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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur jixtieq jenfasizza kwistjoni importanti. Ħafna mill-kwistjonijiet koperti mir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni (CPR) se jeħtiġilhom jiġu allinjati mar-
Regolament Finanzjarju, li għadu qed jiġi nnegozjat. Għalhekk, ir-rapporteur ma jixtieqx 
jidħol f'ħafna dettall f'dan l-istadju. Madankollu, ir-rapporteur jixtieq jenfasizza li l-oqsma li 
ġejjin huma rilevanti u li trid tiġi żgurata l-koerenza b'mod partikolari għall-partijiet tar-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni (CPR) li ġejjin:

- Strumenti finanzjarji (l-Artikoli 32-40),
- Regoli ta' eliġibilità (l-Artikoli 55-60)
- Ġestjoni u kontroll inkluż l-akkreditazzjoni (l-Artikoli 62-63 u 112-118)
- Kwittanza tal-kontijiet u korrezzjonijiet finanzjarji (l-Artikoli 75-77 u 128-140).

F'aspett ieħor, ir-rapporteur innota li s-CPR huwa maqsum f'żewġ partijiet. Id-
'dispożizzjonijiet komuni' jitrattaw dwar regoli applikabbli għall-fondi koperti kollha (FEŻR, 
FSE, Fond ta' Koeżjoni, FAEŻR, FEMS) filwaqt li t-tieni parti tistabbilixxi r-regoli 'ġenerali' 
applikabbli għall-Fondi Strutturali (FEŻR u FSE) u għall-Fond ta' Koeżjoni biss. 

Din l-istruttura tipprevedi li ħafna emendi jistgħu jsiru jew fil-parti li tindirizza d-
dispożizzjonijiet 'komuni' jew fil-parti 'ġenerali'. Ir-rapporteur iddeċieda li jdaħħal emendi 
ġenerali fil-parti komuni, filwaqt li jemenda l-parti ġenerali bi proposti aktar speċifiċi. 
Eżempji ta' emendi ġenerali huma dawk relatati mal-Artikoli 62, 74 jew 77. Eżempji ta' 
emendi aktar speċifiċi huma dawk relatati mal-Artikoli 116 u 117 kif ukoll 134-137.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Ir-Regolament (UE) Nru [...]/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli 
għall-baġit annwali tal-Unjoni1 jistipula l-
prinċipji ġenerali fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-baġit annwali tal-
Unjoni.  Jeħtieġ li tiġi żgurata l-
konsistenza bejn ir-Regolament u d-
dispożizzjonijiet li jirregolaw dan ir-
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Regolament.
___________
1 ĠU L ...

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(12) L-objettivi tal-Fondi tal-QSK 
għandhom jiġu segwiti fil-qafas tal-
iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan li jiġi mħares u mtejjeb l-
ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 11 u 19 tat-
Trattat, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta’ 
‘min iniġġes iħallas’.

Ġustifikazzjoni

Sa issa, il-Kummissjoni qed tipproponi li l-MFF il-ġdid għandu jalloka 20% tal-baġit tal-UE 
għall-objettivi tal-bidla fil-klima, iżda dan għad irid jiġi nnegozjat, u għalhekk dawn il-figuri 
prematuri għandhom jitħassru hawnhekk.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' 
prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' 
prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 
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twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019. Għanda tiġi prevista riżerva 
għall-prestazzjoni li tiġi allokata fl-2019 
kulfejn jintlaħqu l-miri stabbiliti fil-qafas 
tal-prestazzjoni. Minħabba d-diversità u n-
natura transnazzjonali tagħhom, ma għandu 
jkun hemm ebda riżerva għall-prestazzjoni 
għal programmi ta' 'Kooperazzjoni 
Territorjali Ewropea'. F'każi fejn l-għanijiet 
u l-miri ma jinkisbux b'mod sinifikanti, il-
Kummissjoni għandha tkun tista' 
tissospendi l-pagamenti lill-programm jew, 
fi tmiem il-perjodu ta' pprogrammar, 
tapplika korrezzjonijiet finanzjarji, sabiex 
tizgura li l-baġit tal-Unjoni ma jintużax 
b'ħela u ineffiċjenza.

twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019. Għanda tiġi prevista riżerva 
għall-prestazzjoni li tiġi allokata fl-2019 
kulfejn jintlaħqu l-miri stabbiliti fil-qafas 
tal-prestazzjoni. Minħabba d-diversità u n-
natura transnazzjonali tagħhom, ma għandu 
jkun hemm ebda riżerva għall-prestazzjoni 
għal programmi ta' 'Kooperazzjoni 
Territorjali Ewropea'. F'każi fejn l-għanijiet 
u l-miri ma jinkisbux b'mod sinifikanti, il-
Kummissjoni għandha tkun tista' 
tissospendi l-pagamenti lill-programm jew, 
fi tmiem il-perjodu ta' pprogrammar, 
tapplika korrezzjonijiet finanzjarji, sabiex 
tizgura li l-baġit tal-Unjoni ma jintużax 
b'ħela u ineffiċjenza. Jekk dawk il-
korrezzjonijiet u s-sospensjonijiet 
jikkonċernaw Stat Membru li qed jintlaqat 
jew huwa mhedded minn diffikultajiet 
serji fir-rigward tal-istabilità finanzjarja 
tiegħu, għandu jkun possibbli li r-riżorsi 
inkwistjoni  jitpoġġew għad-disponibilità 
tal-Istat Membru permezz ta'  programm 
ta’ tkabbir separat amministrat mill-
Kumissjoni. Dan għandu jsir fuq il-bażi 
tal-programmi kkonċernati filwaqt li 
jitqiesu l-prijoritajiet li jiżguraw l-akbar 
effiċjenza ekonomika. L-iskop ta’ dan il-
mekkaniżmu huwa li s-sitwazzjoni, li diġà 
hija prekarja, ma taggravax.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-effikaċja 
tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK tintrifed 
minn politiki ekonomiċi sodi u l-fondi tal-
QSK jkunu jistgħu, jekk meħtieġ, jintużaw 
b'mod ieħor li jindirizza l-problemi 
ekonomiċi li l-pajjiż ikun qiegħed iħabbat 

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-effikaċja 
tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK tintrifed 
minn politiki ekonomiċi sodi u l-fondi tal-
QSK jkunu jistgħu, jekk meħtieġ, jintużaw 
b'mod ieħor li jindirizza l-problemi 
ekonomiċi li l-pajjiż ikun qiegħed iħabbat 
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wiċċu magħhom. Dan il-proċess għandu 
jkun wieħed gradwali, u jibda b'emendi 
għall-Kuntratt ta' Sħubija u għall-
programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirzzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 
diffikultajiet ekonomiċi. Fejn, minkejja l-
użu mtejjeb tal-Fondi tal-QSK, Stat 
Membru jonqos milli jieħu azzjoni effettiva 
fil-kuntest tal-proċess ta' governanza 
ekonomika, il-Kummissjoni għandu jkollha 
d-dritt li tissospendi l-pagament u l-impenji 
kollha jew parti minnhom. Id-deċiżjonijiet 
dwar is-sospensjonijiet għandhom ikunu 
proporzjonali u effettivi, u jqisu l-impatt 
tal-programmi individiwali għall-indirizzar 
tas-sitwazzjoni ekonomika u soċjali tal-
Istat Membru relevanti u emendi 
preċedenti għall-Kuntratt ta' Sħubija. Fid-
deċiżjoni tagħha dwar is-sospensjonijiet, il-
Kummissjoni għandha tirrispetta wkoll it-
trattament ugwali bejn l-Istati Membri, u 
tqis b'mod partikolari l-impatt tas-
sospensjoni fuq l-ekonomija tal-Istat 
Membru kkonċernat. Is-sospensjonijiet 
għandhom jitneħħew u l-fondi jerġgħu jsiru 
disponibbli għall-Istat Membru kkonċernat 
minnufih hekk kif l-Istat Membru jieħu l-
azzjoni meħteġa.

