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Emenda 332
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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-ħtiġijiet tal-investiment huma stmati 
għal EUR 50 000 000 000 għall-perjodu 
sal-2020 għan-netwerks trans-Ewropej 
fis-setturi tat-trasport, tal-enerġija u tat-
telekomunikazzjoni. 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:

Or. en

Emenda 333
Lena Kolarska-Bobińska

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

(a) trasport: [EUR 31 694 000 000], li 
minnhom [EUR 10 000 000 000]
għandhom jiġu trasferiti mill-Fond ta'
Koeżjoni sabiex jintefqu għal proġetti 
elenkati fl-Anness ma’ dan ir-Regolament, 
li jirrispettaw l-allokazzjonijiet nazzjonali;

Or. en

Emenda 334
Michael Cramer
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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 
jintefqu b’konformità ma’ dan ir-
Regolament fl-Istati Membri eliġibbli 
għall-finanzjament mill-Fond ta’ Koeżjoni;

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

Or. en

Emenda 335
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

Or. ro

Emenda 336
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(a) trasport: 50% tal-ammont totali;
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għandhom jiġu trasferiti mill-Fond ta’ 
Koeżjoni sabiex jintefqu b’konformità 
ma’ dan ir-Regolament fl-Istati Membri 
eliġibbli għall-finanzjament mill-Fond ta’ 
Koeżjoni;

Or. en

Emenda 337
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

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

(a) trasport: [EUR 31 694 000 000], li 
minnhom [EUR 10 000 000 000]
għandhom jiġu allokati biex jiffinanzjaw 
proġetti tat-trasport tan-network ewlieni 
tat-trasport fl-Istati Membri eliġibbli
għall-Fond ta’ Koeżjoni;

Or. en

Emenda 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

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

(a) trasport: [EUR 31 694 000 000], li 
minnhom [EUR 10 000 000 000]
għandhom jiġu trasferiti mill-Fond ta’ 
Koeżjoni sabiex jintefqu għal proġetti 
elenkati fl-Anness ma’ dan ir-Regolament, 
li jirrispettaw l-allokazzjonijiet nazzjonali;
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Or. en

Emenda 339
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Article 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 
jintefqu b’konformità ma’ dan ir-
Regolament fl-Istati Membri eliġibbli 
għall-finanzjament mill-Fond ta’ 
Koeżjoni;

(a) trasport: [EUR 31 694 000 000], li 
minnhom [EUR 10 000 000 000]
għandhom jiġu trasferiti mill-Fond ta’ 
Koeżjoni sabiex jintefqu b’konformità ma’ 
dan ir-Regolament fl-Istati Membri
mingħajr preġudizzju għall-allokazzjoni 
tal-Istati Membri mill-Fond ta’ Koeżjoni;

Or. lv

Emenda 340
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) enerġija: EUR 9 121 000 000; (b) enerġija: 25% tal-ammont totali;

Or. en

Emenda 341
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) telekomunikazzjoni: EUR 9 185 000 (c) telekomunikazzjoni: 25% tal-ammont 
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000. totali;

Or. en

Emenda 342
Sabine Wils

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 għandu jkopri 
spejjeż li għandhom x’jaqsmu ma' 
attivitajiet ta' preparazzjoni, monitoraġġ, 
kontroll, proċeduri ta’ konsultazzjoni,
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri ta’ konsultazzjoni huma parti mill-‘azzjonijiet ta’ appoġġ ta’ programm’, u 
għalhekk għandhom jiġu inklużi fil-pakkett finanzjarju.

Emenda 343
Bogusław Liberadzki

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3
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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.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandux ikun hemm trasferiment ta’ baġit bejn is-setturi.

Emenda 344
Luis de Grandes Pascual

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-Parlament u l-Kunsill 
jistgħu, wara proposta mill-Kummissjoni, 
jittrasferixxu 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

Sakemm isir ftehim dwar il-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali 2014-2020.

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-trasferiment possibbli ta’ approprjazzjonijiet wara r-reviżjoni intermedja jrid isir bl-ikbar 
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trasparenza possibbli u bl-involviment tal-awtorità baġitarja.

Emenda 345
Marian-Jean Marinescu

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’ 
tittrasferixxi bejn is-setturi, permezz ta’ atti 
delegati skont l-Artikolu 25, 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.

Or. en

Emenda 346
Sabine Wils

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 għandha 
tadotta atti ddelegati f’konformità mal-
Artikolu 25 sabiex 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.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Billi jorbot lill-KE biex tadotta atti delegati, il-PE jiġi involut biex jeżerċita d-dritt tiegħu ta’ 
skrutinju.

Emenda 347
András Gyürk

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-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill, fuq proposta tal-Kummissjoni, 
jistgħu jittrasferixxu 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.

Or. en

Emenda 348
Ioannis A. Tsoukalas

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’ 
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, filwaqt li 
jiġu rrispettati allokazzjonijiet nazzjonali 
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taħt il-Fond ta’ Koeżjoni u skont id-
dispożizzjonijet rilevanti tal-leġiżlazzjoni 
settorjali.

Or. en

Emenda 349
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 
għandha tiġi implimentata permezz ta’ 
waħda jew aktar mill-forom ta’ għajnuniet 
finanzjarji, stipulati fir-Regolament (UE)
Nru XXX/2012 [ir-Regolament Finanzjarju 
l-Ġdid], b'mod partikolari, għotjiet ta' flus, 
akkwisti u strumenti finanzjarji.

1. Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 
għandha tiġi implimentata permezz ta’ 
waħda jew aktar mill-forom ta’ għajnuniet 
finanzjarji, stipulati fir-Regolament (UE)
Nru XXX/2012 [ir-Regolament Finanzjarju 
l-Ġdid], b'mod partikolari, għotjiet ta' flus, 
akkwisti pubbliċi, kuntratti dwar il-
programmi u strumenti finanzjarji.

Or. es

Emenda 350
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) 60 % tal-ammont totali tal-baġit 
previst għas-settur tal-enerġija huwa 
allokat fl-għamla ta' strumenti finanzjarji.

Or. it

Emenda 351
António Fernando Correia de Campos
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ammont indikattiv ta’ 15%1 tal-
allokazzjoni tal-baġit previst fis-settur tal-
enerġija għandu jiġi allokat bħala 
strumenti finanzjarji.
__________________
1 Il-perċentwali tingħata fuq il-bażi tal-
figuri proposti mill-Kummissjoni

Or. pt

Emenda 352
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandu jkollha d-dritt 
li tiddetermina l-forom ta’ għajnuna 
finanzjarja biex tipprovdi lill-proġetti 
eliġibbli b’appoġġ finanzjarju effettiv 
imfassal apposta għalihom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istrumenti finanzjarji għandhom ingranaġġ kbir u jgħinu lil dawk il-proġetti li huma qrib 
ta’ vijabbiltà kummerċjali, madanakollu mhumiex effettivi biex jindirizzaw is-sigurtà tal-
provvista tal-enerġija u l-ispiża ogħla tal-bidu tal-innovazzjoni. Sabiex tittratta r-riskji 
speċifiċi ta’ proġett u ta’ settur u tipprovdi proġetti eliġibbli b’għajnuna finanzjarja effettiva, 
il-Kummissjoni għandu jkollha d-dritt li tiddetermina l-fororm ta’ għajnuna finanzjarja.

Emenda 353
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Mill-inqas 90% tal-ammont totali tal-
baġit previst fis-settur tal-enerġija għandu 
jiġi allokat fl-għamla ta’ strumenti 
finanzjarji, b’mod partikolari fl-għamla 
ta’ bonds ta’ proġett, għall-effiċjenza tal-
enerġija, enerġiji rinovabbli u grilji tal-
elettriku ta’ trażmissjoni u distribuzzjoni 
intelliġenti.

Or. en

Emenda 354
Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Mill-inqas 80 % tal-ammont totali tal-
baġit previst fis-settur tal-enerġija u fis-
settur tat-telekomunikazzjoni għandu jiġi 
allokat fl-għamla ta' strumenti finanzjarji.

Or. it

Emenda 355
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-qasam tat-trasport, huma biss 
azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-proġetti 
ta' interess komuni skont ir-Regolament

Fil-qasam tat-trasport, huma biss 
azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-proġetti 
ta' interess komuni skont ir-Regolament
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(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:

(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, sakemm il-
prinċipju ta’ min iniġġes iħallas minqux 
fl-Artikolu 191 tat-Trattati jiġi applikat, 
jiġifieri permezz tal-imposta ta’ tariffi 
għall-użu tat-toroq skont id-Direttiva 
Eurovignette 2011/76/KE u ta’ markups 
f’reġjuni muntanjużi. 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:

Or. en

Emenda 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) azzjonijiet li jimplimentaw in-netwerk 
ewlieni skont il-Kapitolu III tar-
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [Linji 
Gwida tat-TEN-T], inkluż it-tħaddim ta’ 
teknoloġiji ġodda u innovazzjoni skont l-
Artikolu 39 tar-Regolament (UE) 
Nru XXXX/2012 [Linji Gwida tat-TEN-
T];

(a) azzjonijiet li jimplimentaw in-netwerk 
ewlieni skont il-Kapitolu III  u n-netwerk 
komprensiv skont il-Kapitolu II tar-
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [Linji 
Gwida tat-TEN-T], inkluż it-tħaddim ta’ 
teknoloġiji ġodda u innovazzjoni skont l-
Artikolu 39 tar-Regolament (UE) 
Nru XXXX/2012 [Linji Gwida tat-TEN-
T];

Or. en

Emenda 357
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) azzjonijiet li jimplimentaw in-netwerk 
ewlieni skont Kapitolu III tar-Regolament
(UE) Nru XXXX/2012 [Linji Gwida tat-
TEN-T], inkluż it-tħaddim ta' teknoloġiji 
ġodda u innovazzjoni skont l-Artikolu 39 
tar-Regolament (UE) Nru XXXX/2012 
[Linji Gwida tat-TEN-T];

(a) azzjonijiet li jimplimentaw in-netwerk 
ewlieni skont il-Kapitolu III tar-
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [Linji 
Gwida tat-TEN-T], inkluż it-tħaddim ta’
teknoloġiji ġodda kif ukoll azzjonijiet u
approċċi ta’ innovazzjoni skont l-
Artikolu 39 tar-Regolament (UE) 
Nru XXXX/2012 [Linji Gwida tat-TEN-
T];

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitazzjoni tal-għotjiet għan-netwerk ewlieni biss tista’ tfixkel il-flessibbiltà tal-bini ta’ 
netwerk ta’ infrastruttura ta’ fjuwil alternattiv bħala passaġġ essenzjali biex jintlaħqu l-
għanijiet ta’ sistema ta’ trasport b’emissjonijiet baxxi ta’ karbonju sal-2050. Din il-kwistjoni 
tista’ tingħeleb billi jiġi żgurat li l-appoġġ permezz ta’ għotja jista’ jkun disponibbli għan-
netwerk ewlieni inkluż l-iskjerament ta’ teknoloġiji ġodda u jkun ta’ benefiċċju biex irawwem 
l-iżvilupp ta’ azzjonijiet u metodi innovattivi.

Emenda 358
Nuno Teixeira

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) azzjonijiet li jimplimentaw in-netwerk 
komprensiv skont Kapitolu II tar-
Regolament tal-UE dwar il-linji gwida tat-
TEN-T, fejn azzjonijiet bħal dawn jgħinu 
l-interkonnessjoni tar-reġjuni kollha tal-
UE, inkluż ir-reġjuni l-aktar remoti u l-
aktar imbiegħda, u jikkontribwixxu għall-
iżvilupp tan-netwerk ewlieni;

Or. pt



PE496.338v01-00 16/133 AM\912706MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

M’għandniex neskludu kompletament l-appoġġ għan-netwerk komprensiv f’każijiet fejn l-
appoġġ għall-proġetti jista’ jkollu valur miżjud għan-netwerk ewlieni, filwaqt li jinkoraġġixxi 
koeżjoni territorjali. 

Emenda 359
Zigmantas Balčytis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) azzjonijiet li jimplimentaw in-netwerk 
komprensiv skont il-Kapitolu II tar-
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [Linji 
Gwida tat-TEN-T] meta tali azzjonijiet 
jikkontribwixxu għall-iffaċilitar tal-fluss 
tat-traffiku transkonfinali jew għat-
tneħħija ta’ konġestjonijiet u meta dawn 
l-azzjonijiet jikkontribwixxu wkoll għall-
iżvilupp tan-netwerk ewlieni

Or. en

Emenda 360
Romana Jordan

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) azzjonijiet li jimplimentaw in-netwerk 
komprensiv skont Kapitolu II tar-
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [Linji 
gwida TEN-T], fejn azzjonijiet bħal dawn 
jikkontribwixxu sabiex jittejbu l-flussi tat-
traffiku transkonfinali jew biex jitneħħew  
il-konġestjonijiet, sa livell massimu ta’ 5% 
tal-pakkett finanzjarju għat-trasport kif 
stabbilit fl-Artikolu 5 ta’ dan ir-
Regolament
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Or. sl

Ġustifikazzjoni

Xi partijiet tan-netwerks komprensivi huma importanti b’mod partikulari għall-fluwidità tal-
flussi tat-traffiku transkonfinali. Li kieku dawn ma kienux regolati jistgħu jikkawżaw 
konġestjonijiet sinifikanti u sussegwentement ikollom impatt negattiv fuq l-operazzjoni tan-
netwerk ewlieni. Għalhekk fondi limitati taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għandhom 
jintużaw ukoll bħala appoġġ għall-kostruzzjoni tan-netwerks komprensivi b’valur miżjud 
għoli Ewropew.

Emenda 361
Philip Bradbourn

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) azzjonijiet li jimplimentaw in-netwerk 
komprensiv skont il-Kapitolu II tar-
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [Linji 
Gwida tat-TEN-T] meta tali azzjonijiet 
jikkontribwixxu għall-iffaċilitar tal-fluss 
tat-traffiku transkonfinali jew għat-
tneħħija ta’ konġestjonijiet u meta dawn 
l-azzjonijiet jikkontribwixxu wkoll għall-
iżvilupp tan-netwerk ewlieni, sa limitu 
massimu ta’ 5% tal-pakkett finanzjarju 
għat-trasport kif speċifikat fl-Artikolu 5 
ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kemm in-netwerks ewlenin kif ukoll dawk komprensivi għandhom ikunu kkunsidrati għall-
fondi, fil-limiti ta’ daqs ristrett ta’ baġit globali.  Test ġdid propost f’ 7.2 (aa).

Emenda 362
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) azzjonijiet li jimplimentaw in-netwerk 
komprensiv skont il-Kapitolu II tar-
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [Linji 
Gwida tat-TEN-T] meta tali azzjonijiet 
jikkontribwixxu għall-iffaċilitar tal-fluss 
tat-traffiku transkonfinali jew għat-
tneħħija ta’ konġestjonijiet u meta dawn 
l-azzjonijiet jikkontribwixxu wkoll għall-
iżvilupp tan-netwerk ewlieni, sa limitu 
massimu ta’ 5% tal-pakkett finanzjarju 
għat-trasport kif speċifikat fl-Artikolu 5 
ta’ dan ir-Regolament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippermetti li fondi mis-CEF ikunu disponibbli għall-proġetti fuq in-Netwerk 
Komprensiv tat-TEN-T. L-Irlanda ta’ Fuq għandha popolazzjoni ta’ densità baxxa u l-ING 
minn ras għal ras huwa taħt id-90% tal-medja tal-Unjoni Ewropea. Bħala riżultat l-Irlanda 
ta’ Fuq ma tkunx tista’ tiffinanzja hija stess it-titjib meħtieġ fin-Netwerk Komprensiv tagħha.

Emenda 363
Tanja Fajon

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) azzjonijiet li jimplimentaw in-netwerk 
komprensiv skont il-Kapitolu II tar-
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [Linji 
Gwida tat-TEN-T] meta tali azzjonijiet 
jikkontribwixxu għall-iffaċilitar tal-fluss 
tat-traffiku transkonfinali jew għat-
tneħħija ta’ konġestjonijiet, sa limitu 
massimu ta’ 5% tal-pakkett finanzjarju 
għat-trasport kif speċifikat fl-Artikolu 5 
ta’ dan ir-Regolament;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Xi taqsimiet tan-netwerk komprensiv huma ta’ importanza għolja għall-funzjonament bla 
xkiel speċjalment tal-fluss tat-traffiku transkonfinali jew joħolqu konġestjonijiet importanti li 
hemm bżonn li jiġu indirizzati sabiex jinkiseb funzjonament aħjar tan-netwerk ewlieni. 
Għalhekk finanzjament limitat mis-CEF għandu jkun permess ukoll għal dawn il-proġetti tan-
netwerk komprensiv b’valur miżjud Ewropew għoli.

Emenda 364
Jelko Kacin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

azzjonijiet li jimplimentaw in-netwerk 
komprensiv skont il-Kapitolu II tar-
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [Linji 
Gwida tat-TEN-T] meta tali azzjonijiet 
jikkontribwixxu għall-iffaċilitar tal-fluss 
tat-traffiku transkonfinali jew għat-
tneħħija ta’ konġestjonijiet, sa limitu 
massimu ta’ 5% tal-pakkett finanzjarju 
għat-trasport kif speċifikat fl-Artikolu 5 
ta’ dan ir-Regolament;

Or. en

Emenda 365
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) studji għal proġetti ta’ interess 
komuni li huma parti mid-Deċiżjoni 
661/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-7 ta’ Lulju 2010 dwar linji 
gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-
netwerk tat-trasport trans-Ewropew 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jagħmilha possibbli li jitkomplew studji li għaddejjin għal xi wħud mill-proġetti ta’ 
prijorità msemmija fid-Deċiżjoni Nru 661/2010 dwar it-TEN-Ts li ġew posposti minħabba l-
kriżi ekonomika kurrenti u minħabba li huma teknikament kumplessi u transkonfinali fin-
natura tagħhom. Sabiex jitkompla l-finanzjament mill-UE u ma jintilfux fondi investiti f’dawn 
il-proġetti, għandha tiġi introdotta mill-ġdid il-possibbiltà li dawn ikunu eliġibbli għall-fondi 
tas-CEF.

Emenda 366
Sabine Wils

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) azzjonijiet ta’ appoġġ għan-nodi 
urbani kif inhuma definiti fl-Artikolu 36 
tar-Regolament Nru XXXX/2012 [Linji 
Gwida tat-TEN-T];

Or. en

Ġustifikazzjoni

Azzjonijiet fir-rigward tan-nodi urbani huma wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-White Paper u 
huma essenzjali biex jiżguraw l-interkonnettività u l-multimodalità tan-netwerk ewlieni.

Emenda 367
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Michel Dantin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-azzjonijiet li jappoġġjaw nodi 
urbani kif speċifikat fl-Artikolu 36 tar-
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [linji 
gwida tat-TEN_T]
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

In-nodi urbani għandhom rwol x'jaqdu fl-iżvilupp tan-netwerk globali. Huma jiffaċilitaw l-
aċċess għall-infrastruttura tan-netwerk ewlieni permezz ta’ trasport effiċjenti f’żoni urbani. 
Il-konnessjonijiet bejn in-netwerks lokali tal-infrastruttura u n-netwerk globali jappoġġjaw l-
għanijiet ta’ dan ir-regolament u tal-Istrateġija Ewropa 2020. In-nodi urbani għandhom 
ikunu eliġibbli taħt dan ir-regolament.

Emenda 368
Michael Gahler

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) 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;

(f) azzjonijiet sabiex jitnaqqas l-istorbju li 
joħroġ mill-ferroviji li jġorru l-merkanzija, 
qabelxejn billi jiġi appoġġjat it-twaħħil ta’ 
tagħmir apposta mal-vetturi kollha li 
joperaw fuq il-linji tal-ferroviji;

Or. de

Emenda 369
Hubert Pirker

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) 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;

(f) azzjonijiet sabiex jitnaqqas l-istorbju li 
joħroġ mill-ferroviji li jġorru l-merkanzija
abbażi ta’ miżuri għall-infrastruttura u
permezz ta’ twaħħil ta’ tagħmir apposta 
mal-vetturi kollha li joperaw fuq il-linji tal-
ferroviji;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis tal-istorbju mill-ferroviji huwa aċċettabbli għaċ-ċittadini li jirrappreżenta min-
naħa l-oħra l-pedament għal realizzazzjoni pożittiva tan-netwerks tat-trasport trans-Ewropej. 
Taħlita ta’ miżuri kostruttivi hija effiċjenti u effettiva, bħal pereżempju t-tħaffir ta’ mini, u 
tagħmir għall-vetturi eżistenti li joperaw fuq il-linji ferrovjarji.

