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* Proċedura ta’ konsultazzjoni
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***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa
(COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011) 0665/2),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 172 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0374/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-Regoli 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet konġunti tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija u tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu skont l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' 
Proċedura,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat 
għat-Trasport u t-Turiżmu (A6-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-ħolqien tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandu joħroġ kemm jista' jkun 
l-potenzjal għat-tkabbir permezz tal-
ħolqien ta’ sinerġiji bejn il-politiki tat-
trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjoni 
u l-implimentazzjoni tagħhom, biex 
b’hekk tissaħħaħ l-effiċjenza tal-intervent 

(1) Sabiex tikseb tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv, f’konformità mal-
objettivi tal-istrateġija Ewropa 20201, l-
Unjoni Ewropea teħtieġ infrastrutturi 
moderni u bi prestazzjoni kbira li 
jikkontribwixxu għall-interkollegament u 
l-integrazzjoni tal-Unjoni u r-reġjuni 
kollha tagħha, b’mod partikolari fl-oqsma



PE491.110v02-00 6/70 PR\909973MT.doc

MT

tal-Unjoni. tat-trasport, l-enerġija u t-
telekomunikazzjoni. Dawn l-
interkollegamenti għadhom jippermettu 
titjib fiċ-ċirkolazzjoni ħielsa tal-persuni, 
il-merkanzija, il-kapital- u l-ideat u, 
konsegwentement, jikkontribwixxu lejn 
ekonomija soċjali tas-suq aktar 
kompetittiva u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima.
__________________

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni “Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa", COM(2010)0245 finali/2 
tas-26.8.2010. 

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tirristruttura l-proposta tal-Kummissjoni b’mod aktar loġiku 
u komprensibbli. Hija bbażata fuq il-premessa 2 ta’ qabel.

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Suq uniku li jaħdem b’mod sħiħ 
jiddependi fuq infrastruttura moderna u 
bi prestazzjoni tajba ħafna li tgħaqqad l-
Ewropa partikolarment fl-oqsma tat-
trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjoni.
Dawn il-kollegamenti li jżidu t-tkabbir 
għandhom jipprovdu aċċess aħjar għas-
suq intern u bħala riżultat, 
jikkontribwixxu għal ekonomija tas-suq 
aktar kompetittiva skont l-objettivi u l-miri 
tal-Istrateġija Ewropa 2020.

(2) Il-ħolqien tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa (CEF) għandu l-għan li jżid il-
pass tal-investimenti fil-qasam tan-
netwerks trans-Ewropej u jimmobilizza l-
finanzjamenti kemm mis-settur pubbliku 
u kemm minn dak privat. B’din il-
perspettiva, is-CEF għandha tippermetti l-
isfruttament bl-aħjar mod is-sinerġiji bejn 
is-setturi tat-trasport, l-enerġija u t-
telekomunikazzjoni, billi ssaħħaħ 
konsegwentement l-effikaċja tal-
azzjonijiet tal-Unjoni u tippermetti 
ottimizzazzjoni tal-kostijiet tal-
implimentazzjoni.

Or. xm
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tirristruttura l-proposta tal-Kummissjoni b’mod aktar loġiku 
u komprensibbli. Hija bbażata fuq il-premessi 1 u 3 ta’ qabel.

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-ħolqien tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandu l-għan li jżid il-pass tal-
investimenti fil-qasam tan-netwerks trans-
Ewropej u jingrana finanzjament kemm 
mis-settur pubbliku u kemm minn dak 
privat.

imħassar

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tirristruttura l-proposta tal-Kummissjoni b’mod aktar loġiku 
u komprensibbli. Ara l-emenda 2.

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fit-28 ta’ Marzu 2011, il-Kummissjoni 
addottat White Paper "Pjan Direzzjonali 
għal Żona Unika tat-Trasport – Lejn 
sistema ta' trasport kompetittiva u effiċjenti 
fl-użu tar-riżorsi". Il-White Paper għandha 
l-għan li tnaqqas b'tal-anqas 60 % l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 
(''GHG'') mis-settur tat-trasport sal-2050 
meta mqabbel mal-1990. Għal dak li 
għandu x'jaqsam ma' infrastruttura, il-
White Paper għandha l-għan li tistabbilixxi 
‘netwerk ewlieni’ multimodali tat-TEN-T 
mifrux mal-Unjoni kollha kemm hi li jkun 
qed jaħdem b’mod sħiħ sal-2030. Il-White 
Paper għandha l-għan ukoll li ttejjeb kemm 

(7) Fit-28 ta’ Marzu 2011, il-Kummissjoni 
addottat White Paper "Pjan Direzzjonali 
għal Żona Unika tat-Trasport – Lejn 
sistema ta' trasport kompetittiva u effiċjenti 
fl-użu tar-riżorsi". Il-White Paper għandha 
l-għan li tnaqqas b'tal-anqas 60 % l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 
(''GHG'') mis-settur tat-trasport sal-2050 
meta mqabbel mal-1990. Għal dak li 
għandu x'jaqsam ma' infrastruttura, il-
White Paper għandha l-għan li tistabbilixxi 
‘netwerk ewlieni’ multimodali tat-TEN-T 
mifrux mal-Unjoni kollha kemm hi li jkun 
qed jaħdem b’mod sħiħ u interoperabbli
sal-2030. Il-White Paper għandha l-għan 
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jista' jkun il-prestazzjoni ta’ ktajjen 
loġistiċi multimodali, billi wkoll tagħmel 
użu ikbar minn mezzi li huma aktar 
effiċjenti mil-lat ta’ enerġija. Għalhekk, 
qiegħda tistabbilixxi dawn il-miri rilevanti 
għall-politika tat-TEN-T: 30 % tal-ġarr ta’ 
merkanzija fit-toroq fuq distanza li taqbeż 
it-300 km għandu jaqleb għal mezzi oħra 
tat-trasport sal-2030, u aktar minn 50 % 
sal-2050; it-tul tan-netwerk eżistenti tal-
linji ta’ ferroviji b’veloċità qawwija 
għandu jiżdied bi tliet darbiet sal-2030, u 
sal-2050 il-maġġoranza tal-passiġġieri li 
jivjaġġaw fuq distanza medja għandhom 
jużaw il-ferrovija; sal-2050, kull ajruport 
b’netwerk ewlieni għandu jkun ikkollegat 
man-netwerk tal-ferroviji; kull port tat-
tbaħħir ma’ netwerks ta’ ferroviji li jġorru 
l-merkanzija, u fejn hu possibbli mas-
sistema ta’ passaġġi tal-ilma ’l ġewwa fuq 
l-art.

ukoll li ttejjeb kemm jista' jkun il-
prestazzjoni ta’ ktajjen loġistiċi 
multimodali, billi wkoll tagħmel użu ikbar 
minn mezzi li huma aktar effiċjenti mil-lat 
ta’ enerġija. Għalhekk, qiegħda 
tistabbilixxi dawn il-miri rilevanti għall-
politika tat-TEN-T: 30 % tal-ġarr ta’ 
merkanzija fit-toroq fuq distanza li taqbeż 
it-300 km għandu jaqleb għal mezzi oħra 
tat-trasport sal-2030, u aktar minn 50 % 
sal-2050; it-tul tan-netwerk eżistenti tal-
linji ta’ ferroviji b’veloċità qawwija 
għandu jiżdied bi tliet darbiet sal-2030, u 
sal-2050 il-maġġoranza tal-passiġġieri li 
jivjaġġaw fuq distanza medja għandhom 
jużaw il-ferrovija; sal-2050, kull ajruport 
b’netwerk ewlieni għandu jkun ikkollegat 
man-netwerk tal-ferroviji; kull port tat-
tbaħħir ma’ netwerks ta’ ferroviji li jġorru 
l-merkanzija, u fejn hu possibbli mas-
sistema ta’ passaġġi tal-ilma ’l ġewwa fuq 
l-art.

Or. fr

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Parlament Ewropew fir-Reżoluzzjoni 
tiegħu tas-6 ta’ Lulju 2010 dwar futur 
sostenibbli għat-trasport saħaq li politika 
effiċjenti tat-trasport tirrikjedi qafas 
finanzjarju li jkun addattat għall-isfidi li 
jinħolqu u li, għal dan il-għan, ir-riżorsi 
attwali għat-trasport u l-mobbiltà 
għandhom jiżdiedu; barra minn hekk huwa 
qies meħtieġ ukoll il-ħolqien ta’ faċilità li 
tikkoordina l-użu ta’ sorsi differenti ta’ 
finanzjament għat-trasport, fondi 
disponibbli taħt il-politika ta’ koeżjoni, 
sħubija bejn is-settur pubbliku u dak 
privat ("PPPs" - sħubijiet pubbliċi-
privati) jew strumenti finanzjarji oħra 

(8) Il-Parlament Ewropew fir-Reżoluzzjoni 
tiegħu tas-6 ta’ Lulju 2010 dwar futur 
sostenibbli għat-trasport saħaq li politika 
effiċjenti tat-trasport tirrikjedi qafas 
finanzjarju li jkun addattat għall-isfidi li 
jinħolqu u li, għal dan il-għan, ir-riżorsi 
attwali għat-trasport u l-mobbiltà 
għandhom jiżdiedu fil-linji differenti tal-
baġit li jikkonċernawhom; barra minn 
hekk huwa qies meħtieġ ukoll il-ħolqien ta’ 
faċilità li tikkoordina u tottimizza l-użu ta’ 
sorsi differenti ta’ finanzjament għat-
trasport u t-totalità tal-metodi u l-
mekkaniżmi finanzjarji disponibbli fil-



PR\909973MT.doc 9/70 PE491.110v02-00

MT

bħalma huma l-garanziji. livell tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Abbażi ta’ analiżi tal-pjanijiet għall-
infrastruttura tat-trasport tal-Istati Membri, 
il-Kummissjoni tistma li l-investiment 
meħtieġ fit-trasport jammonta għal 
EUR 500 biljun għan-netwerk tat-TEN-T 
kollu kemm hu għall-perjodu 2014-2020, li 
minnhom, EUR 250 biljun huma stmati li 
jridu jiġu investiti fin-netwerk ewlieni tat-
TEN-T. Fid-dawl tar-riżorsi disponibbli 
fuq il-livell tal-Unjoni, hemm bżonn ta’ 
konċentrazzjoni l-aktar fuq il-proġetti bl-
ogħla valur miżjud Ewropew biex 
jintlaħaq l-impatt mixtieq. Għalhekk l-
appoġġ għandu jkun iffukat fuq in-
netwerk ewlieni (b’mod partikolari, il-
kurituri tan-netwerk ewlieni) u fuq 
proġetti ta’ interess komuni fil-qasam tas-
sistemi ta’ ġestjoni tat-traffiku (b’mod 
partikolari s-sistemi ta’ ġestjoni tat-
traffiku tal-ajru li jirrizultaw minn 
SESAR li jeħtieġu riżorsi baġitarji tal-
Unjoni ta’ madwar EUR 3 biljun).

(11) Abbażi ta’ analiżi tal-pjanijiet għall-
infrastruttura tat-trasport tal-Istati Membri, 
il-Kummissjoni tistma li l-investiment 
meħtieġ fit-trasport jammonta għal 
EUR 500 biljun għan-netwerk tat-TEN-T 
kollu kemm hu għall-perjodu 2014-2020, li 
minnhom, EUR 250 biljun huma stmati li 
jridu jiġu investiti fin-netwerk ewlieni tat-
TEN-T.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissottolinja l-importanza li l-appoġġ tal-Unjoni jiġi ffukat fuq proġetti li jistgħu 
jkollhom valur miżjud reali. Ir-rapporteurs qed idaħħlu l-paragrafu bħala premessa ġdida 
(ara l-emenda 19)

Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta’ infrastruttura 
ta’ trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni 
(EUR 10 biljun) għandha tiġi trasferita
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-newtork ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta’ 
proġetti ħalli tingħata l-aqwa prijorità 
possibbli għall-allokazzjonijiet nazjonali
taħt il-Fond ta’ Koeżjoni..

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta’ infrastruttura 
ta’ trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni 
(EUR 10 biljun) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-newtork ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa, permezz 
ta’ miżuri ta’ assistenza teknika, Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta’ 
proġetti ħalli tingħata l-aqwa prijorità 
possibbli għall-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. fr

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Servizzi ġeneriċi f’oqsma ta' interess 
pubbliku (bħala servizzi ewlenin) jintlaqtu 
spiss minn sitwazzjonijiet fejn is-suq ma 
jaħdimx kif suppost. Tabilħaqq, l-oqsma li 

(28) Servizzi ġeneriċi f’oqsma ta' interess 
pubbliku (bħala servizzi ewlenin) jintlaqtu 
spiss minn sitwazzjonijiet fejn is-suq ma 
jaħdimx kif suppost. Tabilħaqq, l-oqsma li 
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jridu jiġu ffinanzjati huma marbuta mal-
għoti ta' servizzi pubbliċi (Saħħa 
elettronika, Identita elettronika, tħaddim 
fuq skala kbira u interoperabbiltà tas-
sistema ta’ Akkwisti elettroniċi) li 
minnhom infushom mhumiex kummerċjali 
meta jibdew. Barra minn hekk, jekk jiġu 
ffinanzjati biss servizzi ewlenin, l-isfida 
tkun li jinħolqu l-inċentivi t-tajba fuq il-
livell tal-Istati Membri u dak tar-reġjuni 
sabiex jitħaddmu fil-fatt servizzi ta' interess 
pubbliku: dan hu partikolarment ikkaġunat 
min-nuqqas ta' inċentiv fuq il-livell 
nazzjonali sabiex is-sistemi nazzjonali jiġu 
kkollegati mas-sistemi ewlenin (u b'hekk 
jiġu żviluppati il-kundizzjonijiet għall-
interoperabbiltà u għas-servizzi 
transkonfinali) kif ukoll mill-fatt illi l-
investituri privati waħedhom mhux ser 
jiżguraw it-tħaddim tas-servizz fi ħdan 
oqfsa li jkunu interoperabbli.

jridu jiġu ffinanzjati huma marbuta mal-
għoti ta' servizzi pubbliċi (Saħħa 
elettronika, Identita elettronika, tħaddim 
fuq skala kbira u interoperabbiltà tas-
sistema ta’ Akkwisti elettroniċi u 
diġitalizzazzjoni tal-patrimonju kulturali 
Ewropew) li minnhom infushom mhumiex 
kummerċjali meta jibdew. Barra minn 
hekk, jekk jiġu ffinanzjati biss servizzi 
ewlenin, l-isfida tkun li jinħolqu l-inċentivi 
t-tajba fuq il-livell tal-Istati Membri u dak 
tar-reġjuni sabiex jitħaddmu fil-fatt 
servizzi ta' interess pubbliku: dan hu 
partikolarment ikkaġunat min-nuqqas ta' 
inċentiv fuq il-livell nazzjonali sabiex is-
sistemi nazzjonali jiġu kkollegati mas-
sistemi ewlenin (u b'hekk jiġu żviluppati il-
kundizzjonijiet għall-interoperabbiltà u 
għas-servizzi transkonfinali) kif ukoll mill-
fatt illi l-investituri privati waħedhom 
mhux ser jiżguraw it-tħaddim tas-servizz fi 
ħdan oqfsa li jkunu interoperabbli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Peress li 'Europeana' tagħmel parti mit-tip ta’ servizzi pubbliċi li huma intitolati jirċievu 
appoġġ finanzjarju permezz tar-Regolament preżenti, u dan b’rata ta’ kofinanzjament ta’ 
100%, huwa xieraq li ssir referenza għalih f’din il-premessa.

Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-istrumenti finanzjarji li għandhom 
jiġu implimentati skont dan ir-
Regolament għandhom jirriflettu r-regoli 
pprovduti fit-Titolu VIII tar-Regolament 
(UE) Nru XXX/2012 [Ir-regolament 
finanzjarju ġdid] u l-Att Delegat u 
f'konformità mar-regoli tal-aqwa prattiki 
li japplikaw għal strumenti finanzjarji.

imħassar

Or. xm
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tirristruttura l-proposta tal-Kummissjoni b’mod aktar loġiku 
u komprensibbli. Ara l-emenda 18.

Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Il-miżuri fiskali f'bosta Stati Membri 
ser iwasslu jew diġà wasslu lill-
awtoritajiet pubbliċi sabiex jerġgħu jiflu l-
programmi ta’ investimenti 
infrastrutturali tagħhom. F’dan il-
kuntest, il-PPPs tqiesu bħala mezzi 
effiċjenti għat-twettiq ta’ proġetti 
infrastrutturali li jiżguraw is-seħħ ta’ 
objettivi tal-politiki bħall-ġlieda kontra t-
tibdil fil-klima; il-promozzjoni ta’ sorsi 
alternattivi ta’ enerġija, kif ukoll l-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u l-enerġija, l-
appoġġ għal trasport sostenibbli u l-użu 
ta’ netwerks tal-broadband. Il-
Kummissjoni, fil-Komunikazzjoni PPPs 
tad-19 ta' Novembru 2009, impenjat 
ruħha li ttejjeb l-aċċess finanzjarju għall-
PPPs billi twessa’ l-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ strumenti finanzjarji 
eżistenti.

imħassar

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tirristruttura l-proposta tal-Kummissjoni b’mod aktar loġiku 
u komprensibbli. Ara l-emenda 13.

Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

investimenti taħt l-Istrateġija Ewropa 2020 
jistgħu joħorġuhom is-swieq u l-miżuri 
regolatorji, l-isfida tal-finanzjament teħtieġ 
interventi pubbliċi u għajnuna mill-Unjoni 
permezz ta’ għotjiet ta' flus u strumenti 
finanzjarji innovattivi.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tirristruttura l-proposta tal-Kummissjoni b’mod aktar loġiku 
u komprensibbli. Ara l-emenda 14.

Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Għall-ottimizzazzjoni tal-użu tal-
baġit tal-Unjoni taħt forma ta’ għotjiet, 
din għandha tkun riservata għall-proġetti 
li ftit jiġġeneraw dħul jew ma jiġġeneraw 
l-ebda dħul.

Or. fr

Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 34b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34b) Il-miżuri baġitarji f'bosta Stati 
Membri se jħeġġu, jekk mhux diġa 
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ħeġġew, lill-awtoritajiet pubbliċi jerġgħu 
jeżaminaw il-programmi ta’ investiment 
tagħhom fl-infrastruttura. F’dan il-
kuntest, il-PPPs tqiesu bħala mezz 
effiċjenti għat-twettiq ta’ proġetti 
infrastrutturali li jiżguraw ir-
realizzazzjoni ta’ objettivi bħall-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima, il-promozzjoni ta’ 
sorsi alternattivi ta’ enerġija, kif ukoll l-
effiċjenza fl-enerġija u l-użu razzjonali 
tar-riżorsi, il-promozzjoni ta’ trasport 
sostenibbli u t-tħaddim ta’ netwerks tal-
broadband. Il-Kummissjoni, fil-
Komunikazzjoni tagħha dwar l-iżvilupp 
tal-PPPs tad-19 ta' Novembru 2009, 
impenjat ruħha li ttejjeb l-aċċess għas-
sorsi ta’ finanzjament għall-PPPs billi 
twessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni tal-
istrumenti finanzjarji eżistenti attwalment.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tirristruttura l-proposta tal-Kummissjoni b’mod aktar loġiku 
u komprensibbli. Ara l-emenda 10.

Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 35a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) L-istrumenti finanzjarji għandhom 
jintużaw sabiex jindirizzaw bżonnijiet 
speċifiċi tas-suq, f’konformità mal-
objettivi tas-CEF, u ma għandhomx 
jissostitwixxu l-finanzjament privat. Qabel 
ma tiddeċiedi li tirrikorri għall-istrumenti 
finanzjarji, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel valutazzjonijiet ex ante ta’ dawn 
l-istrumenti, sabiex tivverifika jekk teżistix 
sitwazzjoni ta’ investiment mhux ottimali 
u jekk l-istrument joħloqx distorsjoni fis-
suq.  Barra minn hekk, il-proġett 
iffinanzjat bis-saħħa ta’ strument 
finanzjarju innovattiv għandu jippreżenta 
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valur miżjud Ewropew, jirrispondi għall-
objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020, 
jagħti effett ta’ lieva lill-baġit Ewropew, 
jevita kull distorsjoni fil-kompetizzjoni u l-
vijabilità tiegħu għandha tkun ibbażata 
fuq dħul.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tirristruttura l-proposta tal-Kummissjoni b’mod aktar loġiku 
u komprensibbli. Ara l-emenda 11.

Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or.xm

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tirristruttura l-proposta tal-Kummissjoni b’mod aktar loġiku 
u komprensibbli. Ara l-emenda 14.

Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 37
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Il-Faċilità Nikkollelgaw l-Ewropa 
għandha tipproponi strumenti finanzjarji 
biex tħeġġeġ lill-investituri fis-settur privat 
u l-istituzzjonijiet finanzjarji biex 
jipparteċipaw b’mod sostanzjali fl-
investiment tal-infrastruttura. Sabiex ikunu 
attraenti biżżejjed għas-settur privat, l-
istrumenti finanzjarji għandhom ikunu 
mfassla u implimentati b'attenzjoni għas-
simplifikazzjoni u t-tnaqqis tal-piż 
amministrattiv, iżda wkoll 
b'kunsiderazzjoni li jinżamm livell ta' 
flessibilità sabiex ikunu jistgħu jirreagixxu 
b'mod flessibbli għall-bżonnijiet ta' 
finanzjamenti identifikati. It-tfassil ta' 
dawn l-istrumenti għandu jibbaża fuq l-
esperjenza miksuba mill-implimentazzjoni 
ta’ strumenti finanzjarji tal-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali 20072013, bħall-
istrument ta’ Self Garantit għall-proġetti 
TEN-T (LGTT), il-Faċilità ta’ 
Finanzjament b’Kondiviżjoni tar-Riskji
(RSFF) u l-Fond Ewropew 2020 għall-
Enerġija, it-Tibdil fil-Klima, u l-
Infrastruttura (il-"Fond Marguerite").

(37) Il-Faċilità Nikkollelgaw l-Ewropa 
għandha tipproponi strumenti finanzjarji 
biex tħeġġeġ lill-investituri fis-settur privat 
u l-istituzzjonijiet finanzjarji biex 
jipparteċipaw b’mod sostanzjali fl-
investiment tal-infrastruttura, filwaqt li 
b’hekk jagħtu effett ta’ lieva lill-baġit 
Ewropew. Sabiex ikunu attraenti biżżejjed 
għas-settur privat, l-istrumenti finanzjarji 
għandhom ikunu mfassla u implimentati 
b'attenzjoni għas-simplifikazzjoni u t-
tnaqqis tal-piż amministrattiv, iżda wkoll 
b'kunsiderazzjoni li jinżamm livell ta' 
flessibilità sabiex ikunu jistgħu jirreagixxu 
b'mod flessibbli għall-bżonnijiet ta' 
finanzjamenti identifikati. It-tfassil ta' 
dawn l-istrumenti għandu jibbaża fuq l-
esperjenza miksuba mill-implimentazzjoni 
ta’ strumenti finanzjarji tal-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali 20072013, bħall-
istrument ta’ Self Garantit għall-proġetti 
TEN-T (LGTT), il-Faċilità ta’ 
Finanzjament b’Kondiviżjoni tar-Riskji 
(RSFF) u l-Fond Ewropew 2020 għall-
Enerġija, it-Tibdil fil-Klima, u l-
Infrastruttura (il-"Fond Marguerite")  u l-
fażi pilota tal-bonds destinat għall-
finanzjament ta’ proġetti.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Il-bonds destinati għall-finanzjament ta’ proġetti (project bonds) se jkollhom fażi pilota fl-
2012 u l-2013. Dan għandu l-għan li jissodisfa l-ħtiġijiet ta’ finanzjament fuq terminu ta’ 
żmien qasir u li jippermetti li l-istrumenti jiġu rfinati bil-ħsieb tal-implimentazzjoni tiegħu fil-
qafas tas-CEF. Jidher, għalhekk, li huwa xieraq li hawnhekk issir referenza għalih għaliex 
din il-fażi pilota se żżid fuq l-esperjenza Ewropea miksuba fil-qafas tal-istrumenti finanzjarji 
dedikati għall-infrastruttura.

Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 38
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Filwaqt li l-parti l-kbira tal-
istrumenti finanzjarji għandhom ikunu 
komuni għas-setturi kollha, xi wħud 
minnhom jistgħu jkunu speċifiċi għal 
setturi individwali. Is-servizzi tal-
Kummissjoni jistmaw li filwaqt li l-appoġġ 
finanzjarju għall-broadband ikun 
prinċipalment jibbaża fuq strumenti 
finanzjarji, għat-trasport u l-enerġija, il-
volum ta’ riżorsi baġitarji tal-Unjoni 
meħtieġ għall-istrumenti finanzjarji ma 
għandux jaqbeż iż-EUR 2 biljun u l-
EUR 1 biljun rispettivament.

imħassar

Or. en

Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 39a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) L-istrumenti finanzjarji li 
għandhom jiġu implimentati skont dan ir-
Regolament għandhom ikunu konformi 
mar-regoli stabbiliti fit-Titolu VIII tar-
Regolament (UE) Nru XXX/2012 [Ir-
regolament finanzjarju ġdid] u l-Att 
Delegat u f'konformità mar-regoli tal-
aħjar prattiki li japplikaw għall-istrumenti 
finanzjarji1.
__________________
1COM(2011) XXX, Qafas għall-
ġenerazzjoni ġdida ta’ strumenti 
finanzjarji.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tirristruttura l-proposta tal-Kummissjoni b’mod aktar loġiku 
u komprensibbli. Ara l-emenda 9.
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Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 42a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) Meta jitqies il-karattru limitat tar-
riżorsi disponibbli fil-livell tal-Unjoni, 
hemm bżonn ta’ konċentrazzjoni l-aktar 
fuq il-proġetti bl-ogħla valur miżjud 
Ewropew biex jinkisbu r-riżultati 
mixtieqa. Fis-settur tat-trasport l-appoġġ 
tal-Unjoni għandu jkun destinat għan-
netwerk ċentrali b’mod partikolari l-
kurituri tan-netwerk ewlieni) u l-proġetti 
ta’ interess komuni fil-qasam tas-sistemi 
tal-ġestjoni tat-traffiku. Fis-settur tal-
enerġija, l-għajnuna finanzjarja għandha 
tiffoka fuq l-ikkompletar tas-suq intern 
tal-enerġija, filwaqt li tiżgura s-sikurezza 
tal-forniment u l-tattira l-investiment 
privat. Fis-settur tat-telekomunikazzjoni, 
l-għajuna finanzjarja primarjament 
għandha tkun immirata lejn proġetti li 
jiġġeneraw domanda għall-broadband, 
inkluż il-bini ta’ infrastruttura għas-
servizz diġitali fl-Ewropa, li min-naħa 
tiegħu għandu jistimola l-investimenti fit-
tħaddim tan-netwerk tal-broadband.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda 6 dwar il-premessa 11. Il-konċentrazzjoni tar-riżorsi fuq il-proġetti b’valur 
miżjud Ewropew għandha tapplika għat-tliet setturi.

Emenda 20
Proposta għal regolament
Premessa 42b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42b) Fis-settur tal-enerġija parti 
sinifkanti tal-baġit previst għandha tiġi 
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allokata fil-forma ta’ strumenti 
finanzjarji. Proġetti ta’ interess komuni 
fis-settur tat-telekomunikazzjoni 
għandhom ikunu eliġibbli għal għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni fil-forma ta’ 
għotjiet għal servizzi ġeneriċi u 
prijoritajiet orizzontali inkluż l-azzjonijiet 
ta’ appoġġ għall-programmi, u fil-forma 
ta’ għotjiet u akkwisti għal pjattaformi ta’ 
servizz ewlenin. Azzjonijiet fil-qasam ta’ 
tħaddim tal-broadband, inklużi azzjonijiet 
li jiġġeneraw domanda għall-broadband, 
għandhom ikunu eliġibbli għal għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni fil-forma ta’ 
strumenti finanzjarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta titqies l-ispeċifiċità tas-setturi tat-telekomunikazzjoni u sabiex jiġu evitat distorsjonijiet 
fis-suq u għall-użu l-aktar effiċjenti fil-konfront tal-kostijiet bl-aħjar effett ta’ sfruttament tal-
fondi tal-UE, l-appoġġ finanzjarju għandu estensivament jibbaża ruħu fuq l-istrumenti 
finanzjarji.

Emenda 21
Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Suġġett Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

Or. fr

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament joħloq il-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa u jiddetermina l-
kundizzjonijiet, il-metodi u l-proċeduri 
għall-għoti ta’ għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni lin-netwerks trans-Ewropej sabiex 
tagħti appoġġ lil proġetti fil-qasam tal-
infrastrutturi tat-trasport, l-enerġija u t-
telekomunikazzjoni.