wiċċu magħhom. Dan il-proċess għandu 
jkun wieħed gradwali, u jibda b'emendi 
għall-Kuntratt ta' Sħubija u għall-
programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirzzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 
diffikultajiet ekonomiċi. Fejn, minkejja l-
użu mtejjeb tal-Fondi tal-QSK, Stat 
Membru jonqos milli jieħu azzjoni effettiva 
fil-kuntest tal-proċess ta' governanza 
ekonomika, il-Kummissjoni għandu jkollha 
d-dritt li tissospendi l-pagament u l-impenji 
kollha jew parti minnhom. Id-deċiżjonijiet 
dwar is-sospensjonijiet għandhom ikunu 
proporzjonali u effettivi, u jqisu l-impatt 
tal-programmi individiwali għall-indirizzar 
tas-sitwazzjoni ekonomika u soċjali tal-
Istat Membru relevanti u emendi 
preċedenti għall-Kuntratt ta' Sħubija. Fid-
deċiżjoni tagħha dwar is-sospensjonijiet, il-
Kummissjoni għandha tirrispetta wkoll it-
trattament ugwali bejn l-Istati Membri, u 
tqis b'mod partikolari l-impatt tas-
sospensjoni fuq l-ekonomija tal-Istat 
Membru kkonċernat. Is-sospensjonijiet 
għandhom jitneħħew u l-fondi jerġgħu jsiru 
disponibbli għall-Istat Membru kkonċernat 
minnufih hekk kif l-Istat Membru jieħu l-
azzjoni meħteġa. Jekk Stat Membru fuq 
perjodu itwal minn tliet xhur, ma jkunx 
ħa miżuri xierqa, il-Kummissjoni 
għandha tkun tista' tissospendi ir-riżorsi 
disponibbli b'mod ikkontrollat fi 
programm amministrat minnha. Dan 
għandu jkun ibbażat fuq prijoritajiet ta’ 
appoġġ massimu għat-tkabbir, 
pereżempju għall-infrastruttura 
ekonomika, sabiex tiġi evitata iktar ħsara 
lill-ekonomija reġjonali u s-sitwazzjoni 
soċjali.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni, fuq talba tal-Istat 
Membru kkonċernat, għandha tadotta 
deċiżjoni ad hoc dwar id-dispożizzjonijiet 
u l-kundizzjonijiet applikabbli għal dan il-
programm, abbażi tal-approprjazzjonijiet 
li jirriżultaw mill-korrezzjonijiet u s-
sospensjonijiet mill-Fondi Strutturali u l-
Fond ta’ Koeżjoni.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi rigward l-ammonti li jridu jiġu 
aċċettati bħala nefqa eliġibbli fl-għeluq, 
sabiex jiġi żgurat li l-ammonti, inkluż l-
ispejjeż u t-tariffi ta’ ġestjoni, imħallsa 
mill-Fondi tal-QSK lill-istrumenti 
finanzjarji huma użati effettivament għall-
investimenti u l-ħlasijiet lir-riċevituri finali. 
Huwa meħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi rigward l-użu mill-ġdid ta’ riżorsi 
attribbwibbli għas-sostenn mill-Fondi tal-
QSK, inkluż l-użu ta' riżorsi ta' wirt wara l-
għeluq tal-programmi.