Emenda 370
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) 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;

(f) azzjonijiet sabiex jitnaqqas l-istorjbu li 
joħroġ mill-ferroviji li jġorru l-merkanzija
fis-sors permezz ta’ twaħħil ta’ tagħmir 
apposta mal-vetturi kollha li joperaw fuq 
il-linji tal-ferroviji;

Or. en

Emenda 371
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) 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;

(f) azzjonijiet li għandhom l-għan li
jitnaqqas l-istorbju li joħroġ mill-ferroviji 
li jġorru l-merkanzija inkluż permezz ta’
twaħħil ta’ tagħmir apposta mal-vetturi 
kollha li joperaw fuq il-linji tal-ferroviji
sabiex jiġi żgurat l-użu vijabbli tan-
netwerk TEN-T li jirrispetta r-rekwiżiti 
rigward il-livell ta’ storbju;

Or. en
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Emenda 372
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) 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;

(f) azzjonijiet sabiex jitnaqqas l-istorjbu li 
joħroġ mill-ferroviji li jġorru l-merkanzija
inkluż permezz ta' twaħħil ta' tagħmir 
apposta mal-vetturi kollha li joperaw fuq 
il-linji tal-ferroviji;

Or. en

Emenda 373
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) 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;

(f) azzjonijiet għall-prevenzjoni tal-
istorbju kif ukoll il-mitigazzjoni tal-impatt 
tiegħu kkawżat mit-trasport tal-ferroviji
permezz ta’ miżuri għall-infrastruttura u 
għall-vetturi kollha li joperaw fuq il-linji 
tal-ferroviji;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-UE dwar it-trażżin tal-istorbju mit-trasport ferrovjarju tal-
merkanzija, miżuri għall-infrastruttura u t-trasport tal-ferroviji li jġorru l-merkanzija li 
għandhom l-għan li jipprevjenu u li jnaqqsu l-istorbju għandhom jingħataw kunsiderazzjoni 
partikolari. Ir-Rapporteurs jemmnu li huwa ta’ importanza speċjali li jiġi kkunsidrat l-impatt 
tal-istorbju mit-trasport ferrovjaru f’reġjuni b’densità għolja ta’ popolazzjoni.

Emenda 374
Andrzej Grzyb
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) 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;

(f) azzjonijiet li għandhom l-għan li
jitnaqqas l-istorbju li joħroġ mill-ferroviji 
permezz ta' twaħħil ta' tagħmir apposta 
mal-vetturi eżistenti li joperaw fuq il-linji 
tal-ferroviji sabiex jiġi żgurat l-użu 
vijabbli tan-netwerk TEN-T li jirrispetta r-
rekwiżiti rigward il-livell ta’ storbju;

Or. en

Emenda 375
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) azzjonijiet li jassiguraw u jtejbu l-
konnessjonijiet tal-ferroviji ma’ żoni u siti 
industrijali, jiġifieri permezz tat-titjib jew 
il-kostruzzjoni ta’ linji  industrijali, 
terminali ta’ trasbord għat-traffiku bil-
vaguni, terminali għat-traffiku 
intermodali u faċilitajiet għall-
formazzjoni tal-ferrovija għall-ferroviji li 
jġorru l-merkanzija jew permezz tal-użu 
ta’ netwerks ta’ softwer ta’ loġistika 
ekoloġika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex issir bidla fil-merkanzija mit-toroq għall-ferrovija, hemm bżonn li jiġu mtejba l-
konnessjonijiet intermodali, jiġifieri għaż-żoni u s-siti industrijali.

Emenda 376
Peter van Dalen
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) azzjonijiet biex jiġu żviluppati 
teknoloġiji ġodda li jwasslu għal trasport 
sostenibbli u jnaqqsu l-ispejjeż esterni ta’ 
kull forma ta’ trasport;

Or. nl

Emenda 377
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) miżuri ta’ appoġġ għal teknoloġiji 
ġodda u innovazzjonijiet għall-modi ta’ 
trasport kollha.

Or. ro

Emenda 378
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet relatati mat-trasport li 
jinvolvu sezzjoni transkonfinali jew parti 
minnha għandhom ikunu eliġibbli sabiex 
jirċievu għajnuna finanzjarja mill-Unjoni 
jekk hemm ftehim bil-miktub bejn l-Istati 
Membri kkonċernati jew bejn l-Istati 
Membri u l-pajjiżi terzi kkonċernati marbut 
mat-tlestija tas-sezzjoni transkonfinali. 
Bħala eċċezzjoni, meta proġett ikun 

L-azzjonijiet relatati mat-trasport li 
jinvolvu sezzjoni transkonfinali jew parti 
minnha għandhom ikunu eliġibbli sabiex 
jirċievu għajnuna finanzjarja mill-Unjoni 
jekk jiġi mfassal ftehim bil-miktub bejn l-
Istati Membri kkonċernati jew bejn l-Istati 
Membri u l-pajjiżi terzi kkonċernati marbut
mat-twettiq jew mat-tlestija tas-sezzjoni 
transkonfinali. Bħala eċċezzjoni, meta 
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neċessarju sabiex ikun hemm għaqda man-
netwerk ta’ Stat Membru ġar jew ta’ xi 
pajjiż terz iżda li fil-verità ma jaqsamx il-
fruntiera, il-ftehim bil-miktub imsemmi 
hawn fuq ma għandux ikun meħtieġ.

proġett ikun neċessarju sabiex ikun hemm 
għaqda man-netwerk ta’ Stat Membru ġar 
jew ta’ xi pajjiż terz iżda li fil-verità ma 
jaqsamx il-fruntiera, il-ftehim bil-miktub 
imsemmi hawn fuq ma għandux ikun 
meħtieġ.

Or. ro

Emenda 379
Andrzej Grzyb

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament f'għamla ta' għotjiet 
għall-proġetti li għandhom sorsi ta' dħul 
imdaqqsa mhux ħażin li jiddependu fuq 
ħlas mill-utenti għandu jkun 
prinċipalment disponibbli għall-iskopijiet 
marbuta mat-tħejjija tal-proġett, b'mod 
partikolari biex issir il-valutazzjoni PPP.

imħassar

Or. en

Emenda 380
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament f'għamla ta' għotjiet għall-
proġetti li għandhom sorsi ta' dħul
imdaqqsa mhux ħażin li jiddependu fuq 
ħlas mill-utenti għandu jkun prinċipalment 
disponibbli għall-iskopijiet marbuta mat-
tħejjija tal-proġett, b'mod partikolari biex 
issir il-valutazzjoni PPP.

Il-prinċipji ‘min juża’ jħallas’ u ‘min 
iniġġes iħallas’ għandhom jiġu applikati.
Il-finanzjament f'għamla ta' għotjiet għall-
proġetti li għandhom potenzjal għal sorsi 
ta' dħul li jiddependu fuq ħlas mill-utenti 
għandu jkun prinċipalment disponibbli 
għall-iskopijiet marbuta mat-tħejjija tal-
proġett, b'mod partikolari biex issir il-
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valutazzjoni PPP. Proġetti li għalihom il-
liġi tal-Unjoni tipprevedi imposta 
obbligatorja m’għandhomx jitpoġġew fi 
żvantaġġ fir-rigward ta’ finanzjament 
f’għamla ta’ għotjiet meta mqabbla ma’ 
proġetti li għalihom ma japplikaw l-ebda 
regoli ta’ imposta obbligatorja.

Or. en

Emenda 381
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-qasam tal-enerġija, il-kundizzjonijiet 
speċifiċi marbuta mal-eliġibbiltà ta’ 
azzjonijiet li jimplimentaw proġetti ta’ 
interess komuni biex jirċievu għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni fl-għamla ta’ 
strumenti finanzjarji u għotjiet taħt dan ir-
Regolament huma stabbiliti fl-Artikolu 15 
tar-Regolament (UE) Nru XXXX/2012
[Linji Gwida għall-infrastruttura tal-
enerġija trans-Ewropea].

3. Fil-qasam tal-enerġija, il-kundizzjonijiet 
speċifiċi marbuta mal-eliġibbiltà ta’ 
azzjonijiet li jimplimentaw proġetti ta’ 
interess komuni biex jirċievu għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni fl-għamla ta’ 
strumenti finanzjarji taħt dan ir-
Regolament huma proġetti ta’ interess 
komuni li jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti
fil-punti 1(a) sa (d) tal-Anness II lejn u 
fiż-żoni ta’ prijorità stabbiliti fil-punti 4 
(10) u (11) tal-Anness I mar-Regolament 
(UE) Nru XXXX/2012 [Linji Gwida għall-
Infrastruttura tal-enerġija], li 
jikkontribwixxu għal soluzzjonijiet 
innovattivi u protezzjoni tal-ambjent 
jiġifieri proġetti dwar l-effiċjenza tal-
enerġija, l-enerġija rinovabbli u n-
netwerks intelliġenti tal-elettriku (fil-livell 
ta’ trażmissjoni u distribuzzjoni).

Or. en

Emenda 382
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
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Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-inqas 75% tal-ammont totali allokat 
għas-settur tal-enerġija f’dan ir-
Regolament għandu jiġi allokat għall-
infrastruttura tal-elettriku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba d-differenza akbar ħafna fl-iffinanzjar fl-elettriku meta mqabbel mal-
interkonnessjonijiet tal-gass u r-rwol kritiku tal-interkonnessjonijiet tal-elettriku fit-
tranżizzjoni għal ekonomija b’emissjonijiet baxxi tal-karbonju u sorsi rinovabbli ta’ elettriku, 
huwa kruċjali li porzjon kbir tal-ammont finali ddedikat għall-interkonnessjonijiet tal-
enerġija fil-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa jiġi allokat għall-infrastruttura tal-elettriku, 
minflok pereżempju l-infrastruttura tal-gass.

Emenda 383
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Wara li jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet 
ta’ eliġibbiltà msemmija hawn fuq, l-
għażla għandha ssegwi l-livell ta’ 
kontribuzzjoni tal-proġett għal wieħed jew 
aktar mill-għanijiet rilevanti li ġejjin:
a) il-promozzjoni ta’ aktar integrazzjoni 
tas-suq intern tal-enerġija u l-
interoperabbiltà bejn netwerks tal-
elettriku u tal-gass bejn il-fruntieri;
b) it-titjib fis-sigurtà tal-provvista tal-
enerġija tal-Unjoni, billi tittejjeb ir-
reżistenza tas-sistema u s-sigurtà tal-
operazzjoni tas-sistemi;
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c) il-kontribuzzjoni għall-iżvilupp 
sostenibbli u l-ħarsien tal-ambjent, fost l-
oħrajn, billi tiġi żgurata t-trażmissjoni ta’ 
elettriku rinnovabbli mill-ġenerazzjoni sa 
ċentri u siti ta’ ħżin għal konsum fuq 
skala kbira;
Bħala kwistjoni ta’ urġenza għall-
programmi annwali ta’ xogħol tal-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għall-2013 
u l-2014, għandha tingħata prijorità 
għall-proġetti li jikkontribwixxu għall-
promozzjoni ta’ aktar integrazzjoni u l-
interoperabbiltà tan-netwerks tal-elettriku 
u l-gass bejn il-fruntieri, notevolment it-
tnaqqis jew l-eliminazzjoni tal-iżolament 
tal-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-Artikolu 15 tar-Regolament dwar Linji Gwida għall-Infrastrutturi tal-
Enerġija trans-Ewropej.

Emenda 384
Niki Tzavela

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Proġetti li jikkontribwixxu għat-
tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tax-xogħol 
fil-Mediterran u l-viċinat tiegħu

Or. en

Emenda 385
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-qasam tat-telekomunikazzjoni, l-
azzjonijiet kollha li jimplimentaw proġetti
ta' interess komuni u l-azzjonijiet kollha 
ta' appoġġ għall-programmi stabbiliti fl-
Anness għar-Regolament (UE)
Nru XXXX/2012 [Linji Gwida tal-INFSO]
għandhom ikunu eliġibbli li jirċievu 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni fl-
għamla ta’ għotja ta' flus, akkwist u
strumenti finanzjarji taħt dan ir-
Regolament.

4. Fil-qasam tat-telekomunikazzjoni, l-
azzjonijiet biss li jikkontribwixxu għall-
proġetti ta' interess komuni skont ir-
Regolament (UE) Nru XXX/2012 [Linji 
gwida tal-infrastruttura tat-telekoms]
għandhom ikunu eliġibbli għal appoġġ 
permezz tal-għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni fl-għamla ta’ għotjiet għal servizzi 
ġeneriċi u prijoritajiet orizzontali, inklużi 
azzjonijiet ta’ appoġġ għall-programmi, 
fl-għamla ta’ għotjiet u akkwist għal 
pjattaformi ta’ servizz ewlenin. Azzjonijiet 
fil-qasam tat-tħaddim tal-broadband, 
inklużi azzjonijiet li jiġġeneraw domanda 
għas-servizzi tal-broadband, għandhom 
ikunu eliġibbli għall-għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni fl-għamla ta’
strumenti finanzjarji.

Or. en

Emenda 386
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Azzjonijiet relatati ma’ proġetti ta’ 
interess komuni b’sinerġiji f’tal-inqas 
tnejn mis-setturi koperti mis-CEF, kif 
imniżżel fil-parti IIIa tal-Anness, 
għandhom ikunu eliġibbli biex jirċievu 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni taħt 
dan ir-Regolament.

Or. pt

Emenda 387
Antonio Cancian
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-azzjonijiet li jimplimentaw proġetti 
ta' interess komuni li juru sinerġiji bejn 
mill-inqas tnejn mis-setturi kkonċernati 
mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 
(trasport, enerġija u telekomunikazzjoni) 
jistgħu jibbenefikaw minn għajnuna 
finanzjarja tal-Unjoni skont dan ir-
regolament. Issegwi lista indikattiva tal-
miżuri possibbli li jagħmlu parti minn din 
il-kategorija
L-implimentazzjoni ta' netwerk ta' 
forniment ta' enerġija mhux fossili u li 
ma tniġġisx (pereżempju l-elettriku jew l-
idroġenu), immirat lejn il-mezzi tat-
trasport.
Il-finalizzazzjoni ta' netwerks intelliġenti 
permezz tat-tħaddim tajjeb tal-
infrastruttura tat-trasport u tat-
telekomunikazzjoni ġdida jew eżistenti.
L-użu ta' infrastrutturi tat-trasport (bħal 
mini, pontijiet, eċċ.) għall-
implimentazzjoni ta' interkonnetturi 
ġodda li jżidu l-kapaċità elettrika, l-
implimentazzjoni ta' kurituri tal-gass 
ġodda jew l-implimentazzjoni ta' netwerks 
tat-telekomunikazzjoni.
L-implimentazzjoni ta' interventi fis-settur 
tal-infrastruttura tat-trasport li jżidu s-
sostenibbiltà ekonomika tiegħu permezz 
tal-produzzjoni fuq il-post ta' enerġija 
minn sorsi rinnovabbli.

Or. it

Emenda 388
Marian-Jean Marinescu
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 1 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Programmi ta’ Ħidma għandhom 
jistabbilixxu l-forom ta’ għotjiet ta' flus li 
jistgħu jintużaw għall-finanzjament tal-
azzjonijiet ikkonċernati.

imħassar

Or. en

Emenda 389
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ispiża għal tagħmir u infrastruttura li 
l-benefiċjarju jgħodd bħala nefqa kapitali 
tista’ tkun kollha kemm hi eliġibbli.

4. L-ispiża għal tagħmir u infrastruttura li 
l-benefiċjarju jgħodd bħala nefqa kapitali 
tista’ tkun kollha kemm hi eliġibbli, 
sakemm l-użu tagħhom jiġi ġġustifikat kif 
xieraq għall-implimentazzjoni unika tal-
proġett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun evitat kwalunkwe abbuż li jiġu inklużi fl-ispejjeż eliġibbli tagħmir u faċilitajiet li 
mhumiex strettament relatati mal-proġett u mhumiex jintużaw biss fl-implimentazzjoni tiegħu.

Emenda 390
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Nefqa marbuta ma’ studji ambjentali 
dwar il-ħarsien tal-ambjent u l-konformità 

5. Nefqa marbuta ma’ studji ambjentali 
dwar il-ħarsien tal-ambjent u l-konformità 
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mal-acquis tal-Unjoni jistgħu jkunu
eliġibbli.

mal-acquis tal-Unjoni għandhom ikunu
eliġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Valutazzjonijiet tal-Impatt Ambjentali kif meħtieġa fid-dispożizzjonijiet tad-direttiva 85/337 u 
2001/42 huma passi li jridu jittieħdu li ma jistgħux jiġu evitati u obbligatorji u għalhekk 
eliġibbli kif xieraq.

Emenda 391
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Nefqa marbuta max-xiri ta' art ma 
għandhiex titqies bħala spiża eliġibbli.

imħassar

Or. it

Emenda 392
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Nefqa marbuta max-xiri ta' art ma 
għandhiex titqies bħala spiża eliġibbli.

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni kienet teskludi l-ispejjeż possibbli ta' esproprjazzjoni tal-artijiet mill-
ispejjeż eliġibbli. Iżda dawn l-ispejjeż għandhom jerġgħu jsiru parti minnhom, u għalhekk qed 
jiġi propost li jitħassar il-paragrafu 6.
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Emenda 393
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Nefqa marbuta max-xiri ta’ art ma 
għandhiex titqies bħala spiża eliġibbli.

6. Nefqa marbuta max-xiri ta’ art ma 
għandhiex titqies bħala spiża eliġibbli, 
ħlief għall-proġetti koperti b’ammonti 
trasferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni u għall-
ikkompletar ta’ ferrovija ta’ 10 metri 
(marġini ta’ sigurtà).

Or. en

Emenda 394
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Nefqa marbuta max-xiri ta’ art ma 
għandhiex titqies bħala spiża eliġibbli.

6. Nefqa marbuta max-xiri ta’ art għandha
titqies bħala spiża eliġibbli.

Or. en

Emenda 395
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-ispejjeż relatati ma’ 
espropjazzjonijiet tal-artijiet għall-
implimentazzjoni ta’ proġett prijoritarju 
se jkunu eliġibbli għal finanzjament
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Or. es

Emenda 396
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-VAT ma għandhiex titqies bħala 
spiża eliġibbli.

7. Il-VAT tista’ titqies bħala spiża 
eliġibbli.

Or. en

Emenda 397
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-VAT ma għandhiex titqies bħala spiża 
eliġibbli.

7. Il-VAT ma għandhiex titqies bħala spiża 
eliġibbli minbarra jekk ma tkunx 
rekuperabbli mill-benefiċjarju finali skont 
il-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-VAT.

Or. en

Emenda 398
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-VAT ma għandhiex titqies bħala 
spiża eliġibbli.

7. Il-VAT mhux rinfondibbli għandha
titqies bħala spiża eliġibbli.
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Or. en

Emenda 399
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-VAT ma għandhiex titqies bħala 
spiża eliġibbli.

7. Il-VAT għandha titqies bħala spiża 
eliġibbli.

Or. en

Emenda 400
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-VAT ma għandhiex titqies bħala 
spiża eliġibbli.

7. Il-VAT mhux rinfondibbli għandha
titqies bħala spiża eliġibbli.

Or. en

Emenda 401
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. L-applikazzjonijiet kollha għall-
għotjiet kif ukoll id-dokumentazzjoni u l-
valutazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea se 
jkunu disponibbli mill-Parlament 
Ewropew bi trasparenza totali



AM\912706MT.doc 37/133 PE496.338v01-00

MT

Or. es

Emenda 402
Michael Cramer

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, awtoritajiet reġjonali u lokali
jew impriżi pubbliċi jew privati jew korpi 
stabbiliti fl-Istati Membri.