Dan ir-Regolament joħloq il-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa u jiddetermina l-
kundizzjonijiet, il-metodi u l-proċeduri 
għall-għoti ta’ għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni lin-netwerks trans-Ewropej, kif 
ukoll ir-riżorsi mpoġġija għad-
dispożizzjoni fil-qafas finanzjarju 
multiannwali 2014-2020 u l-istrumenti 
tal-governanza tagħhom, sabiex tagħti 
appoġġ lil proġetti ta’ interess komuni fil-
qasam tal-infrastrutturi tat-trasport, l-
enerġija u t-telekomunikazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta’ applikazzjoni tar-regolament preżenti għandu jiġi ppreċiżat u għandha tissemma 
b’mod espliċitu r-rabta tiegħu mal-qafas finanzjarju multiannwali 2014-2020, kif ukoll ir-
rwol tiegħu fid-definizzjoni tal-baġit allokat għar-riżorsi trans-Ewropej fl-oqsma tat-trasport, 
l-enerġija u t-telekomunikazzjoni.

Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2as) "pajjiż ġar": tfisser il-pajjiż li jaqa’ 
taħt il-Politika Ewropea tal-Viċinat, 
inkluża s-Sħubija Strateġika, il-Politika 
tat-Tkabbir, iż-Żona Ekonomika Ewropea 
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u l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ 
Ħieles;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex tissaħħaħ iċ-ċarezza legali tat-test huwa xieraq li dawn il-kunċetti jiġu definiti billi din 
id-definizzjoni tiġi allinjata ma’ dik tal-linji gwida tat-TEN-T.

Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) "pajjiż terz" tfisser kwalunkwe pajjiż 
ġar u l-pajjiżi l-oħra kollha li magħhom l-
Unjoni tista’ tikkollabora sabiex jintlaħqu 
l-objettivi fil-mira ta’ dan ir-Regolament;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex tissaħħaħ iċ-ċarezza legali tat-test huwa xieraq li dawn il-kunċetti jiġu definiti billi din 
id-definizzjoni tiġi allinjata ma’ dik tal-orjentamenti għat-TEN-T.

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) "studji” tfisser attivitajiet meħtieġa 
għat-tħejjija ta’ implimentazzjoni tal-
proġett, bħal studji preparatorji, tal-
fattibilità, ta’ evalwazzjoni, ta’ ttestjar u ta’ 
validazzjoni, anki fil-forma ta’ softwer, u 
kwalunkwe miżura oħra ta’ appoġġ 
tekniku, li tinkludi azzjoni bil-quddiem 
sabiex jiġi definit u żviluppat proġett u 
sabiex tittieħed deċiżjoni dwar il-
finanzjament tiegħu, bħal stħarriġ dwar is-
siti kkonċernati u l-preparazzjoni tal-
pakkett finanzjarju;

(4) "studji” tfisser attivitajiet meħtieġa 
għat-tħejjija ta’ implimentazzjoni tal-
proġett, bħal studji preparatorji, tal-
kartografija, tal-fattibilità, ta’ 
evalwazzjoni, ta’ ttestjar u ta’ validazzjoni, 
anki fil-forma ta’ softwer, u kwalunkwe 
miżura oħra ta’ appoġġ tekniku, li tinkludi 
azzjoni bil-quddiem sabiex jiġi definit u 
żviluppat proġett u sabiex tittieħed 
deċiżjoni dwar il-finanzjament tiegħu, bħal 
stħarriġ dwar is-siti kkonċernati u l-
preparazzjoni tal-pakkett finanzjarju;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mapping, u b’mod partikolari il-broadband mapping jeħtieġ li jiġi inkluż f’din id-
definizzjoni ta’ “studji”, li huma ffinanzjati permezz ta’ għotjiet.

Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) "azzjonijiet ta’ appoġġ għall-
programm” tfisser miżuri ta’ 
akkumpanjament, neċessarji għall-
implimentazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa u l-linji gwida individwali 
speċifiċi għas-settur, bħal servizzi 
(speċjalment ta’ assistenza teknika), u kif 
ukoll attivitajiet preparatorji, ta’ fattibbiltà, 
ta’ koordinazzjoni, ta’ monitoraġġ, ta’ 
kontroll, ta’ awditjar u ta’ evalwazzjoni li 
huma direttament meħtieġa għall-ġestjoni 
ta' din il-Faċilità u s-seħħ tal-objettivi 
tagħha, u b’mod partikolari l-istudji, il-
laqgħat, l-informazzjoni, il-kartografija 
infrastrutturali, il-ġemellaġġi, it-tqassim ta' 
informazzjoni, l-azzjonijiet ta’ 
sensibilizzazzjoni u ta’ komunikazzjoni, l-
ispejjeż marbutin man-netwerks tal-IT li 
jiffukaw fuq l-iskambju ta’ informazzjoni, 
flimkien ma’ kull spiża teknika u ta’ 
assistenza amministrattiva oħra li tista’ 
tkun meħtieġa għall-ġestjoni ta' din il-
Faċilità jew l-implimentazzjoni tal-linji 
gwida individwali speċifiċi għas-settur;

(5) "azzjonijiet ta’ appoġġ għall-
programm” tfisser il-miżuri kollha ta’ 
akkumpanjament, neċessarji għall-
implimentazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa u l-linji gwida individwali 
speċifiċi għas-settur, bħal servizzi 
(speċjalment ta’ assistenza teknika u 
inġinerija finanzjarja), u kif ukoll 
attivitajiet preparatorji, ta’ fattibbiltà, ta’ 
koordinazzjoni, ta’ monitoraġġ, ta’ 
kontroll, ta’ awditjar u ta’ evalwazzjoni li 
huma meħtieġa sabiex tiġi ffaċilitata t-
tħejjija ta’ proġetti ta' interess komuni 
partikolarment fil-Pajjiżi ta’ Koeżjoni fid-
dawl tal-kisba ta’ finanzjament skont dan 
ir-Regolament jew fis-suq finanzjarju, jew 
direttament għall-ġestjoni ta' din il-Faċilità 
u l-kisba tal-objettivi tagħha. Dan għandu 
jinkludi b’mod partikolari l-istudji, il-
laqgħat, l-informazzjoni, il-kartografija 
infrastrutturali, it-tqassim ta' informazzjoni, 
l-azzjonijiet ta’ sensibilizzazzjoni, 
azzjonijiet ta’ komunikazzjoni u 
kkonċertati, l-ispejjeż marbutin man-
netwerks tal-IT li jiffukaw fuq l-iskambju 
ta’ informazzjoni, flimkien ma’ kull spiża 
teknika u ta’ assistenza amministrattiva 
oħra mġarrba mill-Kummissjoni li tista’ 
tkun meħtieġa għall-ġestjoni ta' din il-
Faċilità jew l-implimentazzjoni tal-linji 
gwida individwali speċifiċi għas-settur;

Or.xm
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Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda dwar l-Artiklu 5(2). Sabiex ikun iggarantit użu ottimali tal-baġit stabbilit mir-
regolament preżenti, huwa xieraq li l-azzjonijiet ta’ appoġġ tal-programm jiġi definiti mill-
ġdid u li jissemma espliċitament ir-rwol tal-Kummissjoni.

Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) "azzjoni” tfisser kwalunkwe attività li 
hija neċessarja sabiex jiġi implimentat 
proġett ta’ interess komuni 
irrispettivament minn finanzi, mezzi 
tekniċi u ż-żmien;

(6) "azzjoni” tfisser kwalunkwe attività li 
hija neċessarja sabiex jiġi implimentat 
proġett ta’ interess komuni, identifikabbli 
finanzjarjament u teknikament u delimitat 
fiż-żmien;

Or. fr

Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) "korp ta’ implimentazzjoni” tfisser korp 
jew impriża pubblika jew privata maħtura 
minn benefiċjarju, liema benefiċjarju huwa 
xi Stat Membru jew xi organizzazzjoni 
internazzjonali, sabiex tiġi implimentata l-
azzjoni. Din il-ħatra għandha tiġi deċiża 
mill-benefiċjarju taħt ir-responsabbilità 
tiegħu propja u, jekk ikun meħtieġ l-għoti 
ta' kuntratt ta' akkwist, dan isir b’rispett 
għar-regoli applikabbli dwar l-akkwisti 
pubbliċi;

(9) "korp ta’ implimentazzjoni” tfisser korp 
jew impriża pubblika jew privata maħtura 
minn benefiċjarju, liema benefiċjarju huwa 
xi Stat Membru jew xi organizzazzjoni 
internazzjonali, sabiex tiġi implimentata l-
azzjoni. Din il-ħatra għandha tiġi deċiża 
mill-benefiċjarju taħt ir-responsabbilità 
tiegħu propja u, jekk ikun meħtieġ l-għoti 
ta' kuntratt ta' akkwist, dan isir b’rispett 
għar-regoli tal-Unjoni applikabbli dwar l-
akkwisti pubbliċi;

Or. fr

Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 9a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) "netwerk komprensiv " tfisser l-
infrastruttura tat-trasport identifikata 
skont il-Kapitolu II tar-Regolament (UE) 
Nru XXXX/2012 (Linji Gwida tat-TEN-
T);

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex tissaħħaħ iċ-ċarezza legali tat-test huwa xieraq li dawn il-kunċetti jiġu definiti billi din 
id-definizzjoni tiġi allinjata ma’ dik tal-orjentamenti għat-TEN-T.

Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) “Konġestjoni” tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal.
Ostakolu bħal dan jista’ jiġi assorbit 
permezz ta’ infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-
problemi bħal pereżempju 
inklinazzjonijiet, radji tal-liwjiet, qisien.
Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-infrastruttura 
eżistenti ma għandhiex titqies bħala 
konġestjoni;

(12) (12) "konġestjoni” fit-trasport
tfisser ostaklu fiżiku u/jew funzjonali li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta’ flussi għal distanzi twal u 
li jista’ jitneħħa permezz ta’ infastruttura 
ġdida.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-problemi ta’ konġestjoni marbuta ma’ ostakli fil-passaġġi ma jillimitawx ruħhom biss għas-
settur ferrovjarju, u lanqas għall-ostakli fiżiċi. Barra minn hekk, dawn il-problemi ma jiġuz 
solvuti biss bil-ħolqien ta’ infrastrutturi ġodda iżda wkoll permezz tal-modernizzazzjoni tal-
infrstrutturi eżistenti fuq skala kbira. Id-definizzjoni, għalhekk, għandha titwessa’, 
partikolarment għaliex dan il-kriterju jġib miegħu finanzjament supplemetari fil-qafas tar-
regolament preżenti.
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Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) “sinerġiji bejn is-setturi” tfisser l-
eżistenza ta’ interessi u objettivi simili jew 
kumplimentari bejn azzjonijiet imwettqa 
f’mill-inqas tnejn mit-tliet setturi fil-mira 
tar-Regolament preżenti (trasport, 
enerġija u telekomunikazzjoni) li 
tippermetti ottimizzazzjoni tal-kostijiet 
u/jew tar-riżultati permezz tal-pooling tar-
riżorsi finanzjarji, tekniċi u umani; 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-innovazzjonijiet prinċipali tal-mekkaniżmu għall-interkollegament fl-Ewropa 
jinsab fil-ħolqien ta’ stument finanzjarju komuni għat-tliet setturi – it-trasport, l-enerġija u t-
telekomunikazzjoni – attwalment iffinanzjati b’mod aktar individwali. Ir-raġuni għall-
avviċinament propost ġej mill-eżistenza ta’ sinerġiji bejn is-setturi li wieħed għandu jisfrutta.
Dawn is-sinerġiji għandhom jiġu vvalutati aktar u definiti aħjar għaliex huma essenzjali 
għall-komprensjoni tas-CEF.

Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) a)tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
bi prestazzjonijiet tajba ħafna, u b’hekk 
iżżid il-benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi, mil-lat ta’ kompetittività u 
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fi 
ħdan is-Suq Uniku u toħloq ambjent illi 
jgħin il-ħolqien ta' investiment privat u 
pubbliku permezz ta' taħlita ta' strumenti 
finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u 
billi tisfrutta s-sinerġiji bejn is-setturi 
kollha. Il-kisba ta' dan il-għan tiġi mkejla 
mid-daqs tal-volum ta' investiment 

(a) li tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
f’konformità mal-istrateġija Ewropa 
2020, billi tiżviluppa netwerks trans-
Ewropej moderni u bi prestazzjonijiet 
tajbin ħafna, u b'hekk toħroġ benefiċċji 
għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi 
f’termini ta' kompetittività fi ħdan is-suq 
dinji u koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali fi ħdan is-Suq Uniku u billi 
toħloq ambjent illi jgħin il-ħolqien ta' 
investiment privat u pubbliku permezz ta' 
taħlita ta' strumenti finanzjarji u għajnuna 
diretta mill-Unjoni. Il-kisba ta' dan il-għan 
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pubbliku u privat fi proġetti ta' interess 
komuni, u b'mod partikolari minn kemm 
ikun il-volum ta' investimenti pubbliċi u 
privati fi proġetti ta' interess komuni 
mwettqa bis-saħħa tal-istrumenti 
finanzjarji taħt dan ir-Regolament.

tiġi mkejla mid-daqs tal-volum ta' 
investiment pubbliku u privat fi proġetti ta' 
interess komuni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-isfruttament tas-sinerġiji bejn is-setturi għandha tkun is-suġġett ta’ objettiv ġenerali fuq 
bażi totali (ara l-emendi 32 u 35)

Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri li 
għandha li tnaqqas b'20 % l-emissjonijiet 
ta' gassijiet b'effett ta' serra, li żżid b'20 % 
l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u li tgħolli s-
sehem tal-enerġija rinnovabbli għal 20 % 
sal-2020, filwaqt li tiżgura aktar solidarjetà 
bejn l-Istati Membri.

(b) li tippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri li 
għandha f’termini ta’ żvilupp sostenibbli
li tnaqqas b'20 % l-emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' serra, li żżid b'20 % l-
effiċjenza fl-użu tal-enerġija u li tgħolli s-
sehem tal-enerġija rinnovabbli għal 20 % 
sal-2020, filwaqt li tiżgura aktar solidarjetà 
bejn l-Istati Membri.