(27) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi rigward l-ammonti li jridu jiġu 
aċċettati bħala nefqa eliġibbli fl-għeluq, 
sabiex jiġi żgurat li l-ammonti, inkluż l-
ispejjeż u t-tariffi ta’ ġestjoni, imħallsa 
mill-Fondi tal-QSK lill-istrumenti 
finanzjarji huma użati effettivament għall-
investimenti u l-ħlasijiet lir-riċevituri finali. 
Huwa meħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi rigward l-użu mill-ġdid ta’ riżorsi 
attribbwibbli għas-sostenn mill-Fondi tal-
QSK, inkluż l-użu ta' riżorsi ta' wirt wara l-
għeluq tal-programmi. Dawk ir-riżorsi 
attribwiti lill-QSK u r-riżorsi ta' wirt 
għandhom ikunu għad-dispożizzjoni tal-
Istati Membri li jesperjenzaw diffikultajiet 
kunsiderevoli fl-istabilità finanzjarja 
tagħhom, flimkien ma' fondi disponibbli 
oħra, pereżempju minn korrezzjonijiet 
finanzjarji, taħt l-amministrazzjoni tal-
Kummissjoni u filwaqt li jiġu kkunsidrati 
l-prijoritajiet li l-aktar jippromwovu t-
tkabbir.

Emenda 7
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Proposta għal regolament
Premessa 41a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-valutazzjoni ta' proġetti kbar, il-
Kummissjoni għandu jkollha l-
informazzjoni meħtieġa kollha sabiex 
tkun tista’ tivvaluta jekk il-kontribuzzjoni 
finanzjarja mill-Fondi tistax tirriżulta 
f'telf sostanzjali ta' impjiegi f'postijiet 
eżistenti fi ħdan l-Unjoni, sabiex tiżgura li 
l-finanzjament tal-Unjoni ma jsostnix 
rilokazzjonijiet fi ħdan l-Unjoni.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 41b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tas-sussidji diretti lill-
kumpaniji, għandha tiġi kkunsidrata s-
sitwazzjoni fejn il-finanzjament tal-
politika ta’ koeżjoni, minflok ma 
jinfluwenza deċiżjonijiet minn kumpaniji 
u partikolarment il-kumpaniji kbar, 
sabiex jiftħu impjant f'post partikolari, 
hemm it-tendenza li jispiċċa fil-but ta' 
kumpaniji li diġà ħadu deċiżjonijiet bħal 
dawn; L-għotjiet ta' appoġġ lil impriżi 
kbar u privati għandhom, b'iktar 
frekwenza milli hu l-każ bħalissa, jkunu 
ikkonċentrati fuq l-investiment fir-riċerka 
u l-iżvilupp jew għandhom jiġu pprovduti 
indirettament permezz ta’ ffinanzjar tal-
infrastruttura.

Ġustifikazzjoni

Ara l-paragrafu 71 tar-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta’ Lulju 2011 dwar il-5 
Rapport ta’ Koeżjoni tal-Kummissjoni u l-Istrateġija għall-Politika ta’ Koeżjoni wara l-2013 
(2011/2035(INI)).

Emenda 9
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Proposta għal regolament
Premessa 41c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41c) Barra minn hekk, f'dan ir-
Regolament għandhom jiġu inklużi 
dispożizzjonijiet ċari li jeskludu l-għoti ta' 
kull ħlas ta' fondi tal-Unjoni għal 
rilokazzjoni ta’ kumpaniji fi ħdan l-
Unjoni, inaqqsu sostanzjalment il-limitu 
għar-rieżami ta' investimenti ta' 
rilokazzjoni għal EUR 10 000 000, 
jeskludu impriżi kbar mis-sussidji diretti u 
jiġi stabbilit limitu ta' 10 snin fuq it-tul 
tal-operazzjonijiet.

Ġustifikazzjoni

Ara l-paragrafu 71, Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta’ Lulju 2011 dwar il-5 
Rapport ta’ Koeżjoni tal-Kummissjoni u l-Istrateġija għall-Politika ta’ Koeżjoni wara l-2013 
(2011/2035(INI)).