Or. en

Emenda 403
Isabelle Durant

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, awtoritajiet reġjonali u lokali
jew impriżi pubbliċi jew privati jew korpi 
stabbiliti fl-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Awtoritajiet tal-belt u reġjonali huma ħafna drabi fl-aħjar pożizzjoni biex jiddefendu 
konnettività aħjar bejn l-infrastruttura inter-urbana u n-nodi urbani.
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Emenda 404
Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn ma jistgħux jirċievu finanzjament 
skont dan ir-Regolament, ħlief meta dan 
ikun indispensabbli sabiex jintlaħqu l-
objettivi ta' xi proġett partikolari ta' interess 
komuni.

Dawn ma jistgħux jirċievu finanzjament 
skont dan ir-Regolament, ħlief meta dan 
ikun indispensabbli sabiex jintlaħqu l-
objettivi ta' xi proġett partikolari ta' interess 
komuni. B'mod partikolari fil-Proġetti 
għall-iżvilupp tal-Awtostradi tal-Ibħra, il-
Kummissjoni tistabbilixxi kundizzjonijiet 
favorevoli għall-iżvilupp ta' dawn il-
proġetti ma' Pajjiżi Terzi fiż-żona ta' 
tkabbir.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni ta' Proġetti tal-Awtostradi tal-Ibħra ma' Pajjiżi Terzi hija fundamentali 
fiż-żona tal-Mediterran. Fir-rigward tal-Pajjiżi fiż-żona ta' qabel l-adeżjoni għandhom 
jinkisbu strumenti li jgħaqqdu l-fondi tas-CEF mar-riżorsi IPA sabiex jiffavorixxu l-proċess 
ta' integrazzjoni ekonomika ta' dawn it-territorji.

Emenda 405
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Artikolu 9 - paragrafu 4 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn ma jistgħux jirċievu finanzjament 
skont dan ir-Regolament, ħlief meta dan 
ikun indispensabbli sabiex jintlaħqu l-
objettivi ta' xi proġett partikolari ta' 
interess komuni.

Dawn ma jistgħux jirċievu finanzjament 
skont dan ir-Regolament, meta ma 
jirrispettawx l-interess komuni ta’ żvilupp 
sostenibbli, il-leġiżlazzjoni ambjentali tal-
UE kif elenkata fl-Artikolu 42 tar-
Regolament TEN-T u l-applikazzjoni 
transkonfinali tiegħu fil-każ ta’ proġetti 
transkonfinali.



AM\912706MT.doc 39/133 PE496.338v01-00

MT

Or. en

Emenda 406
Philip Bradbourn

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Flimkien mat-proposti kollha mressqa 
għall-għotjiet ta' flus għandu jkun hemm il-
qbil tal-Istati Membri kkonċernati mill-
azzjoni, ħlief fil-qasam tat-
telekomunikazzjoni u fil-qasam tat-
trasport fejn tidħol il-ġestjoni tat-traffiku 
tal-ajru.

5. Flimkien mat-proposti kollha mressqa 
għall-għotjiet ta' flus għandu jkun hemm il-
qbil tal-Istati Membri kkonċernati mill-
azzjoni, ħlief fil-qasam tat-
telekomunikazzjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiġu kkonsultati xorta waħda dwar il-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru.

Emenda 407
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Programmi ta’ Ħidma multiannwali 
u annwali jistgħu jipprovdu regoli 
speċifici addizzjonali dwar tressiq ta’ 
proposti.

imħassar

Or. en

Emenda 408
Phil Bennion, Philippe De Backer
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 - paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Proposti għal proġetti għandhom 
ikunu appoġġjati b’każ soċjoekonomiku 
biex jirċievu fondi, inkluża analiżi tal-
benefiċċji tan-nefqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Valutazzjonijiet soċjoekonomiċi u analiżi tal-benefiċċji tan-nefqa huma meħtieġa biex juru 
f’offerta kompetittiva liema proġett huwa l-aktar xieraq li jirċievi fondi, joffri l-aħjar valur 
miżjud tal-UE u huwa l-aktar kapaċi li jwassal għall-objettivi tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa

Emenda 409
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ħlief għall-każijiet imsemmija fl-
Artikolu XXX tar-Regolament (UE) 
Nru XXXX/2012 [Regolament Finanzjarju 
l-Ġdid], il-proposti għandhom jiġu 
magħżula permezz ta' sejħa li toħroġ għall-
proposti abbażi tal-programmi ta' ħidma 
msemmija fl-Artikolu 17.

1. Ħlief għall-każijiet imsemmija fl-
Artikolu XXX tar-Regolament (UE) 
Nru XXXX/2012 [Regolament Finanzjarju 
l-Ġdid], il-proposti għandhom jiġu 
magħżula permezz ta' sejħa li toħroġ għall-
proposti abbażi tal-kriterju propost mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti 
implimentattivi skont l-Artikolu 24 
paragrafu 2.

Or. en

Emenda 410
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) (iii) innovazzjoni teknoloġika: 
azzjonijiet dwar id-dekarbonizzazzjoni tat-
trasport, inkluża l-infrastruttura għal 
sistemi ta’ propulsjoni alternattivi; l-
ammont ta’ għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż il-50 % tal-
ispejjeż eliġibbli.

Or. en

Emenda 411
Zigmantas Balčytis

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali;

(i) fir-rigward ta’ ferroviji u passaġġi tal-
ilmijiet fuq l-art u netwerks tat-toroq fil-
każ ta’ Stati Membri li ma għandhomx 
netwerk ferrovjarju stabbilit fit-territorju 
tagħhom jew fil-każ ta’ Stat Membru 
b’netwerk iżolat kif definit fir-Regolament 
(UE) Nru XXXX/2012 [linji gwida tat-
TEN-T], l-ammont ta' għajnuna finanzjarja 
mill-Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali;

Or. en

Emenda 412
Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali;

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali, inklużi portijiet 
u hinterlands tal-portijiet;

Or. en

Emenda 413
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali;

(i) ferroviji, toroq u passaġġi tal-ilma fuq l-
art: l-ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali;

Or. en

Emenda 414
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw
sezzjonijiet transkonfinali;

(i) ferroviji, passaġġi tal-ilma fuq l-art u 
awtostradi tal-baħar: l-ammont ta' 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20 % tal-ispiża eliġibbli; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 30 % għal azzjonijiet li jindirizzaw il-
konġestjonijiet; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 40 % għal 
azzjonijiet li jikkonċernaw sezzjonijiet 
transkonfinali;

Or. pt

Emenda 415
Bogusław Liberadzki

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali;

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż it-20 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 50% għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta’ taqsimiet transkonfinali huwa l-akbar ostakolu għal spazju tat-trasport 
Ewropew unifikat u fl-assjem tiegħu.

Emenda 416
Sabine Wils
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali;

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet
kif ukoll inaqqsu 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; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titjib fis-sostenibbiltà tal-ferroviji li jġorru l-merkanzija billi jitnaqqas l-istorbju eżistenti 
ġġenerat minn vetturi mhux adegwati li joperaw fuq il-linji tal-ferroviji huwa fattur ewlieni 
biex jitjieb is-sehem mis-suq tal-ferroviji u tissaħħaħ ekonomija ta’ trasport b’emissjonijiet 
baxxi tal-karbonju kif meħtieġ fil-White Paper dwar it-Trasport tal-2011.

Emenda 417
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali;

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilmijiet fuq l-art
u għal netwerks tat-toroq fil-każ ta’ Stati 
Membri li ma għandhomx netwerk 
ferrovjarju stabbilit fit-territorju tagħhom 
jew fil-każ ta’ Stat Membru b’netwerk 
iżolat kif definit fl-Artikolu 3(qq) tar-
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [linji 
gwida tat-TEN-T mingħajr trasport għal 
distanzi twal minn ferroviji li jġorru l-
merkanzija, l-ammont ta' għajnuna 
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finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż 
l-20 % tal-ispiża eliġibbli; ir-rata ta' 
finanzjament tista' tiġi miżjuda sa 30 %
għal azzjonijiet li jindirizzaw il-
konġestjonijiet; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda sa 40 % għal azzjonijiet 
li jikkonċernaw sezzjonijiet transkonfinali
u azzjonijiet għat-tisħiħ tal-
interoperabbiltà ferrovjarja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi għal fondi mis-CEF għan-netwerk tat-toroq tal-Irlanda ta’ Fuq, u 
b’hekk tiżgura li l-Irlanda ta’ Fuq ma tiġix eskluża mill-fondi tas-CEF minħabba li ma 
għandhiex netwerk tal-ferrovija tal-merkanzija. Id-distanzi relattivament qosra mill-portijiet 
tagħna għall–maġġoranza tal-popolazzjoni tal-Irlanda ta’ Fuq tfisser li l-ferrovija mhijiiex 
alternattiva ekonomikament vijabbli għat-trasport tal-merkanzija bit-triq.  Id-domanda għall-
attività tal-ferroviji li jġorru l-merkanzija għandha tiffinanzja lilha nfisha u tkun fit-tul sabiex 
ikun iġġustifikat l-investiment.

Emenda 418
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali;

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament għall-ferrovija tista' 
tiġi miżjuda għal 85 % għal azzjonijiet li 
jikkonċernaw sezzjonijiet transkonfinali li 
ġew abbandunati jew maqtugħa minn 
żmien it-Tieni Gwerra Dinjija lil hawn. 
Għal azzjonijiet li jassiguraw u jtejbu l-
konnessjonijiet tal-ferrovija ma’ żoni u 
siti industrijali l-ammont ta’ għajnuna 
finanzjarja tal-Unjoni m’għandux jaqbeż 
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50%;

Or. en

Emenda 419
Jim Higgins

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali;

(i) fir-rigward ta’ ferroviji u passaġġi tal-
ilma fuq l-art u netwerks tat-toroq fil-każ 
ta’ Stati Membri li ma għandhomx 
netwerk ferrovjarju stabbilit fit-territorju 
tagħhom jew fil-każ ta’ Stat Membru 
b’netwerk iżolat kif definit fl-Artikolu 
3(qq) tar-Regolament (UE) Nru 
XXXX/2012 [linji gwida tat-TEN-T] 
mingħajr trasport għal distanzi twal minn 
ferroviji li jġorru l-merkanzija, 20 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda sa 30 % għal azzjonijiet 
li jindirizzaw il-konġestjonijiet; ir-rata ta' 
finanzjament tista' tiġi miżjuda sa 40 %
għal azzjonijiet li jikkonċernaw sezzjonijiet 
transkonfinali u azzjonijiet għat-tisħiħ tal-
interoperabbiltà ferrovjarja;

Or. en

Emenda 420
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż il-50 % tal-
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ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali;

ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 60 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 70 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali; ir-rata ta’ 
finanzjament tista’ tiġi miżjuda sa 80 % 
għal azzjonijiet għat-tisħiħ tal-
interoperabbiltà ferrovjarja.

Or. en

Emenda 421
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali;

(i) ferrovija: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż 
l-20 % tal-ispiża eliġibbli; ir-rata ta' 
finanzjament tista' tiġi miżjuda għal 30 % 
għal azzjonijiet li jindirizzaw il-
konġestjonijiet; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda sa 40 % għal azzjonijiet 
li jikkonċernaw sezzjonijiet transkonfinali
u azzjonijiet għat-tisħiħ tal-
interoperabbiltà ferrovjarja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tar-rati ta’ kofinanzjament għax-xogħlijiet, il-passaġġi tal-ilma fuq l-art 
m’għandhomx jiġu indirizzati bl-istess mod tal-ferrovija. Tabilħaqq, minħabba li l-bżonnijiet 
tal-passaġġi tal-ilma fuq l-art fit-termini ta’ ffinanzjar pubbliku huma inqas importanti milli 
għas-settur tal-ferrovija, ir-rati ta’ kofinanzjament tagħhom jistgħu jiżdiedu ftit. L-
interoperabbiltà hija element essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern, speċjalment 
fis-settur tal-ferrovija. Għalhekk, għandha tiġi stabbilita rata ta’ kofinanzjament attraenti 
għall-azzjonijiet li jsaħħu l-interoperabbiltà tiegħu.
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Emenda 422
Vilja Savisaar-Toomast

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali;

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art u 
awtostradi tal-baħar: l-ammont ta' 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż t-30 % tal-ispiża eliġibbli; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 40 % għal azzjonijiet li jindirizzaw il-
konġestjonijiet; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 50 % għal 
azzjonijiet li jikkonċernaw sezzjonijiet 
transkonfinali;

Or. en

Emenda 423
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali;

i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art, kif 
ukoll toroq: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż 
l-20 % tal-ispiża eliġibbli; ir-rata ta' 
finanzjament tista' tiġi miżjuda għal 30 % 
għal azzjonijiet li jindirizzaw il-
konġestjonijiet; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 40 % għal 
azzjonijiet li jikkonċernaw sezzjonijiet 
transkonfinali;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-mezzi differenti ta’ trasport għandu jkollhom effett multimodali fuq l-iżvilupp fil-ġejjieni u 
ma għandhomx jitqiesu fil-kompetizzjoni, iżda jkunu komplimentarji skont is-saħħa rispettiva. 
Sabiex jiġi żgurat approċċ multimodali, il-fondi tal-UE għandhom ikunu maħsuba wkoll 
għall-kostruzzjoni tat-toroq.

Emenda 424
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-ammont 
ta’ għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż t-30 % tal-ispiża eliġibbli; 
ir-rata ta’ finanzjament tista’ tiġi miżjuda 
għal 40 % għal azzjonijiet li jindirizzaw 
konġestjonijiet u għal azzjonijiet li 
jikkonċernaw sezzjonijiet transkonfinali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tar-rati ta’ kofinanzjament għax-xogħlijiet, il-passaġġi tal-ilma fuq l-art 
m’għandhomx jiġu indirizzati bl-istess mod tal-ferrovija. Tabilħaqq, minħabba li l-bżonnijiet 
tal-passaġġi tal-ilma fuq l-art fit-termini ta’ ffinanzjar pubbliku huma inqas importanti milli 
għas-settur tal-ferrovija, ir-rati ta’ kofinanzjament tagħhom jistgħu jiżdiedu ftit.

Emenda 425
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt 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' 

(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' 
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tagħmir apposta mal-vetturi kollha li 
joperaw fuq il-linji tal-ferroviji, kif ukoll l-
iżvilupp ta' portijiet u pjattaformi 
multimodali: l-ammont tal-għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż 
l-20 % tal-ispiża eliġibbli.

tagħmir apposta mal-vetturi kollha li 
joperaw fuq il-linji tal-ferroviji, miżuri ta’ 
appoġġ għal teknoloġiji ġodda u 
innovazzjonijiet għal kull mod ta’ 
trasport, kif ukoll l-iżvilupp ta' portijiet u 
pjattaformi multimodali: l-ammont tal-
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20 % tal-ispiża eliġibbli.

Or. ro

Emenda 426
Michael Gahler

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt 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
l-20% tal-ispiża eliġibbli.

ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruportijiet, kif ukoll l-iżvilupp 
ta’ portijiet u pjattaformi multimodali: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni Ewropea ma għandux jaqbeż l-20 
% tal-ispejjeż eliġibbli. 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-ammont 
ta' għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż il-25 % tal-ispejjeż
eliġibbli.

Or. de

Emenda 427
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruporti, 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, kif ukoll l-
iżvilupp ta' portijiet u pjattaformi 
multimodali: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż 
l-20 % tal-ispiża eliġibbli.

(ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruporti, azzjonijiet li 
jappoġġjaw teknoloġiji ġodda li jwasslu 
għal innovazzjoni sostenibbli għall-mezzi 
kollha ta’ trasport, 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, kif ukoll l-
iżvilupp ta' portijiet marittimi u fuq l-art u
pjattaformi multimodali: l-ammont ta' 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20 % tal-ispiża eliġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proġetti li għandhom l-għan li jnaqqsu l-esternalitajiet tat-trasport b’mod innovattiv 
għandhom ikopru l-mezzi kollha ta’ trasport sakemm jiġi muri l-valur miżjud Ewropew veru.

Emenda 428
Peter van Dalen

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt 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 tal-għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż 
l-20 % tal-ispiża eliġibbli.

(ii) kollegamenti ta' trasport fuq l-art bejn 
portijiet interni, portijiet marittimi u 
ajruportijiet, azzjonijiet sabiex jiġu 
żviluppati teknoloġiji ġodda li jwasslu 
għal trasport sostenibbli u li jnaqqsu l-
ispejjeż esterni ta’ kull forma ta’ trasport, 
kif ukoll l-iżvilupp ta' portijiet u 
pjattaformi multimodali: l-ammont tal-
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20 % tal-ispiża eliġibbli.

Or. nl
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Emenda 429
Michael Cramer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruporti, 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, kif ukoll l-
iżvilupp ta' portijiet u pjattaformi 
multimodali: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż 
l-20 % tal-ispiża eliġibbli.

(ii) kollegamenti ta' trasport fuq l-art bejn 
portijiet kif ukoll l-iżvilupp ta' portijiet u 
pjattaformi multimodali: l-ammont ta' 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20 % tal-ispiża eliġibbli.

Or. en

Emenda 430
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruporti, 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, kif ukoll l-
iżvilupp ta' portijiet u pjattaformi 
multimodali: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż 
l-20 % tal-ispiża eliġibbli.

(ii) kollegamenti ta' trasport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruporti, kif ukoll l-iżvilupp ta' 
portijiet u pjattaformi multimodali: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli.

Or. en
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Emenda 431
Philippe De Backer, Gesine Meissner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruporti, 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, kif ukoll l-
iżvilupp ta' portijiet u pjattaformi
multimodali: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż
l-20 % tal-ispiża eliġibbli.

(ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet (inklużi kollegamenti bit-toroq, 
ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art), l-
iżvilupp tal-Awtostradi tal-Baħar kif ukoll 
l-iżvilupp ta' portijiet u pjattaformi 
multimodali: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż
it-30% tal-ispiża eliġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-portijiet tal-baħar huma wieħed mill-pedamenti prinċipali tal-qafas il-ġdid tat-TEN-T. 
Kollegamenti tat-trasport fuq l-art għal dawk il-portijiet (inklużi t-toroq, il-ferroviji u l-
passaġġi tal-ilma fuq l-art) għandhom ikunu intitolati għal certu ammont ta’ fondi Ewropej. 
Il-kollegamenti bit-triq ma għandhomx jiġu injorati, minħabba li huma essenzjali għall-
konnettività.

Emenda 432
Sabine Wils

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruporti, 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, kif ukoll
l-iżvilupp ta' portijiet u pjattaformi 
multimodali: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż 

(ii) kollegamenti ta' trasport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruporti, l-iżvilupp ta' portijiet u 
pjattaformi multimodali: l-ammont ta' 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20% tal-ispiża eliġibbli.
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l-20% tal-ispiża eliġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta mal-eliġibbiltà sa 30% għal tagħmir apposta biex jitwaħħal mal-
vetturi kollha li joperaw fuq il-linji tal-ferroviji.

Emenda 433
Isabelle Durant

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruporti, 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, kif ukoll l-
iżvilupp ta' portijiet u pjattaformi 
multimodali: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż 
l-20% tal-ispiża eliġibbli.

(ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet, 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, kif ukoll l-iżvilupp ta' 
portijiet u terminali ferrovjarji: l-ammont 
ta' għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20% tal-ispiża eliġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kofinanzjament tat-TEN-T għandu jappoġġja biss l-iżvilupp tal-mezzi l-aktar sostenibbli ta’ 
trasport.

Emenda 434
Ioannis A. Tsoukalas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn (ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
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portijiet u ajruporti, 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, kif ukoll l-
iżvilupp ta' portijiet u pjattaformi 
multimodali: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż
l-20% tal-ispiża eliġibbli.

portijiet u ajruporti, 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, kif ukoll l-
iżvilupp ta' portijiet u pjattaformi 
multimodali: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż
t-30% tal-ispiża eliġibbli.

Or. en

Emenda 435
Hubert Pirker

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt 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
l-20% tal-ispiża 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' miżuri 
fuq l-infrastruttura u twaħħil ta' tagħmir 
apposta mal-vetturi kollha li joperaw fuq 
il-linji tal-ferroviji, kif ukoll l-iżvilupp ta' 
portijiet marittimi u interni u pjattaformi 
multimodali: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni Ewropea ma 
għandux jaqbeż l-20 % tal-ispejjeż
eliġibbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis tal-istorbju mill-ferroviji huwa aċċettabbli għaċ-ċittadini li jirrappreżenta min-
naħa l-oħra l-pedament għal realizzazzjoni pożittiva tan-netwerks tat-trasport trans-Ewropej. 
Din l-emenda għandha titqies mal-emenda 2.