Or. fr

Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) li żżid l-effikaċja tal-fondi 
implimentati fil-qafas tar-Regolament 
preżenti. Il-kisba ta’ dan l-objettiv se tkun 
valutata billi jitkejlu l-ekonomiji tal-iskala 
magħmula mill-Kummissjoni fil-livell 
finanzjarju, tekniku u uman fil-ġestjoni 
tal-mekkaniżmu u, jekk ikun il-każ, min-
numru totali tal-proġetti realizzati 
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permezz tal-isfruttament tas-sinerġiji bejn 
is-setturi. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-isfruttament tas-sinerġiji bejn is-setturi tat-trasport, l-enreġija u t-telekomunikazzjoni huwa 
fil-bażi tar-Regolament preżenti; l-idea hi li jiġi promoss l-użu ottimali tal-baġit Ewropew.
Konsegwentement, l-integrazzjoni tiegħu fl-objettivi ġenerali tar-regolament preżenti hija 
neċessarja.

Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Barra l-objettivi ġenerali stabbiliti taħt l-
Artikolu 3, il-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandha tgħin sabiex jintlaħqu l-
objettivi speċifiċi settorjali li ġejjin:

1. Mingħajr preġudizzju għall-objettivi 
ġenerali stabbiliti taħt l-Artikolu 3, il-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għandha 
tgħin sabiex jintlaħqu l-objettivi speċifiċi 
settorjali li ġejjin:

Or. en

Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) li tiżgura trasport sostenibbli u 
effiċjenti fuq medda ta’ tul ta’ żmien; li 
tiżgura trasport sostenibbli u effiċjenti fit-
tul ta’ żmien, li għandu jiġi mkejjel mit-tul 
tan-netwerk tal-ferroviji konvenzjonali fl-
UE-27 u mit-tul tan-netwerk tal-ferroviji 
li għandhom veloċità għolja fl-UE-27;

(ii) li tiżgura trasport sostenibbli u 
effiċjenti fuq medda ta’ tul ta’ żmien; li 
tiżgura trasport sostenibbli u effiċjenti fit-
tul ta’ żmien, li għandu jiġi mkejjel mit-tul 
tan-netwerk tal-ferroviji u tax-xmajjar 
mibni jew imtejjeb permezz tar-
Regolament preżenti fl-UE-27;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-trasport fuq ix-xmajjar jifforma parti mis-sostenibilità u l-effikaċja fuq perjodu ta’ żmien 
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twil, bl-istess mod bħas-settur ferrovjarju.

Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

li ttejjeb kemm jista' jkun l-integrazzjoni u 
l-interkollegament bejn il-mezzi ta' trasport 
u ttejjeb l-interoperabbiltà bejn is-servizzi 
tat-trasport. Il-kisba ta' dan l-objettiv ser
jiġi mkejjel minn kemm ikun hemm 
portijiet u ajruportijiet kollegati man-
netwerk tal-ferrovija.

(iii) li ttejjeb kemm jista' jkun l-
integrazzjoni u l-interkollegament bejn il-
mezzi ta' trasport. Il-kisba ta' dan l-objettiv 
se tiġi mkejla minn kemm ikun hemm 
portijiet interni u marittimi u ajruportijiet 
kollegati man-netwerk tal-ferrovija, kif 
ukoll min-numru ta’ pjattaformi loġistiċi 
multimodali u ta’ awtostradi tal-baħar 
ikkreati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-interoperabilità huwa element essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern. 
Konsegwentement, huwa xieraq li dan isir objettiv settorjali b’mod sħiħ. (Ara l-emenda 39)

Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) li ttejjeb l-interoperabilità u s-
sikurezza tal-mezzi ta' trasport. Il-kisba 
ta’ dan l-objettiv għandha tiġi vvalutata 
skont in-numru  ta’ kilometri mgħammra 
b’sistemi ta’ trasport intelliġenti (ERTMS, 
RIS u ITS fis-settur tat-toroq), min-
numru ta’ kilometri ta’ linji adattati 
għan-nominal gauge standard Ewropew u 
l-livell ta’ tħaddim ta’ SESAR u VTMIS.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-interoperabilità huwa element essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern. 



PR\909973MT.doc 29/70 PE491.110v02-00

MT

Konsegwentement, huwa xieraq li dan isir objettiv settorjali b’mod sħiħ. L-istess jgħodd għas-
sikurezza tal-mezzi tat-trasport, jekk irridu niksbu l-objettivi fil-mira tal-White Paper dwar it-
Trasport.

Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li jitħaffef il-pass ta' tħaddim ta' 
netwerks bi broadband veloċi u ultraveloċi 
u l-użu li jsir minnhom, inkluż mill-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), 
li għandu jiġi mkejjel mil-livell ta' 
kopertura tal-broadband u tal-broadband 
ultraveloċi u mill-għadd ta' djar li 
jkollhom abbonament għal kollegamenti 
bil-broadband li jaqbżu il-100 Mbps;

(i) li tistimola u tiġġenera d-domanda 
għal netwerks tal-broadband veloċi u 
ultraveloċi billi tippromwovi l-
interkollegament u l-interoperabbiltà ta’ 
servizzi pubbliċi nazzjonali onlajn kif 
ukoll l-aċċess għal netwerks bħal dawn, li 
għandu jiġi mkejjel mill-persentaġġ ta' 
ċittadini u negozji li jkunu qed jużaw 
servizzi pubbliċi onlajn u mid-
disponibbiltà ta' servizzi bħal dawn bejn 
il-fruntieri.
(ia) li jitħaffef il-pass ta' tħaddim ta' 
netwerks bi broadband veloċi u ultraveloċi 
u l-użu li jsir minnhom permezz ta’ 
strumenti finanzjarji sabiex tiġi sodisfatta 
d-domanda eżistenti li qed tiżdied, inkluż 
mill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 
(SMEs), li għandu jiġi mkejjel mil-livell ta' 
kopertura tal-broadband u tal-broadband 
ultraveloċi u mill-għadd ta' djar li jkollhom 
abbonament għal kollegamenti bil-
broadband li jaqbżu il-100 Mbps;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Priority should 
be given to setting up a EU digital service infrastructure; trans-European high-speed 
backbone connections for public administrations, cross–border delivery of eGovernment 
services); enabling access to public sector information, including digital resources of 
European heritage, 'data.eu' and multilingual resources; safety + security and smart energy 
services. Demand should in turn stimulate investments in broadband network deployment 
which should be financed through financial instruments.
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Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) li tħeġġeġ l-interkollegament u l-
interoperabbiltà bejn is-servizzi pubbliċi 
nazzjonali onlajn kif ukoll l-aċċess għal 
netwerks bħal dawn, li għandu jiġi 
mkejjel mill-persentaġġ ta' ċittadini u 
negozji li jkunu qed jużaw servizzi 
pubbliċi onlajn u mid-disponibbiltà ta' 
servizzi bħal dawn minn pajjiż għal ieħor 
irrispettivament mill-fruntieri.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut huwa inkluż fl-emenda 40.

Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

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 970 000 000 000 EUR 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]1. Dan l-ammont 
għandu jitqassam bejn is-setturi msemmija 
fl-Artikolu 3 kif ġej:

(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 
eliġibbli għall-finanzjament mill-Fond ta’ 
Koeżjoni;
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(b) enerġija: EUR 9 121 000 000; (b) enerġija: EUR [9 121 000 000];
(c) telekomunikazzjoni: 
EUR 9 185 000 000.

(c) telekomunikazzjoni: 
EUR [9 185 000 000].

__________________ __________________
1Iċ-ċifri kollha qegħdin fi prezzijiet 
kostanti tal-2011. L-ammonti 
korrispondenti, imniżżla fi prezzijiet 
attwali, jistgħu jinstabu fl-Istqarrija 
Finanzjarja Leġiżlattiva.

1sakemm jiġi konkluż ftehim dwar il-qafas 
finanzjarju multiannwali 2014-2020. Iċ-
ċifri kollha qegħdin fi prezzijiet kostanti 
tal-2011. L-ammonti korrispondenti, 
imniżżla fi prezzijiet attwali, jistgħu 
jinstabu fl-Istqarrija Finanzjarja 
Leġiżlattiva.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

The new MFF must focus on sustainable growth. Targeted investments in the Union's 
transport, energy and telecom infrastructure are crucial for boosting growth and 
employment. They are of strategic importance for overcoming the current economic crisis.
The financial amounts for the CEF to be finally put into the brackets will depend on the 
outcome of the MFF negotiations. The amounts proposed by the Commission are the bare 
minimum. The ideal amount to induce the leverage effect expected in the area of transport 
should represent at least 10% of the estimated needs (500 billion € for TEN-T until 2020).

Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. 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-

2. Il-pakkett finanzjarju tal-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa għandu jkopri 
spejjeż li għandhom x’jaqsmu ma':
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Programm.
(a) l-azzjonijiet maħsuba biex jappoġġjaw 
il-proġetti ta’ interess komuni kif inhuma 
definiti fl-Artikolu 7 tar-Regoalment 
preżenti;
(b) l-azzjonijiet ta’ appoġġ tal-programm, 
kif inhuma definiti fl-Artikolu 2(5) tar-
Regolament preżenti, fil-livell ta’ 1.5%;

L-allokazzjoni finanzjarja tista' tkopri 
wkoll l-ispejjeż għall-assistenza teknika u 
amministrattiva neċessarja biex tkun 
żgurata t-tranżizzjoni bejn il-Programm u l-
programmi adottati skont ir-
Regolament (KE) Nru 680/2007. Jekk 
ikun meħtieġ, l-approprjazzjonijiet jistgħu 
jiddaħħlu fil-baġit wara l-2020 biex 
ikopru spejjeż simili, sabiex ikun possibbli 
l-immaniġġjar ta' azzjonijiet li sal-
31 ta' Diċembru 2020 ma jkunux 
kompluti.

(c) l-ispejjeż għall-assistenza teknika u 
amministrattiva neċessarja biex tkun 
żgurata t-tranżizzjoni bejn il-Programm u l-
programmi adottati skont ir-
Regolament (KE) Nru 680/2007.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tirristruttura t-test b’mod aktar loġiku u komprensibbli. 
Rigward il-punt ġdid b): Sabiex tiġi ggarantita ċarezza akbar tar-Regolament preżenti, huwa 
xieraq li ssir referenza għad-definizzjoni tal-azzjonijiet ta’ appoġġ tal-programm imsemmi fl-
Artikolu 2(5) tar-Regolament preżenti minflok ma jiġi definit mill-ġdid hawnhekk. Barra minn 
hekk, l-azzjonijiet ta’ appoġġ tal-programm għandhom jirċievu parti minima tal-baġit allokat 
fir-Regolament preżenti. Dan jassigura, b’mod partikolari, li l-Kummissjoni tibbenefika minn 
fondi suffiċjenti għall-assistenza teknika favur il-pajjiżi tal-Fond ta’ koeżjoni.

Emenda 44
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 

3. Wara l-evalwazzjoni intermedjarja skont
l-Artikolu 26(1), il-Kummissjoni għandha 
s-setgħa li tadotta atti selegati 
f’konformità mal-Artikolu 25 sabiex 
tittrasferixxi bejn is-setturi l-
approprjazzjonijiet tal-allokazzjoni 
stabbilita fil-paragrafu 1, bl-eċċezzjoni tal-
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fis-settur tat-trasport fl-Istati Membri 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni.

EUR [10 000 000 000]1 trasferiti mill-Fond 
ta’ Koeżjoni għall-finanzjament ta' proġetti 
fis-settur tat-trasport fl-Istati Membri 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni.

__________________
1Sakemm jiġi konkluż ftehim dwar il-
qafas finanzjarju multiannwali 2014-
2020.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura li tinsab fil-bażi tat-trasferimenti ta’ krediti li jistgħu jiġu rrealizzati 
intermedjarjament bejn is-setturi għandha tiġi ppreċiżata b’mod li jiggarantixxi fl-istess ħin 
il-flessibilità u l-kontroll demokratiku mill-Parlament Ewropew.

Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-approprjazzjonijiet annwali 
għandhom jiġu awtorizzati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fil-
limiti tal-qafas finanzjarju multiannwali.

Or. fr

Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Programmi ta’ Ħidma għandhom 
jistabbilixxu l-forom ta’ għotjiet, akkwisti 
u strumenti finanzjajri li jistgħu jintużaw 
għall-iffinanzjar tal-azzjonijiet 
ikkonċernati.

Or. en
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Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. It-tħaddim tal-broadband għandu jiġi 
ffinanzjat biss permezz ta’ strumenti 
finanzjarji. 80% 1 tal-ammont totali tal-
baġit previst fis-settur tal-enerġija għandu 
jkun allokat fil-forma ta’ strumenti 
finanzjarji.
__________________
1 Il-persentaġġ jingħata fuq il-bażi tal-
figuri proposti mill-Kummissjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta titqies l-ispeċifiċità taż-żewġ setturi u sabiex jiġu evitati distorsjonijiet fis-suq u għall-
użu l-aktar effiċjenti fil-konfront tal-kostijiet bl-aħjar effett ta’ sfruttament tal-fondi tal-UE, l-
appoġġ finanzjarju għandu primarjament jibbaża ruħu fuq l-istrumenti finanzjarji fil-qasam 
tal-enerġija, u esklussivament fil-qasam tat-tħaddim tal-broadband..

Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ tafda parti mill-
implimentazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa f’idejn dawk il-korpi stipulati fl-
Artikolu 55(1)(c) tar-Regolament (UE) 
Nru XXXX/2012 [ir-Regolament 
Finanzjarju l-Ġdid].

2. Il-Kummissjoni tista’ tafda parti mill-
implimentazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa f’idejn dawk il-korpi stipulati fl-
Artikolu 55(1)(a) u l-Artikolu 59 tar-
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [ir-
Regolament Finanzjarju l-Ġdid] u b’mod 
partikolari l-Aġenzija Eżekuttiva tat-TEN-
T filwaqt li tiġi adattata għal ġestjoni 
ottimali u effikaċi tas-CEF għat-tliet 
setturi.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ir-referenza mogħtija tikkorrispondi mar-regolament finanzjarju preċedenti. Biex tiġi żgurata 
l-koerenza mar-referenzi l-oħra magħmula għar-regolament finanzjarju fir-Regolament 
preżenti, huwa preferibbli li jsir riferiment għar-regolament finanzjarju l-ġdid. Barra minn 
hekk, meta tivvaluta l-ħtieġa li tafda l-implimentazzjoni tal-programm f’idejn Aġenzija 
Eżekuttiva, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-esperjenza tal-Aġenzija Eżekuttiva tat-TEN-
T li mmaniġġjat il-programm TEN-T attwali b’suċċess.  

