim jew 
deċiżjoni dwar xi għotja ta’ flus jew ma’ 
kuntratt li għandu x’jaqsam mal-
finanzjament mill-Unjoni.

L-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (l-
OLAF) jista’ jwettaq verifiki u 
spezzjonijiet fuq il-post fuq l-operaturi 
ekonomiċi kkonċernati direttament jew 
indirettament mit-tali finanzjament skont 
il-proċeduri stabbiliti fir-Regolament 
(Euratom, KE) Nru 2185/96 sabiex jiġi 
stabbilit jekk kienx hemm xi frodi, 
korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali 
oħra li tolqot l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni Ewropea b’rabta ma’ xi ftehim jew 
deċiżjoni dwar xi għotja ta’ flus jew ma’ 
kuntratt li għandu x’jaqsam mal-
finanzjament mill-Unjoni. Ir-riżultati tal-
kontrolli u l-ispezzjonijiet għandhom jiġu 
kkomunikati lill-Parlament Ewropew.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għall-ewwel u t-tieni 
subparagrafi, il-ftehimiet ta’ kooperazzjoni 
ma’ pajjiżi terzi u ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali u l-ftehimiet dwar l-għotjiet 

Mingħajr ħsara għall-ewwel u t-tieni 
subparagrafi, il-ftehimiet ta’ kooperazzjoni 
ma’ pajjiżi terzi u ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali u l-ftehimiet dwar l-għotjiet 
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ta’ flus u d-deċiżjonijiet u l-kuntratti dwar 
l-għotjiet ta’ flus li jirriżultaw mill-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandhom jagħtu dritt ċar lill-
Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-
OLAF li jwettqu t-tali verifiki, u li jwettqu 
l-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post.

ta’ flus u d-deċiżjonijiet u l-kuntratti dwar 
l-għotjiet ta’ flus li jirriżultaw mill-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandhom jagħtu dritt ċar lill-
Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-
OLAF li jwettqu t-tali verifiki, u li jwettqu 
l-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post u 
għandhom jiżguraw li r-riżultati ta' dawn 
ikunu kkomunikati lill-Parlament 
Ewropew.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2015, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
ta’ evalwazzjoni dwar il-kisba tal-għanijiet 
tal-miżuri kollha, fil-livell tar-riżultati u 
tal-impatti, dwar l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-Unjoni 
tal-kisba tal-għanijiet, bil-għan li tinħareġ 
deċiżjoni li temenda jew li tissospendi l-
miżuri. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni 
għandha tittratta wkoll kemm hemm lok 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-kisba tal-għanijiet u jekk l-
għanijiet għadhomx kollha rilevanti jew le. 
Din għandha tqis ir-riżultati li joħorġu 
mill-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-
miżuri li jkunu ttieħdu qabel.

1. Sa mhux aktar tard minn Mejju tal-2016, 
il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-benefiċjarji, għandha tagħmel rapport 
ta' evalwazzjoni intermedju dwar il-kisba 
tal-għanijiet tal-miżuri kollha, fil-livell tar-
riżultati u tal-impatti, dwar l-effiċjenza fl-
użu tar-riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-
Unjoni tal-kisba tal-għanijiet u l-effettività 
tal-ġestjoni tal-programmi, inkluża l-
ġestjoni tal-fondi tal-Unjoni minn korpi 
esterni bħall-Bank Ewropew għar-
Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp, bil-għan li 
tinħareġ deċiżjoni li temenda jew li 
tissospendi l-miżuri. Abbażi tar-riżultati 
ta' din il-valutazzjoni, il-Kummissjoni 
tista' tirrieżamina s-soluzzjonijiet tal-
ġestjoni u l-idoneità tal-ammont tal-
approprjazzjonijiet allokati għall-
Programm u d-distribuzzjoni fost l-
istallazzjonijiet ta' Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice. Din għandha tqis ir-riżultati li 
joħorġu mill-evalwazzjoni fuq l-impatt fit-
tul tal-miżuri li jkunu ttieħdu qabel. 

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-evalwazzjonijiet għandhom iqisu l-
progress li jkun sar meta mqabbel mal-
indikaturi tal-prestazzjoni msemmija fl-
Artikolu 2(2).

3. L-evalwazzjonijiet għandhom iqisu l-
progress li jkun sar meta mqabbel mal-
indikaturi tal-prestazzjoni msemmija fl-
Artikolu 2(2) u r-rispett tar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 4(1)(c). Ir-rapport ta' 
valutazzjoni għandu jiġi sottomess lill-
ENSREG (il-Grupp ta' Regolaturi 
Ewropew dwar is-Sikurezza Nukleari) 
għar-rieżami tagħhom.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Evalwazzjoni finali għall-perjodu 2014-

2020
1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ex post f'kooperazzjoni mill-
qrib mal-benefiċjarji. L-evalwazzjoni ex 
post għandha teżamina l-effettività u l-
effiċjenza tal-Programm u l-impatt tiegħu 
fuq il-proċess tad-dekummissjonar.
2. Qabel il-31 ta' Diċembru 2020, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri u mal-benefiċjarji, rapport ta' 
evalwazzjoni finali dwar l-effikaċja u l-
effiċjenza tal-Programm, kif ukoll l-
effikaċja tal-miżuri ffinanzjati fir-rigward 
tal-impatti, l-użu tar-riżorsi u l-valur 
miżjud għall-Unjoni.
3. L-evalwazzjoni finali għandha tqis il-
progress li jkun sar imqabbel mal-
indikaturi tal-prestazzjoni kif imsemmija 
fl-Artikolu 2(2).
4. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika 
l-konklużjonijiet ta' dawn l-
evalwazzjonijiet lill-Parlament Ewropew u 
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lill-Kunsill.
5. Il-Kummissjoni għandha tqis id-diversi 
kompetenzi u strateġiji għad-
dekummissjonar użati minn dawn l-Istati 
Membri, sabiex teżamina l-modi possibbli 
ta' approċċi ta' armonizzazzjoni għad-
dekummissjonar fl-Unjoni sabiex tiżgura 
l-akkumulazzjoni f'waqtha tal-għarfien 
meħtieġ sabiex ittejjeb il-kompetittività 
tal-industrija nukleari tal-Unjoni f'dak il-
qasam.
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