Emenda 436
Zigmantas Balčytis
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) jiġi mmitigat l-esponiment ta’ żoni 
urbani għall-effetti negattivi tat-trasport 
ta’ transitu bil-ferrovija jew bit-triq.

Or. en

Emenda 437
Tanja Fajon

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) fir-rigward ta’ azzjonijiet ta’ appoġġ 
għal sezzjonijiet ta’ toroq transkonfinali, 
30% tal-ispiża eliġibbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kofinanzjament limitat tal-infrastruttura tat-toroq hija f'konformità mal-politika tat-trasport 
tal-UE (il-funzjonament tas-suq intern) u għalhekk għandha tiġi prevista. B’mod partikolari, 
is-sezzjonijiet transkonfinali huma ħafna drabi nieqsa mill-fondi għalkemm f'ħafna każi 
jikkostitwixxu konġestjonijiet. Kofinanzjament miżjud jipprovdi inċentiv xieraq sabiex jiġu 
indirizzati tali sezzjonijiet bħala kwistjoni ta’ prijorità.

Emenda 438
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) għal azzjonijiet li jappoġġjaw 
sezzjonijiet ta’ toroq transkonfinali, sa 
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30% tal-ispejjeż eliġibbli.

Or. sl

Ġustifikazzjoni

Ċertu kofinanzjament ta’ infrastrutturi tat-toroq huwa konformi mal-politika tat-trasport tal-
UE (il-funzjonament tas-suq intern). Ħafna drabi huma l-aktar il-fondi għas-sezzjonijiet tat-
toroq transkonfinali li huma nieqsa, minkejja l-fatt li f’ħafna każijiet dan huwa fejn l-aktar li 
jkun hemm konġestjonijiet. Żieda fil-kofinanzjament għandha toħloq inċentiv sostanzjali 
għall-immodernizzar u t-tisbiħ ta’ sezzjonijiet ta’ toroq bħal dawn. 

Emenda 439
Philip Bradbourn

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) fir-rigward ta’ azzjonijiet ta’ appoġġ 
għal sezzjonijiet ta’ toroq transkonfinali, 
10% tal-ispiża eliġibbli;

Or. en

Emenda 440
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) fir-rigward ta’ azzjonijiet ta’ appoġġ 
għal sezzjonijiet ta’ toroq transkonfinali, 
10% tal-ispiża eliġibbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi għal fondi mis-CEF għal sezzjonijiet tat-toroq transkonfinali tan-
netwerk tat-toroq TEN-T. L-Irlanda ta’ Fuq hija l-uniku parti tar-Renju Unit bi fruntiera fuq 
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l-art ma’ Stat Membru ieħor. L-iżvilupp ta’ sezzjonijiet tat-toroq transkonfinali fl-Irlanda ta’ 
Fuq jipprovdi valur miżjud tal-UE billi jitjieb l-aċċess għas-suq intern bejn żewġ stati 
membri.

Emenda 441
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) ir-rati ta’ kofinanzjament għal 
azzjonijiet li għandhom l-għan li jiżguraw 
aċċess mingħajr ostakoli għall-
infrastruttura tat-trasport għall-
passiġġieri b’diżabilità u PRMs, bħalma 
huma dawk bis-siġġijiet bir-roti, strollers, 
roti u bagalji tqal, jistgħu jiżdiedu b’sa 20 
punt fil-mija addizzjonali;

Or. en

Emenda 442
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) azzjonijiet li jipprevjenu l-istorbju kif 
ukoll inaqqsu l-impatt tiegħu ikkawżat 
mit-trasport bil-ferroviji permezz tat-
twaħħil ta’ tagħmir apposta mal-vetturi 
kollha li joperaw fuq il-linji tal-ferroviji 
kif ukoll it-titjib tas-sigurtà tal-
intersezzjonijiet fuq livell wieħed jew is-
sostituzzjoni tagħhom b’pontijiet jew 
passaġġi minn taħt: l-ammont ta’ 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20% tal-ispiża eliġibbli.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-UE dwar it-trażżin tal-istorbju mit-trasport ferrovjarju tal-
merkanzija, miżuri għall-infrastruttura u t-trasport ferrovjarju li għandhom l-għan li 
jipprevjenu u li jnaqqsu l-istorbju għandhom jingħataw kunsiderazzjoni partikolari. Ir-
Rapporteurs jemmnu li huwa ta’ importanza speċjali li jiġi kkunsidrat l-impatt tal-ħoss mit-
trasport ferrovjaru f’reġjuni b’densità għolja ta’ popolazzjoni.

Emenda 443
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) azzjonijiet li jappoġġjaw teknoloġiji 
ġodda u innovazzjoni għall-mezzi kollha 
ta’ trasport, inkluża l-infrastruttura għal 
fjuwils u teknoloġiji alternattivi: l-
ammont ta’ għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20% tal-
ispiża eliġibbli.

Or. en

Emenda 444
Alejo Vidal-Quadras, Judith A. Merkies, Lambert van Nistelrooij, Jim Higgins, 
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) azzjonijiet li jappoġġjaw teknoloġiji 
ġodda u innovazzjoni li jiddekarbonizzaw 
kwalunkwe mezz ta’ trasport: l-ammont 
ta’ għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż il-50% tal-ispiża eliġibbli.

Or. en
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Emenda 445
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) sabiex jiġu evitati distorzjonijiet tal-
kompetizzjoni mat-trasport bit-triq għad-
detriment tat-trasport bil-ferroviji, 
azzjonijiet li jnaqqsu l-istorbju tal-
ferroviji tal-merkanzija permezz tat-
twaħħil ta’ tagħmir apposta mal-vetturi 
kollha li joperaw fuq il-linji tal-ferroviji 
jistgħu jibbenefikaw minn għajnuna 
finanzjarja tal-Unjoni sa 30% tal-ispiża 
eliġibbli.

Or. en

Emenda 446
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) iii) azzjonijiet, li jippermettu d-
dekarbonizzazzjoni tal-mezzi kollha ta’ 
trasport permezz tat-tranżizzjoni għal 
teknoloġiji ta’ trasport innovattivi 
b’emissjonijiet baxxi tal-karbonju u 
effiċjenti fl-enerġija kif ukoll l-
introduzzjoni ta’ sistemi alternattivi ta’ 
propulsjoni u l-provvista ta’ infrastruttura 
ta’ appoġġ adegwata biex tippermetti din 
it-tranżizzjoni; l-ammont ta’ għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux 
jaqbeż l-20 % tal-ispiża eliġibbli; ir-rata 
ta’ finanzjament tista’ tiżdied jekk ikun 
neċessarju għal azzjonijiet li 
jikkonċernaw sezzjonijiet transkonfinali u 
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ta’ interess komuni għall-UE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li huma eliġibbli b’mod espliċitu u kkunsidrati bħala prijorità taħt il-qafas tat-TEN-
T/CEF, l-ebda għotjiet ma jistgħu jiġu użati għall-introduzzjoni ta’ infrastruttura ta’ fjuwils 
alternattivi mingħajr ma tiġi introdotta infrastruttura ta’ fjuwils alternattivi fil-proposta 
kurrenti tas-CEP.

Emenda 447
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iia) azzjonijiet biex jiġu appoġġjati 
teknoloġiji ġodda u innovazzjonijiet għat-
tipi kollha ta’ trasport, li jagħtu kontribut 
biex jitnaqqas l-ammont ta’ emissjonijiet 
ta’ gass b’effett ta’ serra: l-ammont ta' 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20 % tal-ispiża eliġibbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Teknoloġiji ġodda u innovazzjonijiet għandhom ħafna drabi iktar limitazzjonijiet għall-aċċess 
tas-suq milli t-teknoloġiji diġà stabbiliti, u għandhom għalhekk ikunu wkoll eliġibbli.

Emenda 448
Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt iib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iib) konnessjonijiet tat-trasport fuq l-art 
mal-ajruporti u azzjonijiet biex jitnaqqas 
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l-istorbju tal-ferroviji tal-merkanzija 
permezz ta’ twaħħil ta’ tagħmir apposta 
mal-vetturi kollha li joperaw fuq il-linji 
tal-ferroviji: l-ammont ta’ għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux 
jaqbeż l-20 % tal-ispiża eliġibbli

Or. en

Emenda 449
Jelko Kacin

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fir-rigward ta’ azzjonijiet ta’ appoġġ 
għal sezzjonijiet ta’ toroq transkonfinali, 
30% tal-ispiża eliġibbli;

Or. en

Emenda 450
Philip Bradbourn

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Proġetti tat-toroq li għandhom l-għan 
li jneħħu l-konġestjonijiet fuq it-TEN-T, 
l-għajnuna finanzjarja ma għandhiex 
taqbeż l-10% tal-ispejjeż eliġibbli.

Or. en

Emenda 451
Bogusław Liberadzki
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) fir-rigward ta’ għotjiet għax-xiri ta’ 
lokomottivi ġodda flimkien ma’ għotja ta’ 
bonus għall-iskreppjar għal
(i) lokomottivi li jaħdmu bid-diżil jew 
ibridi jekk l-emissjonijiet jitnaqqsu b’mod 
distint meta mqabbla mal-lokomottiv li 
jaħdem bid-diżil jew ibridu li ġie 
skreppjat; ir-rata ta’ finanzjament ma 
għandhiex taqbeż l-20% tal-ispejjeż 
eliġibbli tal-lokomottiv il-ġdid.
(ii) lokomottivi tal-elettriku jekk l-
operazzjoni transkonfinali titjieb b’mod 
distint meta mqabbla mal-lokomottiv li ġie 
skreppjat; ir-rata ta’ finanzjament ma 
għandhiex taqbeż l-20% tal-ispejjeż 
eliġibbli tal-lokomottiv il-ġdid.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bonus ta’ skreppjar għal-lokomottivi (kif diġà applikat għall-industrija tal-karozzi f’xi stati 
membri tal-UE-27) jagħmel il-mezz tat-trasport bil-ferrovija aktar favorevoli għall-ambjent 
kif ukoll issaħħaħ it-traffiku transkonfinali fl-assjem tiegħu permezz ta’ lokomottivi 
interoperabbli.

Emenda 452
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) is-Sistema Ewropea għall-Ġestjoni tat-
Traffiku Ferrovjarju (ERTMS –
European Rail Traffic Management
System): l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux 
jaqbeż il-50 % tal-ispiża eliġibbli;

imħassar
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Or. de

Emenda 453
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) is-Sistema Ewropea għall-Ġestjoni tat-
Traffiku Ferrovjarju (ERTMS – European 
Rail Traffic Management System): l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż il-50 % tal-
ispiża eliġibbli;

(i) is-Sistema Ewropea għall-Ġestjoni tat-
Traffiku Ferrovjarju (ERTMS – European 
Rail Traffic Management System) u s-
Servizzi tal-Informazzjoni tax-Xmajjar 
(RIS): l-ammont ta' għajnuna finanzjarja 
mill-Unjoni ma għandux jaqbeż il-50 % 
tal-ispiża eliġibbli;

Or. ro

Emenda 454
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) is-Sistema Ewropea għall-Ġestjoni tat-
Traffiku Ferrovjarju (ERTMS – European 
Rail Traffic Management System): l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż il-50 % tal-
ispiża eliġibbli;

(i) is-Sistema Ewropea għall-Ġestjoni tat-
Traffiku Ferrovjarju (ERTMS – European 
Rail Traffic Management System) inkluż 
tagħmir fuq l-art u abbord: l-ammont ta' 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż il-50 % tal-ispiża eliġibbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa klarifikazzjoni.
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Emenda 455
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) is-Sistema Ewropea għall-Ġestjoni tat-
Traffiku Ferrovjarju (ERTMS – European 
Rail Traffic Management System): l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż il-50 % tal-
ispiża eliġibbli;

(i) is-Sistema Ewropea għall-Ġestjoni tat-
Traffiku Ferrovjarju (ERTMS – European 
Rail Traffic Management System) u 
azzjonijiet li jnaqqsu l-istorbju tal-
ferroviji tal-merkanzija fis-sors permezz 
ta’ twaħħil ta’ tagħmir apposta mal-
vetturi kollha li joperaw fuq il-linji tal-
ferroviji: l-ammont ta' għajnuna finanzjarja 
mill-Unjoni ma għandux jaqbeż il-50 % 
tal-ispiża eliġibbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun żgurata aċċettazzjoni tal-ferroviji tal-merkanzija fost il-popolazzjoni, tissaħħaħ l-
interoperabbiltà għal ferroviji ta’ storbju baxx u biex jiġu ffrankati flus billi jiġu evitati miżuri 
ta’ tnaqqis tal-istorbju aktar għoljin fuq l-infrastruttura, l-UE għandha tipprovdi inċentivi 
biex jitwaħħal tagħmir apposta mal-vetturi kollha li joperaw fuq il-linji tal-ferroviji.

Emenda 456
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) is-Sistema Ewropea għall-Ġestjoni tat-
Traffiku Ferrovjarju (ERTMS – European 
Rail Traffic Management System): l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż il-50 % tal-
ispiża eliġibbli;

(i) is-Sistema Ewropea għall-Ġestjoni tat-
Traffiku Ferrovjarju (ERTMS – European 
Rail Traffic Management System) u 
Sistemi ta’ Informazzjoni tax-Xmajjar: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż il-50 % tal-
ispiża eliġibbli;

Or. en
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Emenda 457
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) azzjonijiet li jappoġġjaw l-iżvilupp tal-
Awtostradi tal-Baħar: l-ammont ta’ 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż it-30 % tal-ispejjeż 
eliġibbli;

Or. en

Emenda 458
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku, servizzi 
ta' ġarr ta’ merkanzija, parkings siguri fuq 
in-network ewlieni tat-toroq, kif ukoll 
azzjonijiet ta' appoġġ għall-iżvilupp tal-
Awtostradi tal-Ibħra: l-ammont ta’ 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20% tal-ispiża eliġibbli.

(ii) sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku
minbarra l-ERTMS, servizzi ta' ġarr ta’ 
merkanzija, parkings siguri fuq in-network 
ewlieni tat-toroq, kif ukoll azzjonijiet ta’
appoġġ għall-iżvilupp tal-Awtostradi tal-
Ibħra: l-ammont ta’ għajnuna finanzjarja 
mill-Unjoni ma għandux jaqbeż l-20% tal-
ispiża eliġibbli.

Or. en

Emenda 459
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku, servizzi 
ta' ġarr ta’ merkanzija, parkings siguri fuq 
in-network ewlieni tat-toroq, kif ukoll 
azzjonijiet ta' appoġġ għall-iżvilupp tal-
Awtostradi tal-Ibħra: l-ammont ta’ 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20% tal-ispiża eliġibbli.

(ii) sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku, servizzi 
ta' ġarr ta’ merkanzija, kif ukoll azzjonijiet 
ta' appoġġ għall-iżvilupp tal-Awtostradi 
tal-Ibħra: l-ammont ta’ għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż 
l-20% tal-ispiża eliġibbli.

Or. en

Emenda 460
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku, servizzi 
ta' ġarr ta’ merkanzija, parkings siguri fuq 
in-network ewlieni tat-toroq, kif ukoll 
azzjonijiet ta' appoġġ għall-iżvilupp tal-
Awtostradi tal-Ibħra: l-ammont ta’ 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20% tal-ispiża eliġibbli.

(ii) sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku, servizzi 
ta' ġarr ta’ merkanzija, parkings siguri fuq 
in-network ewlieni tat-toroq: l-ammont ta’ 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20% tal-ispiża eliġibbli.

Or. en

Emenda 461
Christine De Veyrac

Proposta għal-regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) Sistemi ta’ ġestjoni tat-traffiku, servizzi 
ta' ġarr ta’ merkanzija, parkings siguri fuq
in-network ewlieni tat-toroq, kif ukoll 
azzjonijiet ta' appoġġ għall-iżvilupp tal-

(ii) Sistemi ta’ ġestjoni tat-traffiku fit-toroq 
(ITS), servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija, 
parkings siguri fuq in-netwerk ewlieni tat-
toroq, kif ukoll azzjonijiet ta' appoġġ għall-
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Awtostradi tal-Ibħra: l-ammont ta'
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20% tal-ispiża eliġibbli.

iżvilupp tal-Awtostradi tal-Ibħra u l-
implimentazzjoni tas-SESAR: l-ammont 
ta’ għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20 % tal-ispiża eliġibbli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-atturi ta’ spiss jibqgħu mhux ugwali meta huma jkunu jixtiequ jiksbu  finanzjamenti tas-suq. 
Huwa għalhekk meħtieġ li l-għajnuna finanzjarja pubblika tkun tista’ tintervjeni fl-
implimentazzjoni tas-SESAR b’mod ġenerali, u mhux biss għall-komponenti ta’ fuq l-art.

Emenda 462
Isabelle Durant

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku, servizzi 
ta' ġarr ta’ merkanzija, parkings siguri fuq 
in-network ewlieni tat-toroq, kif ukoll 
azzjonijiet ta' appoġġ għall-iżvilupp tal-
Awtostradi tal-Ibħra: l-ammont ta’ 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20% tal-ispiża eliġibbli.

(ii) sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku, servizzi 
ta' ġarr kombinati, parkings siguri fuq in-
network ewlieni tat-toroq, kif ukoll 
azzjonijiet ta' appoġġ għall-iżvilupp tal-
Awtostradi tal-Ibħra: l-ammont ta’ 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20 % tal-ispiża eliġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kofinanzjament tat-TEN-T għandu jappoġġja biss l-iżvilupp tal-mezzi l-aktar sostenibbli ta’ 
trasport.

Emenda 463
Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku, servizzi 
ta' ġarr ta’ merkanzija, parkings siguri fuq 
in-network ewlieni tat-toroq, kif ukoll 
azzjonijiet ta' appoġġ għall-iżvilupp tal-
Awtostradi tal-Ibħra: l-ammont ta’ 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20% tal-ispiża eliġibbli.

(ii) sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku bit-triq 
(STI), servizzi ta' ġarr ta’ merkanzija u
parkings siguri fuq in-network ewlieni tat-
toroq: l-ammont ta’ għajnuna finanzjarja 
mill-Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli.

Or. en

Emenda 464
Vilja Savisaar-Toomast, Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku, servizzi 
ta' ġarr ta’ merkanzija, parkings siguri fuq 
in-network ewlieni tat-toroq, kif ukoll 
azzjonijiet ta' appoġġ għall-iżvilupp tal-
Awtostradi tal-Ibħra: l-ammont ta’ 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20% tal-ispiża eliġibbli.

(ii) sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku, inkluża 
l-implimentazzjoni tal-komponenti bbażati 
fuq l-art u abbord tar-RIS, VTMIS u 
SESAR, servizzi ta' ġarr ta’ merkanzija, 
parkings siguri fuq in-network ewlieni tat-
toroq, kif ukoll azzjonijiet ta' appoġġ għall-
iżvilupp tal-Awtostradi tal-Ibħra: l-ammont 
ta’ għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż it-30 % tal-ispiża eliġibbli.

Or. en

Emenda 465
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku, servizzi 
ta' ġarr ta’ merkanzija, parkings siguri fuq 

(ii) sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku u l-
loġistika, pjattaformi tat-trasport 
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in-network ewlieni tat-toroq, kif ukoll 
azzjonijiet ta' appoġġ għall-iżvilupp tal-
Awtostradi tal-Ibħra: l-ammont ta’ 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20% tal-ispiża eliġibbli.

multimodali, servizzi ta' ġarr ta’ 
merkanzija, parkings siguri fuq in-network 
ewlieni tat-toroq, kif ukoll azzjonijiet ta' 
appoġġ għall-iżvilupp tal-Awtostradi tal-
Ibħra: l-ammont ta’ għajnuna finanzjarja 
mill-Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli.

Or. en

Emenda 466
Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) Azzjonijiet li jappoġġjaw l-iżvilupp 
tal-Awtostradi tal-Baħar: l-ammont ta’ 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż t-30% tal-ispiża eliġibbli.