Emenda 49
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) l-azzjonijiet li jikkorrispondu mal-parti 
1 tal-anness tar-Regolament preżenti;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Meta jitqies il-karattru limitat tar-riżorsi disponibbli u l-objettiv ta’ realizzazzjoni tan-
netwerk ċentrali sal-2030, huwa xieraq li l-appoġġ finanzjarju jiġi limitat taħt forma ta’ 
għotjiet mal-anness tar-Regolament preżenti.

Emenda 50
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. fr
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Ġustifikazzjoni

In-nodi urbani għandhom rwol essenzjali fir-realizzazzjoni tan-netwerk ewlieni u għalhekk 
għandhom ikunu jistgħu jirċievu appoġġ finanzjarju taħt forma ta’ għotjiet bis-saħħa tar-
Regolament preżenti.

Emenda 51
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;

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Meta jitqies il-karattru limitat tar-riżorsi, huwa xieraq li l-appoġġ finanzjarju jiġi limitat taħt 
forma ta’ għotjiet għal proġetti li jkollhom valur miżjud reali Ewropew.

Emenda 52
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 
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.

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.
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Or. fr

Emenda 53
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. fr

Emenda 54
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].

3. Fil-qasam tal-enerġija, il-kundizzjonijiet 
speċifiċi marbuta mal-eliġibbiltà ta’ 
azzjonijiet li jimplimentaw proġetti ta’ 
interess komuni biex jirċievu appoġġ 
finanzjarju mill-Unjoni fl-għamla ta’ 
strumenti finanzjarji u għotjiet taħt dan ir-
Regolament huma kif ġej:

(a) il-proġetti ta’ interess komuni li 
jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 1 u 
2 tal-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 
xxxx/2012 [Linji Gwida dwar l-
Infrastruttura tal-Enerġija] huma 
eliġibbli għal appoġġ finanzjarju tal-
Unjoni fil-forma ta’ għotjiet għall-istudji;
(b) il-proġetti ta’ interess komuni li 
jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 1 u 
2 tal-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 
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xxxx/2012 [Linji Gwida dwar l-
Infrastruttura tal-Enerġija] li skont il-
pjan ta’ negozju u valutazzjonijiet oħra 
mwettqa, partikolarment minn investituri 
jew kredituri potenzjali huma 
kummerċjalment vijabbli iżda eżatt taħt ir-
rata ta’ riskju li twassal għal deċiżjoni ta’ 
investiment, huma eliġibbli għal appoġġ 
finanzjarju tal-Unjoni fil-forma ta’ 
strumenti finanzjarji għax-xogħlijiet;
(c) il-proġetti ta’ interess komuni li 
jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 
1(a) sa (d) u punt 2 tal-Anness II tar-
Regolament (UE) Nru xxxx/2012 [Linji 
Gwida dwar l-Infrastruttura tal-Enerġija] 
għandhom ikunu eliġibbli għal appoġġ 
finanzjarju tal-Unjoni fil-forma ta’ 
għotjiet għax-xogħlijiet jekk jissodisfaw 
il-kriterji kollha li ġejjin:
(i) il-proġett ma jkunx kummerċjalment 
vijabbli skont il-pjan tan-negozju u 
valutazzjonijiet oħra mwettqa, 
partikolarment minn investituri jew 
kredituri potenzjali. Id-deċiżjoni dwar l-
inċentivi u l-ġustifikazzjoni tagħha 
msemmija fl-Artikolu 14(3) tar-
Regolament (UE) Nru xxxx/2012 [Linji 
Gwida dwar l-Infrastruttura tal-Enerġija] 
għandha tiġi kkunsdirata meta l-vijabilità 
kummerċjali tal-proġett tiġi vvalutata;
(ii) il-proġett ingħata deċiżjoni ta’ 
allokazzjonijiet tal-kostijiet transkonfinali 
skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) 
Nru xxxx/2012 [Linji Gwida dwar l-
Infrastruttura tal-Enerġija] jew, għal 
proġetti li ngħataw eżenzjoni skont l-
Artikolu 36 tad-Direttiva 2009/73/KE jew 
l-Artikolu 17 tar-regolament (KE) Nru 
714/2009, opinjoni mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali kompetenti u l-
Aġenzija dwar il-vijabilità kummerċjali 
tal-proġett;
(iii) L-analiżi tal-benefiċċji fil-konfront 
tal-kostijiet speċifika għall-proġett skont l-
Artikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru 
xxxx/2012 [Linji Gwida dwar l-
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Infrastruttura tal-Enerġija] tipprovdi 
evidenza rigward l-eżistenza ta’ mill-inqas 
waħda mill-esternalitajiet pożittivi 
sinifikanti li ġejjin:
- proġetti li jippromwovu l-integrazzjoni 
ulterjuri tas-suq tal-enerġija intern u l-
interoperabilità tan-netwerks tal-elettriku 
u l-gass bejn il-fruntieri permess tal-
interkollegament tan-netwerks tal-Istati 
Membri u t-tneħħija tar-restrizzjonijiet 
interni, permezz tat-tisħiħ tal-enerġija ta’ 
trażmissjoni transkonfinali f’relazzjoni 
mal-kapaċità tal-ġenerazzjoni tal-enerġija 
installata jew permezz ta’ kopertura ta’ 
domanda akbar bejn l-Istati Membri 
permezz ta’ reverse flow interconnectors 
għall-gass;
- proġetti li jsaħħu s-sikurezza tal-
provvista tal-enerġija u/jew is-solidarjetà 
bid-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-
provvista, bil-provvista ta’ counter parts u 
rotot, b’kapaċità akbar ta’ ħżin, 
prevenzjoni jew tnaqqis tal-
interruzzjonijiet, il-prevenzjoni ta’ tixrid 
aċċidentali ta' enerġija minħabba nuqqas 
ta' kollegamenti transkonfinali jew 
permezz tat-tnaqqis jew l-eliminazzjoni 
tal-iżolament fl-enerġija tal-Istati Membri 
billi dawn is-swieq jiġu kollegati ma' sorsi 
aktar diversifikati ta' forniment u/jew billi 
jiġu installati reverse flow interconnectors 
għall-gass;
- il-proġetti li jikkontribwixxu għall-
iżvilupp sostenibbli u l-ħarsien tal-
ambjent billi tiġi żgurata t-trażmissjoni ta’ 
elettriku rinnovabbli mill-ġenerazzjoni sa 
ċentri u siti ta' ħżin għal konsum fuq 
skala kbira;
(d) il-proġetti ta’ interess komuni li 
jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 
1(e) tal-Anness II tar-Regolament (UE) 
Nru xxxx/2012 [Linji Gwida dwar l-
Infrastruttura tal-Enerġija] għandhom 
ikunu eliġibbli għal appoġġ finanzjarju 
tal-Unjoni fil-forma ta’ għotjiet għal 
xogħlijiet jekk ma jkunux 
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kummerċjalment vijabbli skont il-punt (i) 
tal-punt (c) ta’ dan l-Artikolu u jistgħu 
jipprovaw mill-inqas waħda mill-
esternalitajiet pożittivi taħt il-punt (iii) tal-
punt (c) ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The reference to Art. 15 of the Energy guidelines prevents the debate on the eligibility criteria 
in the CEF. The content of CEF is linked to the EU funding. As the outcome of the MFF
negotiations on the CEF budget is unknown, priorities will need to be established 
accordingly. As EC and Council want to adopt the energy guidelines by end 2012 and the 
CEF and MFF will be adopted mid 2013 at the earliest, the EP should retain some form of 
guarantee/power in defining which projects should be eligible for EU funding. The 
rapporteurs would like to open the debate on what these priorities should be for the EP.

Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

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 XXXX/2012 [Linji 
Gwida dwar l-Infrastruttura tat-
Telekomunikazzjoni] 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, fil-forma ta’ 
għotjiet u akkwist għal pjattaformi ta’ 
servizz ewlenin. Azzjonijiet fil-qasam ta’ 
tħaddim tal-broadband, inklużi azzjonijiet 
li jiġġeneraw domanda għall-broadband, 
għandhom ikunu eliġibbli għal għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni fil-forma ta’ 
strumenti finanzjarji.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Meta titqies l-ispeċifiċità tas-settur tat-telekomunikazzjoni u sabiex jiġu evitati distorsjonijiet 
fis-suq kif ukoll għall-użu l-aktar effiċjenti fil-konfront tal-kostijiet bl-aħjar effett ta’ 
sfruttament tal-fondi tal-UE, l-appoġġ finanzjarju għandu esklussivament jibbaża ruħu fuq l-
istrumenti finanzjarji fil-qasam tat-tħaddim tal-broadband.

Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-azzjonijiet li jimplimentaw il-
proġetti ta’ interess komuni jippreżentaw 
sinerġiji bejn għall-inqas tnejn mis-setturi 
mmirati mis-CEF (trasport, enerġija u 
telekomunikazzjoni) u msemmija fil-parti 
4 tal-Anness jistgħu jibbenefikaw minn 
apoġġ finanzjarju tal-Unjoni taħt dan ir-
Regolament. 

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tistabbilixxi kriterji differenti ta’ eliġibilità għall-appoġġ 
finanzjarju tal-UE għal kull settur u dan jagħmilha diffiċli biex tiġi ffinanzjata azzjoni 
b’sinerġiji potenzjali. Sabiex jingħataw aktar inċentivi lil proġetti b’sinerġiji bejn it-trasport, 
it-telekomunikazzjoniu l-enerġija, qed tiġi introdotta kategorija ġdida għall-eliġibilità kif 
ukoll anness ġdid b’lista ta’ proġetti identifikati minn qabel.

Emenda 57
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.

Il-Programmi ta’ Ħidma kif inhuma 
definiti fl-Artikolu 17 tar-Regolament 
preżenti għandhom jistabbilixxu l-forom 
ta’ għotjiet ta' flus li jistgħu jintużaw għall-
finanzjament tal-azzjonijiet ikkonċernati.

Or. fr
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Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn ikun meħtieġ sabiex jintlaħqu l-
objettivi ta' xi proġett partikolari ta' interess 
komuni, pajjizi terzi u entitajiet stabbiliti 
f'pajjiżi terzi jistgħu jieħdu sehem 
f'azzjonijiet illi jikkontribwixxu għall-
proġetti ta' interess komuni.

4. Fejn ikun meħtieġ sabiex jintlaħqu l-
objettivi ta' xi proġett partikolari ta' interess 
komuni u, fejn motivat b’mod dovut, 
pajjizi terzi u entitajiet stabbiliti f'pajjiżi 
terzi jistgħu jieħdu sehem f'azzjonijiet illi 
jikkontribwixxu għall-proġetti ta' interess 
komuni, b’mod partikolari rigward id-
diversifikazzjoni ta’ sorsi ta’ forniment u 
sikurezza fil-provvista fis-settur tal-
enerġija.

Or. en

Emenda 59
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 
taħt forma ta’ għotjiet skont dan ir-
Regolament, ħlief meta dan ikun 
indispensabbli sabiex jintlaħqu l-objettivi 
ta' xi proġett partikolari ta' interess komuni 
u wara li tiġi vverifikata l-impossibilità li 
l-azzjoni tiġi appoġġjata permezz ta’ 
forom oħra ta’ għajnuna finanzjarja 
previsti fil-qafas tas-CEF jew minn 
programmi oħra tal-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Meta jitqies il-karattru limitat tar-riżorsi, huwa xieraq li l-appoġġ finanzjarju jiġi limitat 
għall-massimu taħt forma ta’ għotjiet għal proġetti implimentati fl-UInjoni.
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Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta dan ikun meħtieġ għal 
implimentazzjoni ta' azzjonijiet rilevanti li 
jikkontribwixxu għal proġetti ta’ interess 
komuni b'mod aktar effettiv f’pajjiżi terzi 
skont ir-Regolamenti (UE) Nru XXX/2012 
[Linji gwida TEN-T], (UE) 
Nru XXX/2012 [Linji gwida TEN-E, u 
(UE) Nru XXX/2012 [Linji gwida 
INFSO], il-finanzjament skont dan ir-
Regolament jista’ jinġabar flimkien ma’ 
fondi koperti minn regolament oħra 
rilevanti tal-Unjoni. F’dan il-każ, il-
Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, permezz ta’ 
att ta’ implimentazzjoni, dwar ġabra 
unika ta’ regoli li għandhom japplikaw 
għall-implimentazzjoni.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tmur kontra r-regola stabbilita mit-Trattati, li tistipula li żewġ tipi ta’ 
għotjiet Ewropej ma jistgħux jiġu akkumulati għall-istess proġett. 

Emenda 61
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.

6. Il-Programmi ta’ Ħidma multiannwali u 
annwali, kif inhuma definiti fl-Artikolu 17 
tar-Regolament preżenti,  jistgħu 
jipprovdu regoli speċifici addizzjonali 
dwar tressiq ta’ proposti.

Or. fr
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Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – sottopunt 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 sa 
40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali u azzjonijiet 
għat-tisħiħ tal-interoperabbiltà 
ferrovjarja;

Or.xm

Ġustifikazzjoni

L-interoperabilità huwa element essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern. 
Konsegwentement, għandha tiġi stabbilita rata ta’ kofinanzjament bħala inċentiv għall-
azzjonijiet li jiffavorixxu l-interoperabilità.

Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Meta jitqies il-karattru limitat tar-riżorsi, huwa xieraq li l-appoġġ finanzjarju jiġi limitat taħt 
forma ta’ għotjiet għal proġetti li jkollhom valur miżjud reali Ewropew.

Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) titjib fl-aċċessibilità tal-infrastrutturi 
tat-trasport għall-persuni b’mobilità 
mnaqqsa: l-ammont ta' għajnuna
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux 
jaqbeż l-10%.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi sodisfatt l-objettiv ta’ tkabbir inklussiv imsemmi fl-Artikolu 3(a) tar-Regolament 
preżenti, għandha ssir promozzjoni tal-azzjonijiet maħsuba biex jiffaċilitaw l-aċċess tal-
persuni b’mobilità mnaqqsa għall-infrastrutturi tat-trasport.

Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c – sottopunt 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), li 
tinkludi kemm it-tagħmir mal-binarji u t-
tagħmir abbord, is-Servizzi tal-
Informazzjoni tax-Xmajjar (RIS) u s-
Sistemi ta' Ġestjoni u Informazzjoni tat-
Traffiku Marittimu (VTMIS): l-ammont 
ta' għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż il-50 % tal-ispiża eliġibbli;

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Is-sistemi tat-trasport intelliġenti għandhom rwol essenzjali għall-kisba tal-objettivi speċifiċi 
mmirati fir-Regolament preżenti. Għalhekk trid issir valutazzjoni aktar wiesgħa, 
partikolarment għal dak li għandu x’jaqsam mas-settur tax-xmajjar u tal-baħar.

Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c – sottopunt 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 bit-toroq 
(ITS), servizzi ta' ġarr ta’ merkanzija, 
parkings siguri fuq in-network ewlieni tat-
toroq, kif ukoll azzjonijiet ta' appoġġ għall-
iżvilupp tal-Awtostradi tal-Baħar u 
implimentazzjoni tal-komponenti ta’ 
SESAR: l-ammont ta' għajnuna finanzjarja 
mill-Unjoni ma għandux jaqbeż l-20% tal-
ispiża eliġibbli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sistemi li bdew jintużaw marbuta mal-implimentazzjoni ta’ SESAR jistgħu jirċievu 
finanzjament adegwat permezz tas-suq. Għalhekk, l-appoġġ finanzjarju għandu jiġi ristrett 
għall-komponenti terrestri.

Emenda 67
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-
kost eliġibbli tax-xogħlijiet;

Or. en
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Emenda 68
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 massimu ta' 60 % għal 
azzjonijiet li skont l-provi murija 
msemmija fil-punti (c) u (d) tal-Artikolu 
7(3) joffru livell għoli ta' sigurtà ta’ 
provvista fuq livell reġjonali jew madwar l-
Unjoni, jew isaħħu s-solidarjetà tal-Unjoni 
jew jikkontribwixxu għal żvilupp 
sostenibbli u l-protezzjoni tal-ambjent.

Or. en

Emenda 69
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;

imħassar

Or. en

Emenda 70
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' 

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

a) kull azzjoni li tippreżenta sinerġiji bejn 
mill-inqas żewġ setturi fil-mira tas-CEF 
(trasport, enerġija u telekomunikazzjoni). 
L-ammont tal-appoġġ finanzjarju tal-
Unjoni ġej minn allokazzjonijiet tas-
setturi msemmija fl-Artikolu 5(1), b'mod 
proporzjonali għas-sehem ta’ kull settur 
fl-azzjoni.
b) kull azzjoni li tikkontribwixxi biex 
jintlaħqu l-objettivi fir-rigward tal-
mitigazzjoni fil-klima, li jsaħħu 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.

Il-Kummissjoni qed tipproponi, fil-
programmi annwali u multiannwali 
msemmija fl-Artikolu 17, il-kriterji għall-
għoti ta’ rati ta’ kofinanzjament stabbiliti 
mill-Artikolu preżenti.

Or.xm

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tiċċara l-kriterji għall-għoti ta’ 10% addizzjonali ta’ rata ta’ 
kofinanzjament għat-tibdil fil-klima u l-“azzjonijiet ta’ sinerġiji”. Tispeċifika wkoll li l-
appoġġ finanzjarju se jiġi mill-pakketti finanzjarji ta’ kull wieħed mis-setturi kkonċernati 
sabiex tiġi żgurata distribuzzjoni transsettorjali ġusta tar-riżorsi finanzjarji.

Emenda 71
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 

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

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. fr

Emenda 72
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 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. fr

Ġustifikazzjoni

L-immarkar ta’ ammont ta’ EUR 10 biljun fi ħdan il-Fond ta’ Koeżjoni għal proġetti 
implimentati fil-qafas tas-CEF jippermetti lill-pajjiżi kkonċernati jipparteċipaw bis-sħiħ fit-
TEN-T. Fil-qafas ta’ ġestjoni ċentralizzata u l-kompetittività tal-proġetti, il-Kummissjoni 
għandha tieħu ħsieb li l-pajjiżi tal-Fond ta’ Koeżjoni jirċievi l-assistenza teknika meħtieġa u 
li l-proġetti magħżula jkunu ġeografikament ekwilibrati.

Emenda 73
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

portijiet marittimi u interni u ajruportijiet, 
l-iżvilupp ta' pjattaformi multimodali u ta' 
portijiet;

Or. fr

Emenda 74
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt c – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku; (ii) sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku (RIS, 
ITS fis-settur tat-toroq, VTMIS u 
SESAR);

Or. fr

Emenda 75
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 studji li jkunu 
għadhom ma nbdewx fi żmien sena wara d-
data stabbilita fil-kundizzjonijiet li 
jirregolaw l-għoti tal-għajnuna u fi żmien 
sentejn minn din id-data għall-azzjonijiet 
l-oħra kollha eliġibbli biex jirċievu 
appoġġ finanzjarju taħt ir-Regolament 
preżenti.

Or. fr

Emenda 76
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3
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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.

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, ħlief jekk dan 
jirriżulta f’każ ta’ force majeur 
debitament ġustifikat.

Or. fr

Emenda 77
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. Hija għandha 
tinnotifika lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill id-deċiżjonijiet kollha meħuda tul 
l-adozzjoni tal-programmi annwali 
msmemija fl-Artikolu 17.

Or. fr

Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jistgħu jipprovdu għal kundizzjonijiet 
speċifiċi bħall-post li fih jitwettqu l-
attivitajiet tal-akkwisit, ġustifikati kif inhu 

(a) jistgħu jipprovdu għal kundizzjonijiet 
speċifiċi bħall-post li fih jitwettqu l-
attivitajiet tal-akkwisit, ġustifikati kif inhu 
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xieraq mill-objettivi tal-azzjonijiet u 
sakemm tali kundizzjonijiet ma jiksrux il-
prinċipji marbuta mal-akkwist pubbliku;

xieraq mill-objettivi tal-azzjonijiet u 
sakemm tali kundizzjonijiet ma jiksrux il-
prinċipji tal-Unjoni marbuta mal-akkwist 
pubbliku;

Or. fr

Emenda 79
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Strumenti finanzjarji stabbiliti skont it-
Titolu VIII tar-Regolament (KE) 
Nru XXXX/2012 [Il-Regolament 
Finanzjarju l-Ġdid tal-2012], jistgħu 
jintużaw sabiex jiffaċilitaw l-aċċess għal 
finanzjamenti minn entitajiet li 
jimplimentaw azzjonijiet li jikkontribwixxu 
għal proġetti ta’ interess komuni kif 
definiti fir-Regolamenti (UE) 
Nru XXXX/2012 [Linji Gwida TEN-T], 
(UE) Nru XXX 2012 [Linji Gwida għall-
infrastruttura trans-Ewropea tal-enerġija], u 
(UE) Nru XXX/2012 [Linji Gwida tal-
INFSO], u għal-kisba tal-objettivi 
tagħhom. L-istrumenti finanzjarji 
għandhom ikunu bbażati fuq 
valutazzjonijiet ex-ante tal-
imperfezzjonijiet fis-suq jew qagħdiet ta’ 
investiment mhux fl-aqwa tagħhom u 
bżonnijiet ta’ investiment.

1. Strumenti finanzjarji stabbiliti skont it-
Titolu VIII tar-Regolament (KE) 
Nru XXXX/2012 [Il-Regolament 
Finanzjarju l-Ġdid tal-2012], jistgħu 
jintużaw sabiex jiffaċilitaw l-aċċess għal 
finanzjamenti minn entitajiet li 
jimplimentaw azzjonijiet li jikkontribwixxu 
għal proġetti ta’ interess komuni kif 
definiti fir-Regolamenti (UE) 
Nru XXXX/2012 [Linji Gwida TEN-T], 
(UE) Nru XXX 2012 [Linji Gwida għall-
infrastruttura trans-Ewropea tal-enerġija], u 
(UE) Nru XXX/2012 [Linji Gwida tal-
INFSO], u għal-kisba tal-objettivi 
tagħhom.

Or.xm

Ġustifikazzjoni

The new financial regulation as mentioned in Art 14 of the CEF defines in Art 130/131 the 
conditions for using the Financial Instruments (FI)

FI  shall address market failures or sub-optimal investment situations; be additional i.e. not 
aim at replacing MS FIs, private funding or other financial EU intervention;  not create 
any distortion of competition in the internal market; have a multiplier effect; be aligned 
with EU's interests; be established on the basis of on an ex ante evaluation).
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Pour des raisons de clarté juridique, il convient de ne pas répéter ces conditions d'utilisation 
ici.

Emenda 80
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jistgħu jintużaw l-istrumenti finanzjarji 
li ġejjin:

3. B’mod partikolari, jistgħu jintużaw l-
istrumenti finanzjarji li ġejjin:

Or. fr

Emenda 81
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kwalunkwe strument finanzjarju ieħor. (c) strumenti finanzjarji oħra, jekk il-
kundizzjonijiet li ġejjin jiġu rispettati: 
- konformità mar-Regolament (UE) 
Nru XXXX/2012 [Regolament 
Finanzjarju ġdid 2012]; u
- konformità mal-objettivi tar-Regolament 
preżenti;
Din il-proċedura tista’ tiġi implimentata 
permezz ta’ atti delegati, f’konformità 
mal-Artikolu 25 tar-Regolament preżenti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, huwa meħtieġ li jiġu ppreċiżati l-kundizzjonijiet 
li bihom strument finanzjarju mhux previst mir-Regolament preżenti jista’ jinħoloq. Din il-
kjarifika tipprova tippreserva l-flessibilità meħtieġa biex jiġu trattati sitwazzjonijiet 
ekonomiċi imprevisti, u fl-istess ħin jiġi żgurat kontroll demokratiku għall-Parlament 
Ewropew.
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Emenda 82
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, 
f’konformità mal-Artikolu 17 tar-
Regolament preżenti,  għandhom 
jintgħażlu fuq il-bażi ta’ min ikun applika 
l-ewwel jinqeda l-ewwel u għandhom 
ifittxu li jkollhom diversifikazzjoni 
settorjali u diversifikazzjoni ġeografika 
mal-Istati Membri u għandhom ikunu 
konformi mal-kriterji kollha li ġejjin:
- jirrispondu għall-objettivi tal-istrateġija 
Ewropa 2020;
- jirrappreżentaw valur miżjud Ewropew;
- jiżguraw in-nuqqas ta' distorsjoni tal-
kompetizzjoni fis-suq intern;
- jippreżentaw effett ta’ 
sfruttament/moltiplikanti fir-rigward ta’ 
appoġġ lill-Unjoni.

Or. xm

Emenda 83
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Unjoni, kwalunkwe Stat Membru u 
investituri oħra jistgħu joffru għajnuna 
finanzjarja addizzjonali barra l-
kontribuzzjonijiet li jirċievu permezz tal-
użu tal-istrumenti finanzjarji, sakemm il-
Kummissjoni taqbel ma’ kull bidla fil-
kriterji ta’ eliġibbiltà tal-azzjonijiet u/jew 
l-istrateġija ta’ investiment tal-istrument li 
tista’ tkun neċessarja minħabba l-
kontribuzzjoni addizzjonali.

2. L-Unjoni, kwalunkwe Stat Membru u 
investituri oħra jistgħu joffru għajnuna 
finanzjarja addizzjonali barra l-
kontribuzzjonijiet li jirċievu permezz tal-
użu tal-istrumenti finanzjarji, sakemm il-
Kummissjoni taqbel ma’ dan.
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Or. fr

Emenda 84
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. Dawn 
jistgħu jiġġeneraw qligħ mingħajr ma ssir 
ħsara għar-realizzazzjoni tal-azzjonijiet 
appoġġjati fil-qafas tar-Regolament 
preżenti. 

Or. fr

Emenda 85
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 għas-settur tat-
trasport jistgħu jingħaqdu ma’ għotjiet 
iffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni, inkluż li 
jaqa’ taħt dan ir-Regolament, bil-
kundizzjoni li dawn l-għotjiet ikunu 
neċessarji għall-vijabilità tal-proġett.

Or. fr

Emenda 86
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Skont l-Artikolu 18(2) tar-Regolament 
(UE) Nru XXXX/2012 [ir-Regolament 
Finanzjarju l-Ġdid], id-dħul u l-ħlasijiet 

6. Skont l-Artikolu 18(2) tar-Regolament 
(UE) Nru XXXX/2012 [ir-Regolament 
Finanzjarju l-Ġdid], id-dħul u l-ħlasijiet 
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lura ġġenerati minn strument finanzjarju 
partikolari għandhom jiġu assenjati lil dak 
l-istrument finanzjarju. Għal strumenti 
finanzjarji diġà stabbiliti fil-qafas 
finanzjarju multiannwali għall-
perjodu 2007-2013, id-dħul u l-ħlasijiet 
lura ġġenerati minn operazzjonijiet mibdija 
tul dak il-perjodu għandhom ikunu 
assenjati lill-istrument finanzjarju fil-
perjodu 2014-2020.

lura ġġenerati minn strument finanzjarju 
partikolari għandhom jiġu assenjati lil dak 
l-istrument finanzjarju għat-tul tar-
Regolament preżenti.

Or. fr

Emenda 87
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. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu addottati 
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 delegati
għandhom jiġu addottati skont l-Artikolu 
25 tar-Regolament preżenti.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Fil-programmi ta’ ħidma multiannwali u annwali l-Kummissjoni tista’ tieħu deċiżjonijiet 
politiċi li jissupplementaw dan ir-Regolament. Għal din ir-raġuni, ir-rapporteurs qed 
jipproponu li jissostitwixxu l-atti ta’ implimentazzjoni b’atti delegati fejn il-Parlament 
Ewropew ikollu kontroll aħjar fuq dawn il-kwistjonijiet.

Emenda 88
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm ta’ ħidma multiannwali 2. Il-programm ta’ ħidma multiannwali 
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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. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu addottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 24(2)

għandu jkun revedut tal-inqas f’nofs il-
perjodu. Jekk ikun meħtieġ, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-
programmi ta' ħidma multiannwali 
permezz ta' atti delegati f’konformità mal-
Artikolu 25 tar-Regolament preżenti.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Fil-programmi ta’ ħidma multiannwali u annwali l-Kummissjoni tista’ tieħu deċiżjonijiet 
politiċi li jissupplementaw dan ir-Regolament. Għal din ir-raġuni, ir-rapporteurs qed 
jipproponu li jissostitwixxu l-atti ta’ implimentazzjoni b’atti delegati fejn il-Parlament 
Ewropew ikollu kontroll aħjar fuq dawn il-kwistjonijiet.

Emenda 89
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fil-qasam tat-trasport mill-inqas 4 sa 
5 % tar-riżorsi baġitarji msemmija fl-
Artikolu 5(1)(a) għandhom jintużaw fl-
għamla ta’ strumenti finanzjarji 
innovattivi.