                        Or. en

Emenda 467
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) azzjonijiet li jappoġġjaw teknoloġiji 
ġodda u innovazzjoni għall-mezzi kollha 
ta’ trasport: l-ammont ta’ għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux 
jaqbeż l-20% tal-ispiża eliġibbli.

Or. en
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Emenda 468
Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c – punt iib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iib) Azzjonijiet li jappoġġjaw l-
implimentazzjoni tal-komponenti tas-
SESAR: l-ammont ta’ għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux 
jaqbeż it-30% tal-ispiża eliġibbli.

Or. en

Emenda 469
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż il-50 % tal-
ispiża eliġibbli biex isiru studji u/jew 
xogħlijiet;

(a) l-ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż il-50 % tal-
ispiża eliġibbli biex isiru studji u 30% tal-
ispiża eliġibbli għax-xogħlijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tapplika l-istess distinzjoni bħal fis-settur tat-trasport.

Emenda 470
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż il-50 % tal-
ispiża eliġibbli biex isiru studji u/jew 
xogħlijiet;

(a) fir-rigward ta’ għotjiet ta’ flus għal 
studji, l-ammont ta' għajnuna finanzjarja 
mill-Unjoni ma għandux jaqbeż il-50 %
tal-ispejjeż eliġibbli;

Or. en

Emenda 471
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż il-50 % tal-
ispiża eliġibbli biex isiru studji u/jew
xogħlijiet;

(a) l-ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż il-50 % tal-
ispiża eliġibbli biex isiru studji u/jew tax-
xogħlijiet;

Or. pt

Emenda 472
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) (b) ir-rati ta' kofinanzjament jistgħu 
jiġu miżjuda sa massimu ta' 50 % għal 
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, 
isaħħu s-solidarjetà tal-Unjoni, jappoġġjaw 
l-iżvilupp sostenibbli u l-użu ta’ faċilitajiet 
ta’ provvista tal-enerġija minn sorsi 
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rinnovabbli jew ikun fihom soluzzjonijiet 
innovattivi bil-kbir.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp sostenibbli tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli għandha tkun fuq l-istess livell ma’ 
livell għoli ta’ sigurtà tal-provvista.

Emenda 473
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 
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.

(b) fir-rigward ta’ għotjiet għax-xogħlijiet, 
ma għandha tiġi pprovduta l-ebda 
għajnuna finanzjarja tal-Unjoni ħlief 
għall-proġetti

- ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) u 
l-punt 2 tal-Anness II mar-Regolament 
(UE) Nru XXXX/2012 [Linji gwida għall-
Infrastruttura tal-Enerġija] f’Ċipru, 
Malta u l-Istati Baltiċi u 
- dwar l-effiċjenza tal-enerġija, l-enerġija 
rinovabbli u n-netwerks tal-elettriku 
intelliġenti (fil-livell ta’ trażmissjoni u 
distribuzzjoni)
li għalihom ir-rati ta’ kofinanzjament tal-
Unjoni jista’ jiżdied sa massimu ta’ 80% 
tal-ispejjeż eliġibbli tal-proġett.
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Or. en

Emenda 474
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

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 
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.

(b) ir-rati ta' kofinanzjament jistgħu jiġu 
miżjuda sa 70% għal azzjonijiet li skont il-
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
jikkontribwixxu għall-miri ta’ żvilupp 
sostenibbli jew ikun fihom soluzzjonijiet 
innovattivi bil-kbir.

Or. pt

Emenda 475
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) azzjonijiet fil-qasam tan-netwerks tal-
broadband: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux 
jaqbeż il-50 % tal-ispiża eliġibbli;

(a) azzjonijiet fil-qasam tan-netwerks tal-
broadband: l-ammont ta’ għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni għandu jkun 
proporzjonat u raġjonevoli fir-rigward tal-
perjodu ta’ esklussività mogħti lill-attur 
privat ko-investitur dwar l-operazzjoni u l-
provvista ta’ servizzi fuq in-netwerk; 
b’mod ġenerali, ħidma flimkien u nuqqas 
ta’ aggregazzjoni tas-sistema lokali 
għandhom ikunu obbligatorji fil-każijiet 
kollha mit-terminazzjoni tal-kostruzzjoni 
tan-netwerk fejn l-għajnuna finanzjarja 
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mill-Unjoni jew fondi oħra pubbliċi 
jaqbżu il-50% tal-ispejjeż eliġibbli tal-
proġett;

Or. en

Emenda 476
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-rati ta' kofinanzjament imsemmija 
hawn fuq jistgħu jiġu miżjuda b'sa mhux 
aktar minn 10 punti perċentwali għal 
azzjonijiet li għandhom sinerġiji 
transsettorjali, li jilħqu l-objettivi ta' 
mitigazzjoni fil-klima, li jtejbu r-reżiljenza 
għall-klima jew li jnaqqsu l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b'effett ta' serra. Din iż-żieda 
ma għandhiex tapplika għar-rati ta’ 
kofinanzjament imsemmija fl-Artikolu 11.

5. Ir-rati ta' kofinanzjament imsemmija 
hawn fuq jistgħu jiġu miżjuda b'sa mhux 
aktar minn 10 punti perċentwali għal 
azzjonijiet li għandhom sinerġiji 
transsettorjali, li jilħqu l-objettivi ta' 
mitigazzjoni fil-klima, li jtejbu r-reżiljenza 
għall-klima, li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet b'effett ta' serra jew, fil-każ tal-
broadband, proġetti tal-broadband rurali. 
Din iż-żieda ma għandhiex tapplika għar-
rati ta’ kofinanzjament imsemmija fl-
Artikolu 11.

Or. en

Emenda 477
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-rati ta' kofinanzjament imsemmija 
hawn fuq jistgħu jiġu miżjuda b'sa mhux 
aktar minn 10 punti perċentwali għal 
azzjonijiet li għandhom sinerġiji 
transsettorjali, li jilħqu l-objettivi ta' 
mitigazzjoni fil-klima, li jtejbu r-reżiljenza 

5. Ir-rati ta' kofinanzjament imsemmija 
hawn fuq jistgħu jiġu miżjuda b'sa mhux 
aktar minn 10 punti perċentwali għal 
azzjonijiet li għandhom sinerġiji 
transsettorjali, li jilħqu l-objettivi ta' 
mitigazzjoni fil-klima, li jtejbu r-reżiljenza 
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għall-klima jew li jnaqqsu l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b'effett ta' serra. Din iż-żieda 
ma għandhiex tapplika għar-rati ta' 
kofinanzjament imsemmija fl-Artikolu 11.

għall-klima jew li jnaqqsu l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b'effett ta' serra u fil-każ ta’ 
investimenti f’żoni bi żvantaġġi naturali,
bħar-reġjuni l-aktar imbiegħda, skont l-
Artikoli 355 u 375 tat-TFUE. Din iż-żieda 
ma għandhiex tapplika għar-rati ta' 
kofinanzjament imsemmija fl-Artikolu 11.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Wara l-għażla ta’ proġett ta’ interess komuni fir-reġjuni l-aktar imbiegħda, dawn ir-reġjuni 
għandhom ikunu eliġibbli għal din iż-żieda fir-rata minħabba l-karatteristiċi speċjali 
tagħhom, kif speċifikat fl-Artikoli 355 u 349 tat-TFUE.

Emenda 478
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-rati ta' kofinanzjament imsemmija 
hawn fuq jistgħu jiġu miżjuda b'sa mhux 
aktar minn 10 punti perċentwali għal 
azzjonijiet li għandhom sinerġiji 
transsettorjali, li jilħqu l-objettivi ta' 
mitigazzjoni fil-klima, li jtejbu r-reżiljenza 
għall-klima jew li jnaqqsu l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b'effett ta' serra. Din iż-żieda 
ma għandhiex tapplika għar-rati ta’ 
kofinanzjament imsemmija fl-Artikolu 11.

5. Ir-rati ta' kofinanzjament imsemmija 
hawn fuq jistgħu jiġu miżjuda b'sa mhux 
aktar minn 10 punti perċentwali għal 
azzjonijiet li għandhom sinerġiji 
transsettorjali, li juru kontribuzzjoni 
miżurabbli għall-objettivi ta' mitigazzjoni 
fil-klima u li jtejbu r-reżiljenza għall-klima 
jew li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet 
b'effett ta' serra meta mqabbla mal-livelli 
tal-1990. Il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa, mhux aktar tard mill-
1 ta’ Awwissu 2013, metodoloġija għall-
valutazzjoni u l-kriterji ta’ eliġibilità għal 
dawn ir-rati miżjuda ta’ kofinanzjament.
Din iż-żieda ma għandhiex tapplika għar-
rati ta’ kofinanzjament imsemmija fl-
Artikolu 11.

Or. en
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Emenda 479
Ádám Kósa, Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-rati ta' kofinanzjament imsemmija 
hawn fuq jistgħu jiġu miżjuda b'sa mhux 
aktar minn 10 punti perċentwali għal 
azzjonijiet li għandhom sinerġiji 
transsettorjali, li jilħqu l-objettivi ta' 
mitigazzjoni fil-klima, li jtejbu r-reżiljenza 
għall-klima jew li jnaqqsu l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b'effett ta' serra. Din iż-żieda 
ma għandhiex tapplika għar-rati ta’ 
kofinanzjament imsemmija fl-Artikolu 11.

5. Ir-rati ta' kofinanzjament jistgħu jiġu 
miżjuda b'sa mhux aktar minn 10 punti
perċentwali b’relazzjoni mal-perċentwali 
stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 4 għall-
azzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Emenda 480
Mario Pirillo, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-rati ta' kofinanzjament imsemmija 
hawn fuq jistgħu jiġu miżjuda b'sa mhux 
aktar minn 10 punti perċentwali għal 
azzjonijiet li għandhom sinerġiji 
transsettorjali, li jilħqu l-objettivi ta'
mitigazzjoni fil-klima, li jtejbu r-reżiljenza
għall-klima jew li jnaqqsu l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b'effett ta' serra. Din iż-żieda 
ma għandhiex tapplika għar-rati ta' 
kofinanzjament imsemmija fl-Artikolu 11.

5. Għal kull waħda mill-azzjonijiet li 
ġejjin, ir-rati ta' kofinanzjament imsemmija 
hawn fuq jistgħu jiġu miżjuda b'sa mhux 
aktar minn 10 punti perċentwali meta 
mqabbla mal-perċentwali previsti fil-
paragrafi 2 sa 4 ta' dan l-Artikolu: 

a)kull azzjoni li turi sinerġija bejn mill-
inqas tnejn mis-setturi kkonċernati mill-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (trasport, 
enerġija u telekomunikazzjoni). L-
ammont tal-għajnuna finanzjarja tal-
Unjoni ġej minn allokazzjonijiet settorjali 
stipulati skont l-Artikolu 5(1), b’mod 
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proporzjonali mal-piż ta' kull settur fl-
azzjoni
b) azzjonijiet li jikkontribwixxu sabiex 
jintlaħqu l-objettivi fir-rigward ta' 
mitigazzjoni fil-klima, li jtejbu l-
adattabilità għat-tibdil fil-klima jew li 
jnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett 
ta' serra.
Din iż-żieda ma għandhiex tapplika għar-
rati ta' kofinanzjament imsemmija fl-
Artikolu 11.

Or. it

Emenda 481
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha tipproponi, 
fil-programmi annwali u pluriennali taħt 
l-Artikolu 17, il-kriterji għall-għoti tar-
rati ta’ kofinanzjament stabbiliti f’dan l-
Artikolu. 

Or. pt

Emenda 482
Ádám Kósa, Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. kwalunkwe azzjoni li ssaħħaħ l-
aċċessibilità tal-infrastruttura tat-trasport 
għall-persuni anzjani, il-persuni 
b’mobilità mnaqqsa u l-passiġġieri 



AM\912706MT.doc 79/133 PE496.338v01-00

MT

b’diżabilità.

Or. en

Emenda 483
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-ammont ta' għajnuna finanzjarja li 
tingħata għall-azzjonijiet magħżula jkun 
adattat abbażi ta' analiżi tal-benefiċċju 
miksub għall-flus li jintefqu ta’ kull 
proġett, id-disponibiltà tar-riżorsi baġitarji, 
u l-bżonn li jittieħed vantaġġ massimu 
mill-finanzajment tal-UE.

6. L-ammont ta' għajnuna finanzjarja li 
tingħata għall-azzjonijiet magħżula jista’
jkun adattat abbażi ta' analiżi tal-benefiċċju 
miksub għall-flus li jintefqu ta’ kull 
proġett, id-disponibiltà tar-riżorsi baġitarji, 
u l-bżonn li jittieħed vantaġġ massimu 
mill-finanzajment tal-UE.

Or. en

Emenda 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 imħassar
Sejħiet speċifiċi għal fondi trasferiti mill-
Fond ta' Koeżjoni fil-qasam tat-trasport
1. Fir-rigward tal-EUR 10 000 000 000 
transferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni 
[Regolament XXX l-Artikolu XX] li 
għandhom jintefqu fl-Istati Membri 
eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta’ 
Koeżjoni, se jiġu mnedija sejħiet speċifiċi 
għal proġetti li jimplimentaw in-netwerk 
ewlieni esklussivament fl-Istati Membri 
eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta’ 
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Koeżjoni.
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.
3. Permezz ta' deroga mill-Artikolu 10, u 
fir-rigward tal-EUR 10 000 000 000 
trasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni 
[Regolament XXX l-Artikolu XX] li 
għandhom jintefqu mill-Istati Membri 
eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta' 
Koeżjoni, ir-rati massimi ta' finanzjament 
għandhom ikunu dawk aplikabbli għal 
Fond ta’ Koeżjoni msemmija fl-
Artikoli 22 u 110(3) tar-Regolament (UE) 
Nru XXX2012 [Ir-Regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-
Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu 
għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew 
għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd koperti 
mill-Qafas Strateġiku Komuni u li 
jistipula dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ 
Koeżjoni u li jirrevoka r-Regolament (KE) 
Nru 1083/2006] għall-azzjonijiet li ġejjin:
(a) fir-rigward ta' għotjiet ta' flus għal 
studji;
(b) fir-rigward ta’ għotjiet ta’ flus għal 
xogħlijiet:
(bi) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art;
(bii) azzjonijiet ta' appoġġ għal 
sezzjonijiet minn toroq li jkunu 
transkonfinali;
(biii) kollegamenti ta' trasport fuq l-art 
għal portijiet u ajruportijiet, l-iżvilupp ta' 
pjattaformi multimodali u ta' portijiet;
(c) fir-rigward ta' għotjiet ta' flus għal 
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sistemi u servizzi ta' ġestjoni tat-traffiku:
(ci) is-Sistema Ewropea għall-Ġestjoni 
tat-Traffiku Ferrovjarju (European Rail 
Traffic Management System – ERTMS);
(cii) sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku.

Or. en

Emenda 485
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward tal-EUR 10 000 000 000
transferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni 
[Regolament XXX l-Artikolu XX] li 
għandhom jintefqu fl-Istati Membri 
eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta’ 
Koeżjoni, se jiġu mnedija sejħiet speċifiċi 
għal proġetti li jimplimentaw in-netwerk 
ewlieni esklussivament fl-Istati Membri 
eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta’ 
Koeżjoni.

1. Fir-rigward tal-EUR [EUR 10 000 000 
000] transferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni 
[Regolament XXX l-Artikolu XX] li 
għandhom jintefqu esklussivament fl-Istati 
Membri eliġibbli għal finanzjament mill-
Fond ta’ Koeżjoni, se jiġu mnedija sejħiet 
speċifiċi għal proġetti li jimplimentaw in-
netwerk ewlieni esklussivament fl-Istati 
Membri eliġibbli għal finanzjament mill-
Fond ta’ Koeżjoni.

Or. en

Emenda 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward tal-EUR 10 000 000 000
transferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni 
[Regolament XXX l-Artikolu XX] li 
għandhom jintefqu fl-Istati Membri 
eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta’ 

1. Fir-rigward tal-[EUR 10 000 000 000]
transferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni 
[Regolament XXX l-Artikolu XX] li 
għandhom jintefqu fl-Istati Membri 
eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta’ 



PE496.338v01-00 82/133 AM\912706MT.doc

MT

Koeżjoni, se jiġu mnedija sejħiet speċifiċi 
għal proġetti li jimplimentaw in-netwerk 
ewlieni esklussivament fl-Istati Membri 
eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta’ 
Koeżjoni.

Koeżjoni, se jiġu proposti pakketti 
finanzjarji mill-Kummissjoni għall-Istati
Membri eliġibbli għal finanzjament mill-
Fond ta’ Koeżjoni.

Or. en

Emenda 487
Roberts Zīle

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward tal-EUR 10 000 000 000
transferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni 
[Regolament XXX l-Artikolu XX] li 
għandhom jintefqu fl-Istati Membri 
eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta’ 
Koeżjoni, se jiġu mnedija sejħiet speċifiċi 
għal proġetti li jimplimentaw in-netwerk 
ewlieni esklussivament fl-Istati Membri 
eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta’ 
Koeżjoni.

1. Fir-rigward tal-[EUR 10 000 000 000]
transferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni 
[Regolament XXX l-Artikolu XX] li 
għandhom jintefqu fl-Istati Membri 
eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta’ 
Koeżjoni, se jiġu mnedija sejħiet speċifiċi 
għal proġetti li jimplimentaw in-netwerk 
ewlieni (u b’mod partikolari l-kurituri 
tan-netwerks ewlenin) esklussivament fl-
Istati Membri eliġibbli għal finanzjament 
mill-Fond ta’ Koeżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba r-riżorsi finanzjarji limitati disponibbli għan-netwerk ewlieni kollu u d-data ta’ 
mira tal-2030 għall-istabbiliment tan-netwerk ewlieni, il-fondi ta’ EUR 10 biljun trasferiti 
mill-Fond ta’ Koeżjoni għandhom jintefqu minn Stati Membri eliġibbli għall-proġetti tal-
kuritur ewlieni minħabba li dawn il-kurituri huma tal-ogħla prijorità.

Emenda 488
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward tal-EUR 10 000 000 000 
transferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni 
[Regolament XXX l-Artikolu XX] li 
għandhom jintefqu fl-Istati Membri 
eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta’ 
Koeżjoni, se jiġu mnedija sejħiet speċifiċi 
għal proġetti li jimplimentaw in-netwerk 
ewlieni esklussivament fl-Istati Membri 
eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta’ 
Koeżjoni.

1. Fir-rigward tal-EUR 10 000 000 000 
transferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni 
[Regolament XXX l-Artikolu XX] li 
għandhom jintefqu, fuq il-bażi ta’ 
allokazzjonijiet nazzjonali, fl-Istati 
Membri eliġibbli għal finanzjament mill-
Fond ta’ Koeżjoni, se jiġu mnedija sejħiet 
speċifiċi għal proġetti li jimplimentaw in-
netwerk ewlieni esklussivament fl-Istati 
Membri eliġibbli għal finanzjament mill-
Fond ta’ Koeżjoni.

Or. ro

Emenda 489
Krišjānis Kariņš

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.

Or. lv

Emenda 490
Zigmantas Balčytis

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2
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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. Meta jkun il-waqt li jiġu 
implimentati dawn is-sejħiet, il-proġetti 
jintgħażlu billi jkunu rispettati l-
allokazzjonijiet nazzjonali taħt il-Fond ta' 
Koeżjoni.

Or. en

Emenda 491
Marian-Jean Marinescu

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. Meta jkun il-waqt li jiġu 
implimentati dawn is-sejħiet, għandha 
tingħata prijorità lill-proġetti li jirrispettaw
it-trasferiment ta’ kull Stat Membru mill-
Fond ta' Koeżjoni;

Or. en

Emenda 492
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-regoli applikabbli għas-settur tat-
trasport skont dan ir-Regolament 

2. Ir-regoli applikabbli għas-settur tat-
trasport skont dan ir-Regolament 
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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.

għandhom japplikaw għal dawn is-sejħiet 
speċifiċi. Sal-31 ta’ Diċembru 2016, l-
għażla tal-proġetti eliġibbli għall-
finanzjament għandha tirrispetta l-
allokazzjonijiet nazzjonali skont il-Fond 
ta’ Koeżjoni. Sa mill-1 ta’ Jannar 2017, 
ir-riżorsi trasferiti lill-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa li ma ġewx 
impenjati għal proġett tal-infrastruttura 
tat-trasport, għandhom jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni tal-Istati Membri kollha 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni biex 
jiffinanzjaw proġetti tal-infrastruttura tat-
trasport skont ir-Regolament li 
jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa.

Or. en

Emenda 493
Andrzej Grzyb

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. Meta jkun il-waqt li jiġu implimentati 
dawn il-pakketti finanzjarji, għandha 
tingħata l-ogħla prijorità possibbli lill-
proġetti li jirrispettaw l-allokazzjonijiet 
nazzjonali taħt il-Fond ta' Koeżjoni.
Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lid-diffikultajiet li ċerti Stati Membri 
jistgħu jiltaqgħu magħhom rigward l-
inġinerija tal-proġetti kif ukoll lil tqassim 
ġeografikament ekwilibrat tal-proġetti 
differenti.

Or. en

Emenda 494
Roberts Zīle
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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.

Meta jkun il-waqt li jiġu implimentati 
dawn is-sejħiet, sal-31 ta’ Diċembru 2017, 
l-għażla tal-proġetti eliġibbli għal 
finanzjament għandha tirrispetta b’mod 
espliċitu l-allokazzjonijiet nazzjonali skont 
il-Fond ta' Koeżjoni;
Mill-1 ta’ Jannar 2018, ir-riżorsi trasferiti 
lill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa li ma 
ġewx impenjati għall-proġetti tal-
infrastruttura tat-trasport mill-Istati 
Membri skont il-pakketti tagħhom, 
għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-Istati Membri kollha eliġibbli għall-
Fond ta’ Koeżjoni biex jiffinanzjaw 
proġetti tal-infrastruttura tat-trasport; 
dawn il-proġetti għandhom jintgħażlu fuq 
bażi ta’ min ikun applika l-ewwel jinqeda 
l-ewwel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat progress reali fl-iżvilupp tan-netwerk ewlieni, u b’mod partikolari l-
kurituri tan-netwerk ewlieni, għandu jinżamm ċertu livell ta’ kompetizzjoni bejn l-Istati 
Membri fir-rigward ukoll tal-allokazzjoni ta’ EUR 10 biljuni mill-Fond ta’ Koeżjoni. Mill-
bidu, l-allokazzjonijiet għandhom jaqblu b’mod espliċitu mal-allokazzjonijiet nazzjonali skont 
il-Fond ta’ Koeżjoni. Madanakollu, wara r-reviżjoni ta’ nofs it-terminu, riżorsi li ma jkunux 
ġew impenjati għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri kollha ta’ koeżjoni.
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Emenda 495
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Artikolu 11 - paragrafu 3 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta' deroga mill-Artikolu 10, u 
fir-rigward tal-EUR 10 000 000 000
trasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni 
[Regolament XXX l-Artikolu XX] li 
għandhom jintefqu mill-Istati Membri 
eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta' 
Koeżjoni, ir-rati massimi ta' finanzjament 
għandhom ikunu dawk aplikabbli għal 
Fond ta’ Koeżjoni msemmija fl-Artikoli 22 
u 110(3) tar-Regolament (UE) 
Nru XXX2012 [Ir-Regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ 
Koeżjoni, il-Fond Agrikolu għall-Iżvilupp 
Rurali u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet 
Marittimi u s-Sajd koperti mill-Qafas 
Strateġiku Komuni u li jistipula 
dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni u li 
jirrevoka r-Regolament (KE) 
Nru 1083/2006] għall-azzjonijiet li ġejjin:

3. Permezz ta' deroga mill-Artikolu 10, u 
fir-rigward tal-[EUR 10 000 000 000]
trasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni 
[Regolament XXX l-Artikolu XX] li 
għandhom jintefqu esklussivament mill-
Istati Membri eliġibbli għal finanzjament 
mill-Fond ta' Koeżjoni, ir-rati massimi ta' 
finanzjament għandhom ikunu dawk 
aplikabbli għal Fond ta’ Koeżjoni 
msemmija fl-Artikoli 22 u 110(3) tar-
Regolament (UE) Nru XXX2012 [Ir-
Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-
Fond Agrikolu għall-Iżvilupp Rurali u l-
Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u 
s-Sajd koperti mill-Qafas Strateġiku 
Komuni u li jistipula dispożizzjonijiet 
ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni u li 
jirrevoka r-Regolament (KE) 
Nru 1083/2006] għall-azzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Emenda 496
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta' deroga mill-Artikolu 10, u 
fir-rigward tal-EUR 10 000 000 000

3. Permezz ta' deroga mill-Artikolu 10, u 
fir-rigward tal-EUR [10 000 000 000]
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trasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni
[Regolament XXX l-Artikolu XX] li 
għandhom jintefqu mill-Istati Membri 
eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta' 
Koeżjoni, ir-rati massimi ta' finanzjament 
għandhom ikunu dawk aplikabbli għal 
Fond ta’ Koeżjoni msemmija fl-Artikoli 22 
u 110.3 tar-Regolament (UE) 
Nru XXX2012 [Ir-Regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ 
Koeżjoni, il-Fond Agrikolu għall-Iżvilupp 
Rurali u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet 
Marittimi u s-Sajd koperti mill-Qafas 
Strateġiku Komuni u li jistipula 
dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni u li 
jirrevoka r-Regolament (KE)
Nru 1083/2006]1 għall-azzjonijiet li ġejjin:

trasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni [Ir-
Regolament XXX l-Artikolu XX] li 
għandhom jintefqu, fuq il-bażi ta’ 
allokazzjonijiet nazzjonali, mill-Istati 
Membri eliġibbli għal finanzjament mill-
Fond ta' Koeżjoni, ir-rati massimi ta' 
finanzjament għandhom ikunu dawk 
aplikabbli għal Fond ta’ Koeżjoni 
msemmija fl-Artikoli 22 u 110.3 tar-
Regolament (UE) Nru XXX2012 [Ir-
Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-
Fond Agrikolu għall-Iżvilupp Rurali u l-
Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u 
s-Sajd koperti mill-Qafas Strateġiku 
Komuni u li jistipula dispożizzjonijiet 
ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni u li 
jirrevoka r-Regolament (KE)
Nru 1083/2006]1 għall-azzjonijiet li ġejjin:

Or. ro

Emenda 497
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Sabiex ikunu appoġġjati Stati Membri 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, li 
jistgħu jesperjenzaw diffikultajiet fid-
disinn ta’ proġetti li huma ta’ maturità, 
kwalità u valur miżjud tal-UE biżżejjed, 
għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
azzjonijiet ta’ appoġġ tal-programm taħt 
il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa li 
għandhom il-mira li jsaħħu l-kapaċità u l-
effiċjenza istituzzjonali tal-

                                               
1 COM(2011) 615 finali
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amministrazzjonijiet pubbliċi u s-servizzi 
pubbliċi relatati mal-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-proġetti elenkati fl-
Anness 1 ma’ dan ir-Regolament. Sabiex 
ikun żgurat l-ogħla assorbiment possibbli 
tal-fondi trasferiti fl-Istati Membri kollha 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, il-
Kummissjoni tista’ torganizza sejħiet 
addizzjonali.

Or. en

Emenda 498
Roberts Zīle, Konrad Szymański

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-[EUR 10 000 000 000] trasferiti 
mill-Fond ta’ Koeżjoni ma għandhomx 
jingħaddu fil-metodoloġija ta’ limitar ta’ [ 
...]¹ % PDG għall-Istati Membri eliġibbli 
għall-finanzjament mill-Fond ta’ 
Koeżjoni. 
_____________________

¹Sa meta jiġi konkluż ftehim dwar il-
Qafas Finanzjarju Multiannwali għall-
perjodu 2014-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fondi disponibbli mill-Fond ta’ Koeżjoni taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa ma 
għandhomx ikunu limitati għal-limitu massimu ta’ 2.5% tal-PDG (jew kwalunkwe livell 
massimu ieħor li jiġi ffissat waqt il-ftehim globali dwar l-MFF). Dan huwa essenzjali biex 
jiġu evitati sitwazzjonijiet fejn proġett sħiħ jiġi pparalizzat u ffriżat minħabba li wieħed mill-
Istati Membri parteċipanti jkun laħaq il-limitu tiegħu għall-allokazzjoni tal-finanzjament ta’ 
koeżjoni.
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Emenda 499
Michael Cramer, Karim Zéribi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Appoġġ mill-Fond ta’ Koeżjoni għall-
proġetti ta’ infrastruttura sostenibbli tat-
trasport ta’ valur miżjud Ewropew kif 
elenkati fl-Anness mar-Regolament 
...../2013/KE dwar l-istabbiliment tal-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) 
għandu jkun implimentat skont ir-
Regolament dwar il-Fond ta’ Koeżjoni kif 
ukoll ir-Regolament ...../2013/KE dwar 
linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp ta’ 
Linji Gwida tat-Trasport Trans-Ewropew 
(TEN-T). 

Or. en

Emenda 500
Michael Cramer, Karim Zéribi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Id-deċiżjoni dwar l-għażla ta’ proġetti 
kofinanzjati mill-Fond ta’ Koeżjoni u 
definiti skont ir-Regolamenti tas-CEF u t-
TEN-T  għandha tiġi proposta mill-
Kummissjoni annwalment u deċiża mill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill. Il-
Kummissjoni għandha tkun responsabbli 
mill-ġestjoni u l-implimentazzjoni ta’ 
dawn il-proġetti deċiżi, skont ir-
Regolamenti tas-CEF u t-TEN-T. 

Or. en
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Emenda 501
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-
art;

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art u 
awtostradi tal-baħar;

Or. pt

Emenda 502
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art; (i) toroq, ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-
art;

Or. en

Emenda 503
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art; (i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art
navigabbli u sostenibbli;

Or. en

Emenda 504
Zigmantas Balčytis
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Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) azzjonijiet ta' appoġġ għal sezzjonijiet 
minn toroq li jkunu transkonfinali;

(ii) azzjonijiet ta’ appoġġ għal sezzjonijiet 
minn toroq li jkunu transkonfinali, in-
netwerk ewlieni tat-toroq tat-TEN-T u, fil-
każ ta’ Stati Membri li ma għandhomx 
netwerks ferrovjarji, n-netwerk tat-toroq 
tat-TEN-T;

Or. en

Emenda 505
Michael Cramer, Karim Zéribi

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) azzjonijiet ta' appoġġ għal sezzjonijiet
minn toroq li jkunu transkonfinali;

(ii) azzjonijiet ta' appoġġ għal sezzjonijiet
tal-ferrovija li jkunu transkonfinali, 
b’fokus fuq sezzjonijiet transkonfinali li 
ġew abbandunati jew maqtugħa mit-Tieni
Gwerra Dinjija lil hawn;

Or. en

Emenda 506
Nuno Teixeira
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) azzjonijiet biex jiġi appoġġjat l-
iżvilupp tal-awtostradi tal-baħar;

Or. pt
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Emenda 507
Zigmantas Balčytis

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) kollegamenti ta' trasport fuq l-art għal 
portijiet u ajruportijiet, l-iżvilupp ta' 
pjattaformi multimodali u ta' portijiet;

(iii) kollegamenti ta' trasport fuq l-art għal 
portijiet u ajruportijiet, l-iżvilupp ta' 
pjattaformi multimodali inklużi faċilitajiet 
awtomatiċi għat-tibdil tal-gejġ u ta' 
portijiet;

Or. en

Emenda 508
Michael Cramer, Karim Zéribi

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) kollegamenti ta' trasport fuq l-art għal 
portijiet u ajruportijiet, l-iżvilupp ta' 
pjattaformi multimodali u ta' portijiet;

(iii) kollegamenti ta' trasport fuq l-art għal 
portijiet, l-iżvilupp ta' pjattaformi 
multimodali, ta’ linji industrijali u ta’
portijiet kif ukoll ta’ punti ta’ 
interkonnessjoni, bi prijorità fuq il-
konnessjonijiet tal-ferrovija;

Or. en

Emenda 509
Zigmantas Balčytis

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b – punt iiia (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) azzjonijiet li jimmitigaw l-
esponiment ta’ żoni urbani għall-effetti 
negattivi tat-trasport ta’ transitu bil-
ferrovija jew bit-triq.

Or. en

Emenda 510
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) azzjonijiet għat-tnaqqis tal-istorbju 
ferrovjarju inkluż permezz ta’ twaħħil ta’ 
tagħmir apposta mal-vetturi eżistenti li 
joperaw fuq il-linji tal-ferroviji sabiex jiġi 
żgurat l-użu vijabbli tan-netwerk TEN-T li 
jirrispetta r-rekwiżiti rigward il-livell ta’ 
storbju.

Or. en

Emenda 511
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) azzjonijiet għat-tnaqqis tal-istorbju 
ferrovjarju inkluż permezz ta’ twaħħil ta’ 
tagħmir apposta mal-vetturi eżistenti li 
joperaw fuq il-linji tal-ferroviji sabiex jiġi 
żgurat l-użu vijabbli tan-netwerk TEN-T li 
jirrispetta r-rekwiżiti rigward il-livell ta’ 
storbju.
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Or. en

Emenda 512
Konrad Szymański, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) is-Sistema Ewropea għall-Ġestjoni tat-
Traffiku Ferrovjarju (European Rail Traffic 
Management System – ERTMS);

(i) is-Sistema Ewropea għall-Ġestjoni tat-
Traffiku Ferrovjarju (European Rail Traffic 
Management System – ERTMS); is-
Servizzi tal-Informazzjoni tax-Xmajjar 
(RIS) u s-Sistemi ta’ Ġestjoni u 
Informazzjoni tat-Traffiku Marittimu 
(VTMIS).

Or. en

Emenda 513
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku. (ii) sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku
minbarra l-ERTMS.

Or. en

Emenda 514
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt c – punt iia (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) tnaqqis fl-istorbju tal-ferroviji tal-
merkanzija fis-sors.

Or. en

Emenda 515
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tirrevoka, ħlief 
f'każijiet debitament ġustifikati, l-għajnuna 
finanzjarja mogħtija għal azzjonijiet li 
jkunu għadhom ma nbdewx fi żmien sena
wara d-data li suppost bdiet fiha l-azzjoni 
stabbilita fil-kundizzjonijiet li jirregolaw l-
għoti tal-għajnuna.

1. Il-Kummissjoni għandha tirrevoka, ħlief 
f'każijiet debitament ġustifikati, l-għajnuna 
finanzjarja mogħtija għal azzjonijiet li 
jkunu għadhom ma nbdewx fi żmien
sentejn wara d-data li suppost bdiet fiha l-
azzjoni stabbilita fil-kundizzjonijiet li 
jirregolaw l-għoti tal-għajnuna.

Or. en

Emenda 516
Franck Proust

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) f'każ ta' xi irregolarità li tkun twettqet 
fl-implimentazzjoni tal-azzjoni fid-dawl 
tad-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Unjoni;

(a) f'każ ta' irregolarità li tkun twettqet fl-
implimentazzjoni tal-azzjoni mill-
benefiċjarji u minn min iwettaq il-proġett,
fid-dawl tad-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-
Unjoni inklużi d-drittijiet tax-xogħol, 
soċjali u ambjentali;

Or. fr
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Emenda 517
Jean-Jacob Bicep

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) wara evalwazzjoni ta' kif qed jimxi l-
proġett, b'mod partikolari f'każ ta' dewmien 
kbir fl-implimentazzjoni tal-azzjoni.

(c) wara evalwazzjoni ta' kif qed jimxi l-
proġett, b'mod partikolari f'każ ta' dewmien 
kbir jew mhux ġustifikat fl-
implimentazzjoni tal-azzjoni.

Or. fr

Emenda 518
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista' titlob ir-rimborż 
tal-għajnuna finanzjarja mogħtija jekk, fi 
żmien sentejn mid-data tat-tlestija kif 
stabbilita fil-kundizzjonijiet li jirregolaw l-
għoti tal-għajnuna, l-implimentazzjoni 
tal-azzjoni li tirċievi l-għajnuna 
finanzjarja tkun għadha ma tlestietx.

imħassar

Or. nl

Emenda 519
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista' titlob ir-rimborż 3. Il-Kummissjoni tista' titlob ir-rimborż 
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tal-għajnuna finanzjarja mogħtija jekk, fi 
żmien sentejn mid-data tat-tlestija kif 
stabbilita fil-kundizzjonijiet li jirregolaw l-
għoti tal-għajnuna, l-implimentazzjoni tal-
azzjoni li tirċievi l-għajnuna finanzjarja 
tkun għadha ma tlestietx.

tal-għajnuna finanzjarja mogħtija jekk, fi 
żmien erba' snin mid-data tat-tlestija kif 
stabbilita fil-kundizzjonijiet li jirregolaw l-
għoti tal-għajnuna, l-implimentazzjoni tal-
azzjoni li tirċievi l-għajnuna finanzjarja 
tkun għadha ma tlestietx.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa rakkomandat li jerġa’ jiġi stabbilit il-perjodu ta’ żmien previst fir-Regolament 
finanzjarju TEN 680/2007 attwali, li għandu skadenza ta' erba' snin.

Emenda 520
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni tista’ titlob ir-rimborż 
tal-għajnuna finanzjarja mogħtija f’każ li 
l-infrastruttura kofinanzjata mill-UE ma 
tintużax, tiġi abbandunata jew żarmata.

Or. en

Emenda 521
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Jekk azzjoni ssoffri dewmien ta’ aktar
minn sena meta mqabbla mal-iskeda ta’ 
żmien prevista, jiġifieri fil-każijiet meta 
Stati Membri ma jistgħux jiżġuraw 
finanzjament biżżejjed minħabba l-effetti 
tal-kriżi finanzjarja, il-Kummissjoni tista’ 
timponi moratorju u tevalwa l-possibbiltà 
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li ttejjeb l-infrastruttura eżistenti bħala 
alternattiva aktar rapida;

Or. en

Emenda 522
Philip Bradbourn

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Qabel ma l-Kummissjoni tieħu 
kwalunkwe deċiżjoni minn dawk previsti 
fil-paragrafi 1, 2 u 3, hija għandha 
teżamina l-każ partikolari u tgħarraf lill-
benefiċjarji kkonċernati sabiex b’hekk 
huma jkunu jistgħu jressqu l-kummenti 
tagħhom saż-żmien stipulat.

4. Qabel ma l-Kummissjoni tieħu 
kwalunkwe deċiżjoni minn dawk previsti 
fil-paragrafi 1, 2 u 3, hija għandha 
teżamina l-każ partikolari u tgħarraf lill-
benefiċjarji kkonċernati sabiex b’hekk 
huma jkunu jistgħu jressqu l-kummenti 
tagħhom saż-żmien stipulat. Għandha 
tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar id-deċiżjonijiet kollha 
meħuda dwar l-addozzjoni annwali tal-
programmi skont l-Artikolu 17.

Or. en

Emenda 523
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a

Sabiex tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta u 
wiesgħa għall-proġetti, li jiġu ffinanzjati 
mill-fondi CEF, il-forma tal-kuntratt 
għandha tikkorrispondi mal-għanijiet u ċ-
ċirkostanzi tal-proġett. Il-kundizzjonijiet 
tal-kuntratt għandhom jitfasslu b’tali mod 
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li r-riskji assoċjati miegħu jinqasmu 
b’mod ġust, sabiex jinkiseb l-iktar prezz 
ekonomiku u jintlaħaq l-iktar ftehim 
effiċjenti. Dan il-prinċipju japplika 
irrispettivament minn jekk jintużax 
mudell tal-kuntratt nazzjonali jew 
internazzjonali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’xi Stati Membri tal-UE hemm it-tendenza li dejjem tikber tal-awtoritajiet kontraenti, li 
jimmodifikaw il-kundizzjonijiet ġenerali b’kundizzjonijiet speċjali tal-kuntratt u b’hekk, 
tinbidel id-distribuzzjoni tar-riskji fil-qasam tal-proġetti pubbliċi. Dawn il-bidliet fid-
distribuzzjoni tar-riskji mhux biss għandhom impatti negattivi fuq is-sitwazzjoni kuntrattwali 
tal-kuntrattur rilevanti, iżda wkoll fuq l-ambjent ġenerali kompetittiv fil-pajjiżi rilevanti, kif 
ukoll fuq il-proġett innifsu.