Or. fr

Emenda 90
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.

imħassar
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Or. en

Emenda 91
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 6

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 fir-
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [Linji 
Gwida TEN-T], (UE) Nru XXX 2012 
[Linji Gwida għall-Infrastruttura tal-
Enerġija Trans-Ewropea] jew (UE) Nru 
XXX/2012 Linji Gwida INFSO]. Il-
proġetti kollha għandhom jiġu vvalutati 
fuq il-bażi tal-kriterji li ġejjin:

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

(a) il-maturità tal-azzjoni fl-istadji ta’ 
żvilupp u ta’ preparazzjoni tal-proġett u s-
solidità tal-implimentazzjoni proposta;

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

(b) l-effett ta’ sfruttament tal-appoġġ tal-
Unjoni fuq l-investiment pubbliku u privat 
u s-suq uniku;

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

(c) il-ħtieġa li ostakli finanzjarji speċifiċi 
u n-nuqqas ta’ finanzi tas-suq, marbuta 
man-natura jew l-urġenza tal-proġett, jiġu 
megħluba;
(d) il-kostijiet u l-benefiċċji inklużi impatti 
ekonomiċi, soċjali, tal-gass b’effett 
ta’serra u/jew ambjentali, u l-
aċċessibilità;
(e) għall-azzjonijiet ta’ trasport u għall-
enerġija; id-dimensjoni transkonfinali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ta’ selezzjoni għandhom ikunu definiti minn qabel f’konformità nal-Artikolu 5 tar-
Regolament attwali (Nru 680/2007).

Emenda 92
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, sistemi intelliġenti u sostenibbli 
tat-trasport, jew drittijiet ta’ passaġġ 
konġunti jew ħidma konġunta fl-
infrastruttura. Tista' tiġi addottata sejħa 
multisettorjali għall-proposti 
b’allokazzjonijiet finanzjarji tas-setturi 
msemmija fl-Artikolu 5(1), b’mod 
proporzjonat għas-sehem ta’ kull settur fl-
azzjonijiet ikkonċernati.

Or. fr

Emenda 93
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskeda indikattiva ta’ żmien li tkopri l-
impenn tal-ħlasijiet annwali individwali 
bin-nifs għandha tiġi kkomunikata lill-
benefiċjarji tal-għotjiet u, jekk tgħodd għal 
xi strumenti finanzjarji, lill-istituzzjonijiet 
finanzjarji kkonċernati

L-iskeda indikattiva ta’ żmien li tkopri l-
impenn tal-ħlasijiet annwali individwali 
bin-nifs għandha tiġi kkomunikata lill-
benefiċjarji tal-għotjiet, lill-Istati Membri 
kkonċernati u lill-Parlament Ewropew u, 
jekk tgħodd għal xi strumenti finanzjarji, 
lill-istituzzjonijiet finanzjarji kkonċernati

Or. fr
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Emenda 94
Proposta għal regolament
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Approprjazzjonijiet li ma jkunux intużaw 
sal-aħħar tas-sena finanzjarja li ddaħħlu 
taħtha għandhom jiġu riportati 
awtomatikament b’sena.

Approprjazzjonijiet li ma jkunux intużaw 
sal-aħħar tas-sena finanzjarja li ddaħħlu 
taħtha għandhom jiġu riportati 
awtomatikament b’sena, f’konformità mal-
Artikoli 9 u 10 tar-Regolament (UE) 
n°XXXX/2012 [regolament finanzjarju 
ġdid].

Or. fr

Emenda 95
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 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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bil-ħsieb ta’ simplifikazzjoni, ir-regoli relattivi għar-responsabilitajiet tal-Istati Membri għat-
tliet setturi għandhom jiġu armonizzati.
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Emenda 96
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

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bil-ħsieb ta’ simplifikazzjoni, ir-regoli relattivi għar-responsabilitajiet tal-Istati Membri għat-
tliet setturi għandhom jiġu armonizzati.

Emenda 97
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 jgħarrfu lill-
Kummissjoni kull sena, 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. fr
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Emenda 98
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. Sabiex jiżgura konsistenza u li jiġu 
identifikati s-sinerġiji u sfruttati mis-setturi 
bejniethom, il-kumitat għandu jiżgura li 
jkollu stampa ġenerali orizzontali tal-
programmi ta' ħidma msemmija fl-
Artikolu 17 u għandu jfittex biex b’mod 
partikolari jiggarantixxi kontribut ekwu 
tal-pakketti finanzjarji ta’ kull settur fis-
sejħiet għall-proposti multisettorjali u 
meta jiġu stabbiliti r-rati ta’ 
kofinanzjament għall-azzjonijiet li 
jippreżentaw sinerġiji bejn is-setturi.. 

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Il-Kumitat għandu jkollu l-kompitu wkoll li jipprova jsib soluzzjonijiet ta’ ffinanzjar adegwat 
għal sinerġiji u għal sejħa għal proposti li tinvolvi diversi setturi.

Emenda 99
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-Artikoli 5, 17 u 20 għat-tul ta’ żmien 
tal-qafas finanzjarju multiannwali 2014-
2020.

Or. fr

Emenda 100
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. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni 
għandha tindirizza jekk hemmx lok għal 
simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tagħha, jekk l-objettivi kollha 
għadhomx rilevanti, kif ukoll il-kontribut 
tal-miżuri għall-prijoritajiet tal-Unjoni li 
jkun hemm tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv. Din għandha tikkunsidra r-
riżultati li joħorġu mill-evalwazzjoni 
rigward l-impatt fit-tul tal-miżuri li jkunu 
ttieħdu qabel.

1. Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ 
Diċembru 2017, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew 
rapport ta' evalwazzjoni dwar il-kisba tal-
objettivi tal-miżuri kollha (fuq il-livell ta' 
riżultati u impatti), l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi u l-valur miżjud Ewropew tagħhom, 
fil-perspettiva ta' deċiżjoni li tittieħdet fuq 
it-tiġdid, modifika jew sospensjoni tal-
miżuri. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni 
għandha tindirizza jekk hemmx lok għal 
simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tagħha, jekk l-objettivi kollha 
għadhomx rilevanti, kif ukoll il-kontribut 
tal-miżuri għall-prijoritajiet tal-Unjoni li 
jkun hemm tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv. Din għandha tikkunsidra r-
riżultati li joħorġu mill-evalwazzjoni 
rigward l-impatt fit-tul tal-miżuri li jkunu 
ttieħdu qabel.

Or. fr

Emenda 101
Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

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. fr
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Emenda 102

Proposta għal regolament
Anness – parti 1 – punt a – prijoritajiet orizzontali

Test propost mill-Kummissjoni

Ġestjoni u Servizzi Innovattivi Ajru Uniku Ewropew – SESAR

Ġestjoni u Servizzi Innovattivi

Sistemi ta’ Ġestjoni tat-Traffiku għat-
Toroq, Ferroviji u l-Passaġġi tal-Ilma fuq l-
Art (STI, ERTMS – “European Rail Traffic 
Management System” u RIS – “River 
Information Services”)

Ġestjoni u Servizzi Innovattivi Portijiet u Ajruporti fin-Netwerk Ewlieni

Emenda

Ġestjoni u Servizzi Innovattivi Ajru Uniku Ewropew – SESAR

Ġestjoni u Servizzi Innovattivi

Sistemi ta’ Ġestjoni tat-Traffiku għat-
Toroq, Ferroviji u l-Passaġġi tal-Ilma fuq l-
Art (STI, ERTMS – “European Rail Traffic 
Management System”, RIS – “River 
Information Services” u VTMIS )

Ġestjoni u Servizzi Innovattivi Portijiet u Ajruporti fin-Netwerk Ewlieni, 
Awtostradi tal-Baħar

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Awtostradi tal-Baħar u VTMIS huma elementi ewlenin tas-sistema ta’ trasport 
tal-UE, dawn għandhom jiġu inklużi fil-prijoritajiet orizzontali. 

Emenda 103

Proposta għal regolament
Anness – Parti IIIa (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni
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Emenda

Lista ta’ proġetti identifikati minn qabel li jippreżentaw sinerġiji bejn mill-inqas żewġ 
setturi fil-mira tas-CEF.

Tħaddim ta’ netwerk ta’ forniment ta’ enerġija mhux fossili u li ma tniġġisx (pereżempju l-
elettriku jew l-idroġenu), b’destinazzjoni għall-mezz tat-trasport.
Implimentazzjoni tal-grilja intelliġenti permezz tal-isfruttament ta’ infrastrutturi tat-
trasport u t-telekomunikazzjoni ġodda jew eżistenti.
L-isfruttament ta’ infrastrutturi tat-trasport (p.e. mini, pontijiet eċċ.) għall-użu ta’ 
interkonnetturi ġodda li jżidu l-kapaċità elettrika, jużaw kurituri tal-gass jew netwerks tat-
telekomunikazzjoni ġodda.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Dan huwa marbut mal-emenda 56 dwar l-Artikolu 7(4a) (ġdid). Dan l-anness il-ġdid 
jistabbilixxi lista identifikata minn qabel ta’ “proġetti ta’ sinerġija” eliġibbli għal appoġġ 
mill-UE li jagħti gwida aħjar lil promoturi ta’ proġetti biex iressqu azzjonijiet b’sinerġiji 
potenzjali bejn it-tliet setturi.
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-regolament li qed jipproponi l-ħolqien ta’ mekkaniżmu għall-interkollegament fl-Ewropa 
jimmira lejn:

- konċentrazzjoni tal-fondi fuq proġetti b’valur miżjud Ewropew fil-qasam tal-infrastrutturi 
tat-trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjoni, għall-ħolqien ta’ netwerks Ewropej integrati li 
jiżgura prestazzjoni ugwali u ta’ livell għoli ta’ dawn l-infrastrutturi fit-territorju kollu tal-
Unjoni;

- ċentralizzazjoni, simplifikazzjoni u kundizzjonament tal-għoti ta’ fondi attribwiti f’dan ir-
Regolament fil-livell tal-Unjoni, filwaqt li jiġu sfruttati s-sinerġiji bejn it-tliet setturi; 

- tqassim preċiż tal-fondi bejn l-għajnuniet diretti u l-parteċipazzjoni ta’ strumenti finanzjarji 
ġodda li jassoċjaw is-suq u jimmoltiplikaw l-effikaċja tal-krediti Ewropej;

- integrazzjoni aħjar fil-livell finanzjarju, tekniku u operazzjonali tal-pajjiżi ta’ koeżjoni billi 
parti mill-fondi tas-CEF tiġi integrata fil-qafas ta’ regoli tal-Fond ta’ Koeżjoni fil-qasam tat-
trasport;

Fil-kriżi profonda li qegħdin nesperjenzaw, il-ħidma favur progress ekonomiku, soċjali u 
ambjentali fl-Ewropa tiġġustifika fl-istess waqt:

- miżuri ta’ bbilanċjar mill-ġdid tal-kontijiet pubbliċi
- titjib fil-kompetittività tal-ekonomija fl-Ewropa
- ir-ritorn lejn tkabbir sostenibbli, inklussiv u ekwilibrat

F’dan il-kuntest, ir-rapporteurs jappoġġjaw bil-qawwa r-Regolament preżenti li jimmira lejn 
il-ħolqien ta’ mekkaniżmu għall-interkollegament fl-Ewropa li jkattar bis-saħħa l-objettiv ta’ 
tkabbir u ta’ kompettività fil-qasam tat-trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjoni u dan 
permezz ta’ tliet aspetti:

- l-ewwel, billi s-settur tal-inġinerija tat-trasport puibbliku jingħata l-fondi meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-proġetti tal-infrastruttura u billi b’dan il-mod is-setturi kbar ħafna tal-
ekonomija jiġu dinamizzati kemm fl-istadju ta’ realizzazzjoni kif ukoll tad-dħul fis-seħħ tas-
servizz u sussegwentement, tal-manutenzjoni;

- it-tieni, billi f’dawn is-setturi jiġu stimolati r-riċerka, it-trasferiment teknoloġiku u l-iżvilupp 
(finanzjarju u operazzjonali), li jippermettu lill-Ewropa żżomm il-pożizzjoni tagħha ta’ 
mexxejja fil-livell mondjali f’dawn l-oqsma;

- it-tielet, billi l-Unjoni Ewropea tiġi mgħammra b’sistemi tat-trasport, tal-enerġija u tat-
telekomunikazzjoni robusti, effettivi u affidabbli, li jipparteċipaw fil-kompetittività dinjija tal-
ekonomija tagħha, fil-funzjonament armonjuż u integrat tal-Unjoni, filwaqt li ttejjeb ir-
riżultati ekonomiċi, soċjali, ambjentali, u l-integrazzjoni territorjali tagħha.
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Il-ħtiġijiet ta’ finanzjament ikkalkolati sal-2020 fit-territorju tal-Unjoni huma stmati għal:
- 500 biljun għan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport, li minnhom 250 biljun għandhom jiġu 
ddedikati biex ineħħu l-punti ta’ konġestjoni tat-traffiku u għall-ħolqien ta’ kollegamenti 
nieqsa, partikolarment bejn il-fruntieri;
- 200 biljun għan-netwerks trans-Ewropej tal-enerġija;
- 270 biljun għat-tħaddim tal-broadband u l-pjattaformi ta’ servizz.

L-għoti ta’ 50 biljun tal-mekkaniżmu preżenti jinkludi għalhekk:
- għażla għaqlija tal-infrastrutturi minħabba l-valur miżjud Ewropew tagħhom u l-koerenza 
tagħhom mal-istrateġija Ewropa 2020;
- ġestjoni ottimizzata u kkoordinata tal-mekkaniżmu fil-livell tal-awtoritajiet tal-Unjoni 
Ewropea;
- ħidma mill-qrib mal-partijiet interessati (l-Istati Membri, ir-reġjuni, għaqdiet territorjali, 
ġesturi tal-proġetti);
- kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet Ewropej stess (il-Kummissjoni, il-Kunsill, il-
Parlament);
- attenzjoni partikolari għall-pajjiżi tal-koeżjoni li għandhom ħtiġijiet kbar u l-mezzi tagħhom 
huma spiss limitati;
- ottimizzazzjoni tal-mezzi finanzjarji bejn il-miżuri ta’ intervent klassiċi u l-istrumenti 
finanzjarji ġodda:

 l-għotjiet għandhom jintużaw biss għal proġetti li ftit jiġġeneraw dħul jew ma 
jiġġeneraw l-ebda dħul, ir-rati ta’ kofinanzjament għandhom ikunu adattati mal-
objettivi u l-prijoritajiet stabbiliti, mal-aspettattivi tal-operaturi u tas-suq, kif ukoll 
in-natura tal-operazzjonijiet;

 l-istrumenti finanzjarji innovattivi għandhom jippermettu li jsir appell fil-parti l-
kbira lis-swieq filwaqt li:
o jiġu ppreservati l-interessi tal-Unjoni u l-oġġettività tal-operazzjonijiet;
o jinżammu l-effetti ta’ lieva sinifikanti;
o jibqa’ ma jkunx hemm distorsjoni fil-kompetizzjoni u s-swieq ma jiġux 

imħarbta;
- l-integrazzjoni tar-Regolament preżenti fil-qafas finanzjarju multiannwali li jmiss, filwaqt li 
tiġi żgurata koordinazzjoni mill-qrib mal-finanzjamenti l-oħra li jappoġġjaw l-istess objettivi, 
b’mod partikolari:

 it-tmien programm ta’ qafas għar-riċerka u l-iżvilupp (Orizzont 2020)
 il-politiki reġjonali ta’ koeżjoni.