Emenda 524
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. il-forom tal-kuntratt għandhom 
jikkorrispondu għall-prinċipji u ċ-
ċirkostanzi tal-proġett u jiżguraw li tiġi 
żgurata kompetizzjoni ġusta u wiesgħa 
għas-sejħiet tal-offerti tal-proġett, li huma 
kkofinanzjati mill-fondi CEF.
Sabiex jinkisbu l-aħjar u l-aktar prezz 
ekonomiku u l-iktar implimentazzjoni 
effiċjenti, il-prinċipji tal-kuntratt 
għandhom jiġu stabbiliti b’mod ġust u 
skont ir-riskji, irrispettivament mill-
istandards nazzjonali jew internazzjonali 
jekk jiġi applikat dan il-prinċipju.

Or. de
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Emenda 525
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 3 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jistgħu jintużaw l-istrumenti finanzjarji 
li ġejjin:

3. Jekk meħtieġ b’mod ċar fis-
sottomissjoni tal-abbozz tal-proġett mill-
Istat Membru jew l-entità kif imsemmija 
fl-Artikolu 9, jistgħu jintużaw l-istrumenti 
finanzjarji li ġejjin :

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istrumenti finanzjarji li ġejjin għandhom ikunu indikati b’mod espliċitu u inklużi fl-abbozz 
tal-qafas finanzjarju dwar il-proġett propost mill-Istat Membru jew l-entità legali intitolata.

Emenda 526
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. (c) strumenti finanzjarji li għandhom 
l-għan li jiffaċilitaw investimenti privati 
għall-introduzzjoni ta’ teknoloġiji 
innovattivi b’riskji ogħla ta’ investiment.

Or. en

Emenda 527
Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt b
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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 fost oħrajn 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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jiċċara b’mod espliċitu li t-titjib tal-kreditu għall-bonds ta’ proġett huwa 
wieħed fost strumenti oħra possibbli.

Emenda 528
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) (c ġdid) strumenti finanzjarji speċifiċi 
li jappoġġjaw l-investimenti privati fl-
introduzzjoni ta’ teknoloġiji 
innovattivament ġodda b’riskji ogħla ta’ 
investiment;

Or. de

Emenda 529
Jim Higgins

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kwalunkwe strument finanzjarju ieħor. (c) strumenti finanzjarji dedikati li 
għandhom l-għan li jiffaċilitaw l-
investimenti privati għall-proġetti ta’ 
infrastruttura bl-użu ta’ teknoloġiji ġodda 
u innovazzjoni li jtejbu s-sostenibbiltà 
ambjentali ta’ mezz tat-trasport u 
għandhom riskji ogħla ta’ investiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed jiġu proposti strumenti finanzjarji ġodda biex jiffaċilitaw investimenti fl-infrastruttura. 
Teknoloġiji innovattivi u ġodda b’mod partikolari jesperjenzaw sfidi ta’ finanzjament qabel 
ma jsiru konvenzjonali. Għalhekk, strumenti dedikati se jkunu importanti biex jgħinu 
teknoloġiji ġodda jassiguraw finanzjament suffiċjenti biex iżidu u jibnu rekord ippruvat biex 
jaċċessaw kapital permezz ta’ mekkaniżmi konvenzjonali ta’ finanzjament.

Emenda 530
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kwalunkwe strument finanzjarju ieħor. (c) strumenti finanzjarji dedikati li 
għandhom l-għan li jiffaċilitaw l-
investimenti privati għall-proġetti ta’ 
infrastruttura bl-użu ta’ teknoloġiji ġodda 
u innovazzjoni li jtejbu s-sostenibbiltà 
ambjentali ta’ mezz tat-trasport u 
għandhom riskji ogħla ta’ investiment.

Or. en

Emenda 531
Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) strumenti finanzjarji dedikati li 
għandhom l-għan li jiffaċilitaw l-
investimenti privati għall-proġetti ta’ 
infrastruttura bl-użu ta’ teknoloġiji ġodda 
u innovazzjoni li jtejbu s-sostenibbiltà 
ambjentali ta’ mezz tat-trasport u 
għandhom riskji ogħla ta’ investiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed jiġu proposti strumenti finanzjarji ġodda biex jiffaċilitaw investimenti fl-infrastruttura. 
Teknoloġiji innovattivi u ġodda jesperjenzaw b’mod partikolari sfidi ta’ finanzjament qabel 
ma jsiru konvenzjonali. Għodda eżistenti (bħal-LGTT) mhumiex kapaċi jappoġġjaw proġetti 
innovattivi minħabba l-profil ta’ riskju ogħla u l-isfidi fil-previżjoni tat-tariffi ta’ użu.

Emenda 532
Marian-Jean Marinescu

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 
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.

Or. en

Emenda 533
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1
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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 appoġġjati 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 fost l-Istati Membri u r-reġjuni 
tal-Unjoni .

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Id-diversifikazzjoni ġeografika u settorjali għandha tqis r-reġjuni tal-Unjoni kif ukoll l-Istati
Membri.

Emenda 534
Silvia-Adriana Ţicău

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 appoġġjati permezz ta’ 
strumenti finanzjarji għandhom jintgħażlu 
fuq bażi ta’ diversifikazzjoni territorjali u
settorjali skont l-Artikoli 3 u 4, kif ukoll 
diversifikazzjoni ġeografika gradwali minn 
fost l-Istati Membri.

Or. ro

Emenda 535
Philip Bradbourn

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1



PE496.338v01-00 106/133 AM\912706MT.doc

MT

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 appoġġjati permezz ta’ 
strumenti finanzjarji għandhom ifittxu li 
jkollhom diversifikazzjoni settorjali skont 
l-Artikoli 3 u 4, kif ukoll diversifikazzjoni 
ġeografika gradwali minn fost l-Istati 
Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ikun hemm kriterji ta’ għażla aħjar għall-proġetti.

Emenda 536
András Gyürk

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 appoġġjati permezz ta’ 
strumenti finanzjarji għandhom jintgħażlu 
fuq il-bażi ta’ maturità u għandhom ifittxu 
li jkollhom diversifikazzjoni settorjali 
skont l-Artikoli 3 u 4, kif ukoll 
diversifikazzjoni ġeografika gradwali minn 
fost l-Istati Membri.

Or. en

Emenda 537
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1
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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 appoġġjati permezz ta’ 
strumenti finanzjarji għandhom ifittxu li 
jkollhom diversifikazzjoni settorjali skont 
l-Artikoli 3 u 4, kif ukoll diversifikazzjoni 
ġeografika gradwali minn fost l-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 538
António Fernando Correia de Campos

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 eliġibbli għal appoġġ
permezz ta’ strumenti finanzjarji, skont l-
Artikolu 17 ta’ dan ir-Regolament,
għandhom ifittxu diversifikazzjoni 
ġeografika u settorjali fost l-Istati Membri
u għandhom ikunu konformi mal-kriterji 
li ġejjin:

(a) iwieġbu għall-għanijiet tal-istrateġija 
Ewropa 2020;
(b) jirrappreżentaw valur miżjud 
Ewropew;
(c) jiżguraw li ma jkunx hemm tgħawwiġ 
ta’ kompetizzjoni fis-suq intern;
(d) jippreżentaw effett ta’ 
ingranaġġ/multiplikatur fir-rigward tal-
appoġġ tal-Unjoni.

Or. pt
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Emenda 539
Philip Bradbourn

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 dħul aċċettabbli biex 
jintlaħqu l-għanijiet tas-sħab l-oħra jew l-
investituri.

3. L-istrumenti finanzjarji għandom 
jimmiraw illi jżommu l-valur tal-assi 
pprovduti mill-baġit tal-Unjoni. Dawn 
jistgħu jiġġeneraw dħul aċċettabbli
mingħajr ma jipperikolaw bl-ebda mod l-
implimentazzjoni tal-azzjonijiet appoġġjati 
taħt dan ir-Regolament jew ipoġġu 
obbligazzjonijiet fuq il-Baġit tal-UE.

Or. en

Emenda 540
Sabine Wils

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 għandom 
jimmiraw illi jżommu l-valur tal-assi 
pprovduti mill-baġit tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 541
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4
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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. L-istrumenti finanzjarji jistgħu 
jingħaqdu ma’ għotjiet iffinanzjati mill-
baġit tal-Unjoni, inkluż li jaqa’ taħt dan ir-
Regolament, u b’konformità mal-
Kapitolu III Għotjiet ta’ flus appoġġjati 
skont dan l-artikolu ma għandhomx 
jaqbżu l-15% tal-allokazzjonijiet għal kull 
settur skont l-Artikolu 5.1.

Or. en

Emenda 542
António Fernando Correia de Campos

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. L-istrumenti finanzjarji jistgħu 
jingħaqdu ma’ għotjiet iffinanzjati mill-
baġit tal-Unjoni, inkluż li jaqa’ taħt dan ir-
Regolament, sakemm dan ikun neċessarju 
sabiex il-proġett ikun vijabbli.

Or. pt

Emenda 543
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Programmi ta’ Ħidma jistgħu 
jistabbilixxu kundizzjonijiet addizzjonali 
skont il-ħtiġijiet speċifiċi tas-setturi.

imħassar

Or. en
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Emenda 544
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha taddotta 
programmi ta’ ħidma multiannwali u 
annwali għal kull settur. Il-Kummissjoni 
tista’ taddotta wkoll programmi ta’ ħidma 
multiannwali u annwali li jkopru aktar 
minn settur wieħed. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 24 (2).

1. Wara l-finalizzazzjoni tas-sejħiet għall-
proposti skont l-Artikoli 10 u 11, il-
Kummissjoni għandha taddotta programmi 
ta’ ħidma multiannwali u annwali għal kull 
settur. Il-Kummissjoni tista’ taddotta wkoll 
programmi ta’ ħidma multiannwali u 
annwali li jkopru aktar minn settur wieħed. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 24 (2).

Or. en

Emenda 545
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha taddotta 
programmi ta’ ħidma multiannwali u 
annwali għal kull settur. Il-Kummissjoni 
tista’ taddotta wkoll programmi ta’ ħidma 
multiannwali u annwali li jkopru aktar 
minn settur wieħed. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 24 (2).

1. Il-Kummissjoni għandha taddotta 
programmi ta’ ħidma multiannwali u 
annwali għal kull settur. Il-Kummissjoni 
tista’ taddotta wkoll programmi ta’ ħidma 
multiannwali u annwali li jkopru aktar 
minn settur wieħed. Dawn l-atti ddelegati
għandhom jiġu addottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 5 ta’ dan 
ir-regolament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex jiġi ssalvagwardjat id-dritt ta’ skrutinju tal-PE, programmi ta’ xogħol multiannwali u 
annwali għandhom jiġu adottati permezz ta’ atti ddelegati.

Emenda 546
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm ta’ ħidma multiannwali 
għandu jkun revedut tal-inqas f’nofs il-
perjodu. Jekk ikun meħtieġ, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-
programm ta' ħidma multiannwali permezz 
ta' att ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 24 (2).

2. Il-programm ta’ ħidma multiannwali 
għandu jkun revedut tal-inqas f’nofs il-
perjodu. Jekk ikun meħtieġ, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-
programm ta' ħidma multiannwali permezz 
ta' att ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti
ddelegati għandhom jiġu addottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 
25 ta’ dan ir-Regolament

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi ssalvagwardjat id-dritt ta’ skrutinju tal-PE, għandha tapplika l-proċedura tal-atti 
ddelegati.

Emenda 547
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 3 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jiġu addottati programmi ta’ 
ħidma multiannwali fil-qasam tat-trasport 
għal proġetti ta’ interess komuni kif 
elenkati f'Taqsima I tal-Anness għal dan ir-
Regolament.

Għandu jiġi addottat programm ta’ ħidma 
multiannwali fil-qasam tat-trasport għal 
proġetti ta’ interess komuni kif elenkati 
f'Taqsima I tal-Anness għal dan ir-
Regolament.
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Or. en

Emenda 548
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 3 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jiġu addottati programmi ta’ 
ħidma multiannwali fil-qasam tat-trasport 
għal proġetti ta’ interess komuni kif 
elenkati f'Taqsima I tal-Anness għal dan ir-
Regolament.

Għandhom jiġu addottati programmi ta’ 
ħidma multiannwali fil-qasam tat-trasport 
għal proġetti ta’ interess komuni kif 
elenkati f'Taqsima I tal-Anness għal dan ir-
Regolament fejn il-perċentwali ta’ fondi 
allokati għall-mezzi anqas iniġġsu 
għandu jkun mill-inqas 85% tal-baġit 
totali tat-trasport.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa kjarifika sabiex ikun hemm konsistenza mal-impenn tal-UE, kif imsemmi fil-
White Paper dwar it-Trasport biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-GHG b’60% taħt il-livelli tal-
1990 sal-2020.

Emenda 549
Bogusław Liberadzki

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 3 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jiġu addottati programmi ta’ 
ħidma multiannwali fil-qasam tat-trasport 
għal proġetti ta’ interess komuni kif 
elenkati f'Taqsima I tal-Anness għal dan ir-
Regolament.

Għandhom jiġu addottati programmi ta’ 
ħidma multiannwali fil-qasam tat-trasport 
għal proġetti ta’ interess komuni kif 
elenkati f'Taqsima I tal-Anness għal dan ir-
Regolament, fejn il-perċentwali ta’ fondi 
allokati għall-mezzi anqas iniġġsu 
għandu jkun mill-inqas 85% tal-baġit 
totali tat-trasport.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE hija impenjata li tnaqqas l-emissjonijiet tal-GHG b’60% taħt il-livelli tal-1990 sal-
2020. Dan huwa wkoll wieħed mill-għanijiet prinċipali fil-White Paper tal-2011 u għandu 
jkun rifless fis-CEF.

Emenda 550
Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagraph 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jiġi addottat programm ta’ ħidma 
multiannwali fil-qasam tat-trasport għal
proġetti ta’ interess komuni kif elenkati 
f'Taqsima I tal-Anness għal dan ir-
Regolament.

Għandu jiġi adottat programm ta’ ħidma 
multiannwali fil-qasam tat-trasport għal:

- proġetti ta’ interess komuni kif elenkati 
f'Taqsima I tal-Anness għal dan ir-
Regolament;
- proġetti ta’ interess komuni li jiffaċilitaw 
il-ħolqien tan-netwerk ewlieni u l-kurituri 
tan-netwerk ewlieni.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-kurituri tan-netwerk ewlieni huma importanti ħafna għan-netwerk tat-TEN-T il-ġdid. 
Madanakollu għandu jkun possibbli li jingħataw fondi Ewropej għal proġetti mhux deskritti 
fl-Anness I; naturalment, dan għandu jsir b’kundizzjoni li dawn il-proġetti jippromwovu l-
ħolqien tan-netwerk ewlieni jew il-kurituri tan-netwerk ewlieni.

Emenda 551
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont tal-pakkett finanzjarju għandu 
jkun fil-medda ta' bejn 80 % sa 85 % tar-
riżorsi baġitarji msemmija fl-
Artikolu 5(1)(a).

L-ammont tal-pakkett finanzjarju għandu 
jkun fil-medda ta' 55 % tar-riżorsi baġitarji 
msemmija fl-Artikolu 5(1)(a).

Or. en

Emenda 552
Andrzej Grzyb

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont tal-pakkett finanzjarju għandu 
jkun fil-medda ta' bejn 80 % sa 85 % tar-
riżorsi baġitarji msemmija fl-
Artikolu 5(1)(a).

L-ammont tal-pakkett finanzjarju għandu 
jkun fil-medda ta' bejn 50 sa 55 % tar-
riżorsi baġitarji msemmija fl-
Artikolu 5(1)(a).

Or. en

Emenda 553
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proġetti msemmijin fil-Parti I tal-
Anness mhumiex vinkolanti fuq l-Istati 
Membri għad-deċiżjonijiet ta’ 
programmazzjoni tagħhom. Id-deċiżjoni 
dwar l-implimentazzjoni ta’ dawn il-
proġetti hija kompetenza tal-Istati Membri 
u tkun tiddependi mill-kapaċità ta’ 
finanzjamenti pubbliċi, u l-vijabbiltà 
soċjoekonomika tagħhom skont l-
Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 
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XXXX/2012 [Linji Gwida TEN-T].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li l-Istati Membri mhumiex meħtieġa jimplimentaw proġetti fuq il-lista 
ta’ proġetti identifikati minn qabel fl-Anness 1 jekk jirriżultaw li ma jkunux ekonomikament 
vijabbli. Ħafna minn dawn il-proġetti għadhom fl-istadji ta’ ppjanar tagħhom u din l-emenda 
tippermetti li jitqiesu l-kapaċitajiet ta’ finanzjament pubbliku tal-Istati Membri fiż-żmien ta’ 
implimentazzjoni.

Emenda 554
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-programmi ta’ ħidma multiannwali fil-
qasam tal-enerġija u tat-
telekomunikazzjoni għandhom joffru 
orjentazzjoni strateġika fil-qasam ta’ 
proġetti ta’ interess komuni u jistgħu 
jinkludu proġetti speċifiċi ta’ interess 
komuni.

4. Il-programmi ta’ ħidma multiannwali fil-
qasam tal-enerġija u tat-
telekomunikazzjoni joffru orjentazzjoni 
strateġika fil-qasam ta’ proġetti ta’ interess 
komuni.

Or. pt

Emenda 555
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-programmi ta’ ħidma settorjali 
annwali, fil-qasam tat-trasport, l-enerġija u 
t-telekomunikazzjoni, għandhom jiġu 
addottati għal proġetti ta’ interess komuni 
mhux inklużi fil-programm multiannwali.

5. Il-programmi ta’ ħidma settorjali 
annwali, fil-qasam tat-trasport, l-enerġija u 
t-telekomunikazzjoni, għandhom jiġu 
addottati għal proġetti ta’ interess komuni 
mhux inklużi fil-programm multiannwali, 
filwaqt li tkun rispettata d-dispożizzjoni
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fis-settur tat-trasport ta’ allokazzjoni ta’ 
mill-inqas 85% tal-fondi disponibbli 
għall-mezzi anqas iniġġsu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-programmi annwali ta’ xogħol ikun ta’ benefiċċju li tinżamm l-istess koerenza fl-
allokazzjoni tal-perċentwali ta’ fondi fis-settur ta’ trasport għal mezzi inqas iniġġsu kif 
ipprovdut fil-programm multiannwali ta’ xogħol.

Emenda 556
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
annwalment tabella ta’ valutazzjoni li turi 
l-progress tal-proġetti kollha ta’ interess 
komuni inklużi fis-CEF.

Or. en

Emenda 557
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 6 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni, li taġixxi skont il-
proċedura msemmija fil-paragrafu 1, meta 
tistabbilixxi programmi ta’ ħidma settorjali 
multiannwali u annwali, għandha 
tistabbilixxi l-kriterji tal-għażla u tal-għoti 
skont l-objettivi u l-prijoritajiet stabbiliti:

6. Il-Kummissjoni, li taġixxi skont il-
proċedura msemmija fil-paragrafu 1, meta 
tistabbilixxi programmi ta’ ħidma settorjali 
multiannwali u annwali, għandha 
tistabbilixxi l-kriterji tal-għażla u tal-għoti 
skont l-objettivi u l-prijoritajiet stabbiliti fl-
Artikoli 3 u 4 ta’ dan ir-Regolament u:
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Emenda 558
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni, li taġixxi skont il-
proċedura msemmija fil-paragrafu 1, meta 
tistabbilixxi programmi ta’ ħidma settorjali 
multiannwali u annwali, għandha 
tistabbilixxi l-kriterji tal-għażla u tal-għoti 
skont l-objettivi u l-prijoritajiet stabbiliti:

Acting in accordance with the procedure 
referred in paragraph 1, the Commission, 
when establishing multiannual and 
sectoral annual work programmes, shall 
establish the selection and award criteria 
in line with the objectives and priorities 
laid down:

6. Il-Kummissjoni, li taġixxi skont il-
proċedura msemmija fil-paragrafu 1, meta 
tistabbilixxi programmi ta’ ħidma settorjali 
multiannwali u annwali, għandha 
tistabbilixxi l-kriterji tal-għażla u tal-għoti 
skont l-objettivi u l-prijoritajiet stabbiliti fl-
Artikoli 3 u 4 ta’ dan ir-Regolament u fir-
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [Linji 
gwida tat-TEN-T], (UE) Nru XXX 2012 
[Linji gwida għall-infrastruttura tal-
enerġija trans-Ewropea] jew (UE) Nru 
XXX/2012 Linji gwida tal-INFSO] 
Għandhom jitqiesu l-fatturi li ġejjin :

(a) il-maturità tal-azzjoni fl-iżvilupp tal-
proġett u fl-istadji tal-preparazzjoni u s-
solidità tal-implimentazzjoni proposta;
(b) l-effett tal-ingranaġġ tal-appoġġ tal-
Unjoni fuq investimenti pubbliċi u privati 
u s-suq uniku;
(c) il-bżonn li jingħelbu ostakli finanzjarji 
speċifiċi u n-nuqqas ta’ finanzjament tas-
suq, marbut man-natura jew l-urġenza 
tal-proġett;
(d) l-ispejjeż u l-benefiċċji inkluż dawk 
ekonomiċi, soċjali, gass b’effett ta’ serra 
u/jew impatti ambjentali oħra, u 
aċċessibilità;

(e) id-dimensjoni transkonfinali u l-abilità 
li jitnaqqas jew jintemm l-iżolament tal-
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Istati Membri, fi kwalunkwe settur.

Or. pt

Emenda 559
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għat-trasport fir-Regolament (UE) 
Nru XXXX/2012 [Linji Gwida tat-TEN-
T];

imħassar

Or. pt

Emenda 560
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-enerġija fir-Regolament (UE) 
Nru XXXX/2012 [Linji Gwida għall-
infrastruttura trans-Ewropea tal-
enerġija];

imħassar

Or. pt

Emenda 561
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 6 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għat-telekomunikazzjoni fir- imħassar
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Regolament Nru (UE) XXXX/2012 [Linji 
Gwida tal-INFSO].

Or. pt

Emenda 562
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-programmi ta’ ħidma għandhom jiġu 
kkoordinati sabiex jiġu sfruttati s-sinerġiji 
bejn it-trasport, l-enerġija u t-
telekomunikazzjoni, b’mod partikolari 
f’tali oqsma bħal grilji intelliġenti tal-
enerġija, mobbiltà b’mezzi li jaħdmu bl-
elettriku, sistemi intelliġenti u sostenibbli 
tat-trasport. Tista' tiġi addottata sejħa 
multisettorjali għall-proposti.

7. Il-programmi ta’ ħidma għandhom jiġu 
kkoordinati sabiex jiġu sfruttati s-sinerġiji 
bejn it-trasport, l-enerġija u t-
telekomunikazzjoni, b’mod partikolari 
f’tali oqsma bħal grilji intelliġenti tal-
enerġija, mobbiltà b’mezzi li jaħdmu bl-
elettriku (inklużi ferroviji, trammijiet, roti 
tal-elettriku u karrozzi tal-elettriku),
sistemi intelliġenti u sostenibbli tat-
trasport. Tista' tiġi addottata sejħa 
multisettorjali għall-proposti.

Or. en

Emenda 563
Philip Bradbourn

Proposta għal regolament
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20 imħassar
Atti ddelegati

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li taddotta atti iddelegati skont l-
Artikolu 25 rigward iż-żieda jew il-
modifika tal-listi previsti fl-Anness.]
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Emenda 564
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta għal regolament
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20 imħassar
Atti ddelegati

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li taddotta atti iddelegati skont l-
Artikolu 25 rigward iż-żieda jew il-
modifika tal-listi previsti fl-Anness.]

Or. en

Emenda 565
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li taddotta atti iddelegati skont l-
Artikolu 25 rigward iż-żieda jew il-
modifika tal-listi previsti fl-Anness.]

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Deċiżjonijiet importanti għandhom isiru bilfors fil-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 566
Sabine Wils
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li taddotta atti iddelegati skont l-
Artikolu 25 rigward iż-żieda jew il-
modifika tal-listi previsti fl-Anness.]

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li taddotta atti iddelegati skont l-
Artikolu 25 rigward iż-żieda jew il-
modifika tal-listi previsti fl-Anness u fit-
twettiq tal-programm ta’ xogħol 
multiannwali u annwali għal kull settur 
jew li jkopri aktar minn settur wieħed 
skont l-Artikolu 17.]

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa referenza fir-rigward tal-proċedura tal-atti ddelegati.

Emenda 567
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom, għal proġetti 
relatati mas-setturi tat-trasport u l-enerġija, 
iwettqu l-monitoraġġ tekniku u l-kontroll 
finanzjarju ta’ azzjonijiet b’kooperazzjoni 
mill-qrib mal-Kummissjoni u għandhom 
jiċċertifikaw ir-realtà u l-konformità tal-
ispiża li tkun saret fir-rigward ta’ proġetti 
jew partijiet ta’ proġetti. L-Istati Membri 
jistgħu jitolbu l-parteċipazzjoni tal-
Kummissjoni waqt kontrolli fuq il-post.

L-Istati Membri għandhom, għal proġetti 
relatati mas-setturi tat-trasport u l-enerġija, 
iwettqu l-monitoraġġ tekniku u l-kontroll 
finanzjarju ta’ azzjonijiet, inklużi dawk li 
jiżguraw l-użu ta’ proċeduri ta’ 
konsultazzjoni u konformità mal-
leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE dwar l-
ambjent u l-bidla fil-klima
b’kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni u għandhom jiċċertifikaw ir-
realtà u l-konformità tal-ispiża li tkun saret 
fir-rigward ta’ proġetti jew partijiet ta’ 
proġetti. L-Istati Membri jistgħu jitolbu l-
parteċipazzjoni tal-Kummissjoni waqt 
kontrolli fuq il-post.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-istadji kollha u l-inkarigi previsti f’kull azzjoni  għandhom jiġu sorveljati mill-Istat Membru 
kkonċernat.

Emenda 568
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-qasam tat-telekomunikazzjoni b’mod 
partikolari, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jagħmlu kull sforz 
sabiex jassiguraw iċ-ċertezza legali 
meħtieġa u l-kundizzjonijiet ta’ 
investiment li jiffaċilitaw l-
implimentazzjoni tal-proġetti li jirċievu 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni skont dan 
ir-Regolament.

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jagħmlu kull sforz sabiex 
jassiguraw iċ-ċertezza legali meħtieġa u l-
kundizzjonijiet ta’ investiment li 
jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tal-proġetti 
li jirċievu għajnuna finanzjarja mill-Unjoni 
skont dan ir-Regolament.

Or. pt

Emenda 569
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom kontinwament 
jgħarrfu lill-Kummissjoni, jekk ikun 
rilevanti permezz tas-sistemi interattivi ta' 
informazzjoni ġeografika u teknika, li fil-
każ tan-netwerks trans-Ewropej tat-
Trasport hija TENtec, dwar il-progress li 
jkun għaddej fl-implimentazzjoni tal-
proġetti ta' interess komuni u l-investimenti 
magħmula għal dan l-iskop, inkluż l-
ammont ta' għajnuna użata għall-objettivi 
marbuta mat-tibdil fil-klima.

L-Istati Membri għandhom kontinwament 
jgħarrfu lill-Kummissjoni, jekk ikun 
rilevanti permezz tas-sistemi interattivi ta' 
informazzjoni ġeografika u teknika, li fil-
każ tan-netwerks trans-Ewropej tat-
Trasport hija TENtec, dwar il-progress li 
jkun għaddej fl-implimentazzjoni tal-
proġetti ta' interess komuni u l-investimenti 
magħmula għal dan l-iskop, inkluż l-
ammont ta' għajnuna użata għall-objettivi 
marbuta mat-tibdil fil-klima. It-TENtec 
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għandu jkun aċċessibbli pubblikament u 
faċilment. Għandu jkun fih informazzjoni 
speċifika għall-proġett u aġġornata dwar  
il-forom  u l-ammonti ta’ kofinanzjament 
tal-UE kif ukoll dwar il-progress ta’ kull 
proġett.

Or. en

Emenda 570
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom kontinwament
jgħarrfu lill-Kummissjoni, jekk ikun 
rilevanti permezz tas-sistemi interattivi ta' 
informazzjoni ġeografika u teknika, li fil-
każ tan-netwerks trans-Ewropej tat-
Trasport hija TENtec, dwar il-progress li 
jkun għaddej fl-implimentazzjoni tal-
proġetti ta' interess komuni u l-investimenti 
magħmula għal dan l-iskop, inkluż l-
ammont ta' għajnuna użata għall-objettivi 
marbuta mat-tibdil fil-klima.

L-Istati Membri għandhom regolarment
jgħarrfu lill-Kummissjoni, jekk ikun 
rilevanti permezz tas-sistemi interattivi ta' 
informazzjoni ġeografika u teknika, li fil-
każ tan-netwerks trans-Ewropej tat-
Trasport hija TENtec, dwar il-progress li 
jkun għaddej fl-implimentazzjoni tal-
proġetti ta' interess komuni u l-investimenti 
magħmula għal dan l-iskop, inkluż l-
ammont ta' għajnuna użata għall-objettivi 
marbuta mat-tibdil fil-klima.

Or. pt

Emenda 571
Franck Proust

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet f’konformità mal-liġi tal-
Unjoni u li huma f’konformità mal-politiki
rilevanti tal-Unjoni biss għandhom ikunu 
ffinanzjati skont dan ir-Regolament.

Huma ffinanzjati biss skont dan ir-
regolament l-azzjonijiet f’konformità mal-
politiki tal-Unjoni u li għalihom il-
benefiċjarji u dawk li jwettqu l-proġett 
jirrispettaw l-obbligi stabbiliti mil-
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leġiżlazzjoni tal-Unjoni u tal-Istat(i) 
Membru/i tal-proġett b’mod partikolari 
f'termini ta' dritt soċjali, tax-xogħol u 
ambjentali.

Or. fr

Emenda 572
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk proġett kbir ma jkunx konformi 
mal-prinċipji ġenerali tal-Artikolu 13a, 
ma jistax jiġi appoġġjat mill-fondi CEF. 
Il-Kummissjoni toffri l-possibbiltà lill-
Istat Membru kkonċernat biex jagħmel il-
proġett konformi mal-prinċipji ġenerali 
msemmija hawn fuq.

Or. de

Emenda 573
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn Kumitat ta’ Koordinament tal-
Faċilità. Dak il-kumitat għandu jkun 
kumitat fit-tifsira tar-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn Kumitati ta’ Koordinament stabbiliti 
għal kull wieħed mit-tliet setturi tal-
Faċilità – it-trasport, l-enerġija u l-
infrastruttura tal-ICT. Dawn il-kumitati 
għandhom ikunu kumitati fit-tifsira tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-koordinazzjoni msemmija fl-emenda tas-Sur Vlasak għas-subparagrafu 3 u fir-
rigward tal-Kummissjoni Ewropea, it-tifsira tal-Artikolu 24 mhux ser tinbidel. L-istampa 
orizzontali, il-konsistenza kif ukoll is-sinerġiji possibbli jiġu attivati. Min-naħa l-oħra, is-
separazzjoni fattwali tal-kumitat ta’ koordinament fi tliet kumitati settorjali għandha 
tikkontribwixxi għal kooperazzjoni aktar preċiża ma’ ministeri nazzjonali, minħabba li dawn 
jiffokaw prinċipalment fuq wieħed mis-setturi.

Emenda 574
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, l-Artikolu 5 tar-Regolament 
(UE) Nru 182/2011 għandha tapplika.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’referenza għall-Artikolu 5, se tapplika l-proċedura tal-atti ddelegati.

Emenda 575
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kumitat għandu jiżgura li jkollu
stampa ġenerali orizzontali tal-programmi 
ta' ħidma msemmija fl-Artikolu 17 sabiex
jiżgura konsistenza u li jiġu identifikati s-
sinerġiji u sfruttati mis-setturi bejniethom.

3. Il-kumitati għandhom jikkoordinaw l-
azzjonijiet tagħhom, sabiex jiżguraw 
konsistenza u stampa ġenerali orizzontali 
tal-programmi ta' ħidma msemmija fl-
Artikolu 17 u sabiex jiżguraw li jiġu 
identifikati s-sinerġiji u sfruttati mis-setturi 
bejniethom.

Or. en
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Emenda 576
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kumitat għandu jiżgura li jkollu 
stampa ġenerali orizzontali tal-programmi 
ta' ħidma msemmija fl-Artikolu 18 sabiex 
jiżgura konsistenza u li jiġu identifikati s-
sinerġiji u sfruttati mis-setturi bejniethom.

3. Il-kumitat għandu jiżgura li jkollu 
stampa ġenerali orizzontali tal-programmi 
ta' ħidma msemmija fl-Artikolu 18 sabiex 
jiżgura l-konsistenza tagħhom u li s-
sinerġiji jiġu identifikati, sfruttati u 
evalwati mis-setturi bejniethom.

Or. pt

Emenda 577
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25 imħassar
L-eżerċizzju tad-delega

1. Hija mogħtija lill-Kummissjoni s-
setgħa li jiġu addottati atti ddelegati skont 
il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-
Artikolu.
2. Għandha tingħata lill-Kummissjoni s-
setgħa li taddotta atti ddelegati msemmija 
fl-Artikolu 20 għal perjodu ta' żmien 
indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament.
3. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 20 tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni sabiex ikun 
hemm revoka għandha ttemm id-
delegazzjoni tas-setgħa speċifikata f’dik 
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id-deċiżjoni. Din għandha tibda sseħħ fil-
jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f’data iktar tard speċifikata fiha. Din 
ma għandhiex tolqot il-validità ta’ xi atti 
ddelegati diġà fis-seħħ.
4. Hekk kif taddotta xi att iddelegat, il-
Kummissjoni, għandha tinnotifikah lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill fl-istess 
ħin.
5. Att iddelegat addottat skont l-Artikolu 
20 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi 
espressa l-ebda oġġezzjoni la mill-
Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill 
fi żmien xahrejn minn mindu tkun saret 
in-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-
iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill it-tnejn ikunu 
informaw lill-Kummissjoni li mhumiex 
sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jkun estiż b’xahrejn fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Deċiżjonijiet importanti għandhom isiru bilfors fil-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 578
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta għal regolament
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25 imħassar
L-eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti ddelegati 
hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġett 
għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-
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Artikolu.
2. Għandha tingħata lill-Kummissjoni s-
setgħa li taddotta atti ddelegati msemmija 
fl-Artikolu 20 għal perjodu ta' żmien 
indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament.
3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 20 tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija 
għandha tibda tapplika mill-jum ta’ wara 
l-pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
iżjed tard speċifikata fih. Hija m’għandha 
taffetwa l-validità tal-ebda att delegat diġà 
fis-seħħ.
4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.
5. Att iddelegat addottat skont l-
Artikolu 20 għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni la 
mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-
Kunsill fi żmien xahrejn minn mindu 
tkun saret in-notifika ta’ dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill it-tnejn 
ikunu informaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-
perijodu għandu jiġi estiż b’xahrejn bl-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill.

Or. en

Emenda 579
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandha tingħata lill-Kummissjoni s-
setgħa li taddotta atti ddelegati msemmija 
fl-Artikolu 20 għal perjodu ta' żmien 
indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament.

2. Għandha tingħata lill-Kummissjoni s-
setgħa li taddotta atti ddelegati msemmija 
fl-Artikolu 20 għal perjodu ta’ seba’ snin
mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
fir-rigward tad-delegazzjoni tas-setgħa 
mhux aktar tard minn disa’ xhur qabel it-
tmiem tal-perjodu ta’ seba’ snin. Id-
delegazzjoni tas-setgħa għandha 
tiġġedded b’mod taċitu għal perjodi tal-
istess tul taż-żmien, sakemm il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill ma jopponix tali 
estensjoni mhux aktar tard minn tliet 
xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.

Or. ro

Emenda 580
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandha tingħata lill-Kummissjoni s-
setgħa li taddotta atti ddelegati msemmija
fl-Artikolu 20 għal perjodu ta' żmien 
indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament.

2. Għandha tingħata lill-Kummissjoni s-
setgħa li taddotta atti ddelegati msemmija
fl-Artikolu 5 paragrafu 3 u l-Artikolu 20
għal perjodu ta' żmien indeterminat mid-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 581
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandha tingħata lill-Kummissjoni s-
setgħa li taddotta atti ddelegati msemmija
fl-Artikolu 20 għal perjodu ta' żmien 
indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament.

2. Għandha tingħata lill-Kummissjoni s-
setgħa li taddotta atti ddelegati msemmija
fl-Artikoli 5, 17 u 20 għat-tul ta’ żmien 
tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali kif 
adottat għall-perjodu 2014-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa referenza għall-artikoli kkonċernati kif ukoll għall-perjodu li fih il-KE għandha 
s-setgħa li tadotta atti ddelegati.

Emenda 582
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 20 tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ 
revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha 
tibda tapplika mill-jum ta’ wara l-
pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
iżjed tard speċifikata fih. Hija m’għandha 
taffetwa l-validità tal-ebda att delegat diġà 
fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 5 paragrafu 3 u l-Artikolu 20
tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe mument 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Hija għandha tibda tapplika mill-
jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-
Deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea jew f’data iżjed tard speċifikata 
fih. Hija m’għandha taffetwa l-validità tal-
ebda att delegat diġà fis-seħħ.

Or. en

Emenda 583
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1
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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. L-evalwazzjoni addizzjonalment se 
tindirizza l-ambitu għas-simplifikazzjoni, 
il-koerenza interna u esterna tagħha, ir-
rilevanza kontinwa tal-objettivi kollha, kif 
ukoll il-kontribuzzjoni tal-miżuri għall-
prijoritajiet tal-Unjoni ta' 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.

1. Sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2017, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill 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. L-evalwazzjoni addizzjonalment se 
tindirizza l-ambitu għas-simplifikazzjoni, 
il-koerenza interna u esterna tagħha, ir-
rilevanza kontinwa tal-objettivi kollha, kif 
ukoll il-kontribuzzjoni tal-miżuri għall-
prijoritajiet tal-Unjoni ta' 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ rapport ta’ evalwazzjoni f’data ċara fil-perjodu ta’ nofs it-terminu tal-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali.

Emenda 584
Bogusław Liberadzki

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-
konklużjonijiet ta’ dawn l-evalwazzjonijiet
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni.

4. Il-Kummissjoni għandha ġġib 
aċċettazzjoni għall-konklużjonijiet ta’ 
dawn l-evalwazzjonijiet mill-Parlament
Ewropew u tikkomunikaha lill-Kunsill, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.
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Or. en

Emenda 585
Michael Cramer

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-
konklużjonijiet ta’ dawn l-evalwazzjonijiet 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni.

4. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika 
dawn l-evalwazzjonijiet lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni.

Or. en

Emenda 586
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-benefiċjarji u, fejn hu xieraq, l-Istati 
Membri kkonċernati għandhom jassiguraw 
li ssir pubbliċità addattata għall-għajnuna 
mogħtija skont dan ir-Regolament sabiex 
il-pubbliku jiġi mgħarraf bir-rwol tal-
Unjoni fl-implimentazzjoni tal-proġetti.

1. Il-benefiċjarji u, fejn hu xieraq, l-Istati 
Membri kkonċernati għandhom jassiguraw 
li ssir pubbliċità addattata u tingħata 
trasparenza għall-għajnuna mogħtija skont 
dan ir-Regolament sabiex il-pubbliku jiġi 
mgħarraf bir-rwol tal-Unjoni fl-
implimentazzjoni tal-proġetti.

Or. en

Emenda 587
Philip Bradbourn

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha timplimenta 
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta' 
komunikazzjoni dwar il-proġetti u r-
riżultati tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa.
Barra minn hekk, il-baġit allokat għall-
komunikazzjoni taħt dan ir-Regolament 
għandu jkopri wkoll il-komunikazzjoni 
korporattiva dwar il-prijoritajiet tal-
politiki tal-Unjoni.

2. Il-Kummissjoni għandha timplimenta 
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta' 
komunikazzjoni dwar il-proġetti u r-
riżultati tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fondi taħt dan l-istrument ma għandhomx jintużaw għall-komunikazzjoni dwar il-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. Dan ma huwa bl-ebda mod essenzjali għall-funzjonament u l-
objettivi tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa.