B’din il-perspettiva, ir-rapporteurs ibassru li l-programmi multiannwali u annwali għandhom 
ikunu suġġetti għal atti delegati. Il-Parlament għandu jkun involut għaliex l-għażliet politiċi 
jiġu effettwali (pereżempju fir-rigward tas-sejħiet għall-proposti li għandhom jiġu 
ppubblikati) u regoli supplementari speċifiċi dwar it-tressiq ta’ proġetti ta’ interess komuni 
jistgħu jiġu adottati, billi b’dan il-mod jissostitwixxu potenzjalment l-att bażiku. Barra minn 
hekk, fil-qasam tal-enerġija u t-telekomunikazzjoni, ma teżistix lista ta’ proġetti ta’ interess 
komuni għall-finanzjament, u dan jirriskja li jħalli poter diskrezzjonali kbir wisq lill-
Kummissjoni.

It-tliet setturi kkonċernati fl-istrument preżenti jippossjedu importanza strateġika għall-
ġejjieni tal-Unjoni u għall-popolazzjoni tagħha.
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I – Fil-qasam tat-trasport

Huwa f’dan il-qasam li tinsab ir-rabta fiżika bejn ir-reġjuni kollha tal-Unjoni, il-kapaċità ta’ 
mobilità tal-persuni u l-merkanzija li mingħajrhom l-ebda żvilupp ma huwa possibbli u li 
jikkundizzjona l-armonija territorjali tal-Unjoni. Tajjeb li jiġi ssottolinjat li wara l-politika tal-
infrastruttura u l-implimentazzjoni tagħha, kull industrija Ewropea li tistrieħ fuq it-trasport 
(pereżempju l-karozzi, l-avjazzjoni, l-industrija ferrovjarja, l-ispazju, is-sistemi tat-trasport) 
għadha tokkupa l-ewwel pożizzjoni bħala mexxejja dinjija u tirrappreżenta parti maġġuri mill-
potenzjal ekonomiku tagħna.

Element ieħor deċiżiv li jikkaratterizza n-netwerks effiċjenti fit-trasport, huwa l-kontribut 
tagħhom għall-kompetittività. Fl-1993, Jacques Delors, President tal-Kummissjoni Ewropea 
kien bassar, fil-White Paper dwar it-Tkabbir, il-Kompetittività u l-Impjiegi1, li biex jinħolqu 
15-il miljun impjieg u t-tkabbir ekonomiku jiġi rrilanċjat, il-ħtiġijiet għan-netwerks tat-
trasport kellhom jammontaw għal 220 biljun ECU2 sas-sena 2000, li minnhom 82 biljun 
kellhom ikunu għall-proġetti ta' prijorità.

Għoxrin sena wara u f’sitwazzjoni ta’ kriżi ekonomika simili, il-Kummissjoni pproponiet 50 
biljun (3.17 biljun euro) għas-settur tat-trasport għal Unjoni li n-numru ta’ Stati Membri 
tagħha u l-ħtiġijiet tagħha żdiedu kunsiderevolment.

F’għajnejn ir-Rapporteur, l-ammont ideali biex jiġi introdott l-effett ta’ sfruttament mistenni 
fil-qasam tat-trasport għandu jirrappreżenta għallinqas 10% tal-bżonnijiet stmati (EUR 500 
biljun għat-TEN-T sal-2020).
Sabiex tlaħħaq ma' riżorsi limitati l-Kummissjoni qed tipproponi li b’mod ċar tiffoka l-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa fuq dawk il-proġetti li huma maturi biex jiġu ffinanzjati waqt il-
perjodu tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali li jmiss, ikollhom valur miżjud tal-UE għoli u 
jittrattaw kwistjonijiet orizzontali jew forom ta’ trasport sostenibbli bħall-ferrovija jew il-
passaġġi tal-ilma interni.  Lista fl-Anness tiddefinixxi diġà numru limitat ta’ proġetti 
potenzjali, b’mod partikolari fl-għamla ta’ kutituri, li għandhom jiġu ffinanzjati minn 85% tal-
flus disponibbli għas-CEF. L-element kompetittiv għal proposti, madankollu, se jibqa’ peress 
li l-flus disponibbli mhumiex suffiċjenti biex jiffinanzjaw dawn il-proġetti kollha msemmija 
fl-Anness.

Ir-rapporteurs jilqgħu l-introduzzjoni tal-approċċ bil-kurituri, li huwa titjib fuq il-governanza 
tal-proġetti ta’ prijorità tat-TENT-T attwali magħżula fl-2004 għar-relevanza kbira tagħhom 
għall-flussi tat-traffiku tranżnazzjonali, il-koeżjoni u l-objettivi tal-iżvilupp sostenibbli. F’dan 
l-istadju u bħala punt ta’ tluq, ir-Rapporteurs jixtiequ jżommu mal-għaxar kurituri identifikati 
minn qabel u ma’ sezzjonijiet oħra ppreżentati mill-Kummissjoni u jipproponu biss modifika 
żgħira tal-prijoritajiet orizzontali billi jżidu l-“awtostradi tal-baħar” sabiex dan il-kunċett 
ikompli jkun ta’ prijorità għat-TEN-T, kif ukoll is-servizzi marittimi ITS. 
Barra minn hekk, jekk il-Kunsill jaqbel li jonqos, b’mod sinifikanti, il-pakkett finanzjarju, 
għandu jsir rieżami sinifikanti tal-lista ta’ proġetti tat-trasport identifikati minn qabel, 
imsemmija fil-parti I tal-Anness. 

                                               
1 COM(93)700
2 1 ECU = 1Euro mill-1 ta’ Jannar 1999
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Fl-aħħar nett, l-użu ta' parti mill-Fonfi ta' Koeżjoni fil-qafas tal-mekkaniżmu għall-
interkollegament fl-Ewropa fil-qasam tat-trasport għandu jitqies bħala opportunità għall-
pajjiżi kkonċernati. Dan jippermettilhom kollegament aħjar man-netwerks il-kbar Ewropej, u 
b’hekk jissaħħu l-kompetittività u l-integrazzjoni tagħhom fl-Unjoni Ewropea. 
Rikonoxximent preċiż tas-sitwazzjoni ta’ dawn il-pajjiżi, kemm fil-livell finanzjarju kif ukoll 
operazzjonali, sadattant hija meħtieġa, partikolarment għal dak li għandu x’jaqsam mal-
prinċipju “użawh jew titilfuh”. Filwaqt li ċerti żvantaġġi marbuta mal-kapaċità amministrativa 
jiġu kkumpersati, l-assistenza teknika maħsuba biex tappoġġja l-inġinerija tal-proġett fil-
pajjiżi tal-Fond ta’ Koeżjoni, għandha tgħin sabiex jibbenefikaw bis-sħiħ mis-CEF.

II – Fil-qasam tal-enerġija

L-iżvilupp tal-infrastruttura jikkundizzjona diversi sfidi kruċjali għall-Unjoni Ewropea fis-
snin li ġejjin:

- L-in(ter)dipendenza u s-solidarjetà filq-asam tal-forniment ta’ enerġija fl-Unjoni 
(sikurezza, stabilità);

- It-tħaddim ta’ netwerks intelliġenti u aktar effettivi billi jiffrankaw l-enerġija;
- L-iżvilupp tan-netwerks ġodda tal-enerġija rinnovabbli kif ukoll il-kollegament 

tagħhom man-netwerks konvenzjonali.

Fis-settur tal-enerġija, id-distakk tal-investiment li ġie stmat li hu ’l fuq minn EUR 200 biljun 
u d-dewmien biex jiġi kkompletat is-suq intern jikkostitwixxu l-ostakli prinċipali li għandhom 
jiġu superati sabiex jintlaħqu l-miri strateġiċi tal-UE 2020. 

Għalhekk, ir-rapporteurs iqisu li l-ilħuq tal-isfruttament massimu għal kull euro investit fl-
infrastruttura tal-enerġija jipprovdi l-ogħla valur tas-CEF. F’dan ir-rigward, l-użu estensiv ta’ 
strumenti finanzjarji se jipprovdi vantaġġi addizzjonali biex jissaħaħ u jiġi attirat il-
finanzjament privat permezz tal-istrumenti bbażati fuq is-suq, li huma prerekwiżiti għall-
iżvilupp infrastrutturali fi żminijiet ta’ restrizzjonijiet finanzjarji. 

L-għotjiet jistgħu u għandhom jintużaw f’każijiet estremi għal proġetti ta’ prijorità fejn 
m’hemmx vijabilità kummerċjali, iżda esternalitajiet pożittivi importanti, mingħajr ma jiġi 
distort is-suq tal-enerġija li qed jiżviluppa u mingħajr ma tinħoloq kompetizzjoni artifiċjali 
b’riżorsi privati. 

Is-CEF se jiffunzjona bħala medja biex jitneħħa d-distakk bejn il-ħtiġijiet ta’ infrastruttura 
ġdida u bi standards imtejba u l-miri tal-enerġija u l-klima stabbiliti għall-2020, sakemm jiġu 
segwiti l-prijoritajiet mal-fażi ta’ implimentazzjoni kollha tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa.

III – Fil-qasam tat-telekomunikazzjoni  

It-tħaddim tal-broadband immexxi mid-domanda għandu jirrappreżenta l-għażla strateġika 
biex is-suq uniku jiġi kkompletat fil-qasam tal-Komunikazzjoni u t-Teknoloġija tal-
Informazzjoni u jinkisbu l-għanijiet tal-aġenda diġitali.

Għalhekk, għandha tingħata prijorità lill-ħolqien ta’ infrastruttura Ewropea għas-servizz 
diġitali; Kollegamenti trans-Ewropej b’veloċità qawwija li jiffurmaw is-sinsla ta’ netwerk 
għall-amministrazzjonijiet pubbliċi, il-forniment transkonfinali ta’ servizzi tal-eGovernment 
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(p.e.: akkwisti pubbliċi transkonfinali fuq l-internet, servizzi tal-Ġustizzja u s-Saħħa fuq l-
internet); awtorizzazzjoni tal-aċċess għal informazzjoni tas-settur pubbliku, inkluż ir-riżorsi 
diġitali ta’ wirt Ewropew, data.eu u riżorsi multilingwi; sikurezza u sigurtà (internet aktar 
sikur u infrastrutturi ta' servizzi kritiċi) u servizzi ta’ enerġija intelliġenti. 

Ir-Rapporteurs jemmnu li l-istrumenti finanzjarji għandhom ikunu l-uniku mekkaniżmu ta’ 
forniment li jappoġġja t-tħaddim tal-broadband fil-qafas tas-CEF. Fil-fatt, l-istrumenti 
finanzjarji għandhom bosta vantaġġi meta jitqabblu ma’ għotjiet, inkluż livell ta’ sfruttament 
ħafna ogħla u konsegwentement il-kapaċità li jintlaħqu iktar familji b’baġit ugwali. Meta jiġu 
approvati, il-programmi ta’ għajnuna pubblika għandhom jiffukaw fuq il-ħolqien ta’ 
esternalitajiet pożittivi bħal: l-iżvilupp ta’ ekonomija lokali/rurali, kompetittività akbar u 
ħolqien ta’ impiegi.

IV - Sinerġiji

Fl-aħħar nett, ir-rapporteurs jilqgħu l-proposta tal-Kummissjoni għal strument uniku li jkopri 
tliet setturi peress li se tnaqqas in-nefqa amministrattiva tal-ġestjoni tal-programm. 
Madankollu, huma jħossu li sinerġiji potenzjali bejn enerġija, trasport u telekomunikazzjoni 
għandhom ikomplu jiġu stimulati. Sabiex jagħtu aktar inċentivi lill-promoturi tal-proġetti biex 
iressqu azzjonijiet b’sinerġiji potenzjali bejn it-tliet setturi, ir-rapporteurs qed jipproponu li 
jintroduċu formulazzjoni aktar speċifika tat-test dwar is-sinerġiji u b'mod partikolari dwar il-
kriterji ta' eliġibilità, ir-rati ta' kofinanzjament, ir-regoli ġenerali ta' regolazzjoni u r-regoli 
finanzjarji. Lista tentattiva ġdida ta’ proġetti identifikati minn qabel b’sinerġiji potenzjali 
tinsab fil-parti IV tal-Anness. 

B’konklużjoni, ir-rapporteurs jaħsbu li s-CEF jista’ jgħin, permezz ta’ ġestjoni trasparenti, 
sinerġika, simplifikata, ċentralizzata u kundizzjonata, biex tinkiseb effikaċja massima tal-
finanzjamenti Ewropej għas-servizz tal-prijoritajiet politiċi kbar tal-Unjoni fit-trasport, l-
enerġija u t-telekomunikazzjoni. 

L-emendi proposti ma jimmirawx l-aktar lejn iż-żieda ta’ elementi ġodda iżda pjuttost li 
jiċċaraw il-proposta, filwaqt li r-rapporteurs iqisu li r-regolament rigward is-CEF għandu jkun 
konċiż.

Tul in-negozjati dwar il-qafas finanzjarji multiannwali, ir-rapporteurs qabel kollox se jkunu 
għassa sabiex il-mezzi baġitarji u operazzjonali sinifikanti jiġu allokati għal dan il-
mekkaniżmu. Jekk dawn il-fondi jiddgħajfu, il-kontenut tas-sistema jispiċċa u l-politiki ta’ 
tkabbir u ta’ kompetittività tal-Unjoni jiġu kompromessi serjament. 