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Sabiex tiġi inkoraġġita d-dixxiplina 
finanzjarja, huwa xieraq li jiġu definiti l-
arranġamenti għad-diżimpenn ta’ 
kwalunkwe parti tal-impenn tal-baġit fi 
programm, b’mod partikolari fejn l-
ammont jista’ jkun eskluż mid-diżimpenn, 
partikolarment meta d-dewmien fl-
implimentazzjoni jirriżulta minn 
ċirkostanzi li huma indipendenti mill-parti 
kkonċernata, li jkunu anormali jew 
imprevedibbli u li l-konsegwenzi tagħhom 
ma jistgħux jiġu evitati minkejja d-
diliġenza murija.

(51) Sabiex tiġi inkoraġġita d-dixxiplina 
finanzjarja, huwa xieraq li jiġu definiti l-
arranġamenti għad-diżimpenn ta’ 
kwalunkwe parti tal-impenn tal-baġit fi 
programm, b’mod partikolari fejn l-
ammont jista’ jkun eskluż mid-diżimpenn, 
partikolarment meta d-dewmien fl-
implimentazzjoni jirriżulta minn 
ċirkostanzi li huma indipendenti mill-parti 
kkonċernata, li jkunu anormali jew 
imprevedibbli u li l-konsegwenzi tagħhom 
ma jistgħux jiġu evitati minkejja d-
diliġenza murija. Jekk Stat Membru jkun 
qed jesperjenza diffikultajiet finanzjarji, 
il-Kummissjoni għandha, fuq talba tal-
Istat Membru, tieħu f’idejha l-
amministrazzjoni tal-fondi u tfassal 
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programm speċifiku li b’mod partikolari 
jippromwovi t-tkabbir ekonomiku fl-Istat 
Membru kkonċernat.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) Sabiex jiġi żgurat impatt ekonomiku 
ġenwin, l-appoġġ mill-Fondi ma għandux 
jissostitwixxi l-infiq pubbliku jew l-infiq 
strutturali ekwivalenti mill-Istati Membri 
taħt it-termini ta’ dan ir-Regolament. Barra 
minn hekk, sabiex l-appoġġ mill-Fondi 
jieħu kont ta’ kuntest ekonomiku usa’, il-
livell ta’ infiq pubbliku għandu jiġi 
ddeterminat b’referenza għall-
kondizzjonijiet makroekonomiċi ġenerali li 
fihom isir il-finanzjament abbażi tal-
indikaturi pprovduti fil-Programmi ta’ 
Stabbiltà u Konverġenza sottomessi kull 
sena mill-Istati Membri skont ir-
Regolament (KE) Nru. 1466/1997 tas-
7 ta’ Lulju 1997 dwar it-tisħiħ tas-
sorveljanza tal-pożizzjonijiet baġitarji u s-
sorveljanza u l-koordinazzjoni ta’ politika 
ekonomika. Il-verifika mill-Kummissjoni 
tal-prinċipju tal-addizzjonalità għandha 
tikkonċentra fuq l-Istati Membri li fihom 
ir-reġjuni inqas żviluppati u ta’ 
tranżizzjoni jkopru mill-inqas 15% tal-
popolazzjoni minħabba l-livell tar-riżorsi 
finanzjarji allokati lilhom.

(60) Sabiex jiġi żgurat impatt ekonomiku 
ġenwin, l-appoġġ mill-Fondi ma għandux 
jissostitwixxi l-infiq pubbliku jew l-infiq 
strutturali ekwivalenti mill-Istati Membri 
taħt it-termini ta’ dan ir-Regolament. Barra 
minn hekk, sabiex l-appoġġ mill-Fondi 
jieħu kont ta’ kuntest ekonomiku usa’, il-
livell ta’ infiq pubbliku għandu jiġi 
ddeterminat b’referenza għall-
kondizzjonijiet makroekonomiċi ġenerali li 
fihom isir il-finanzjament abbażi tal-
indikaturi pprovduti fil-Programmi ta’ 
Stabbiltà u Konverġenza sottomessi kull 
sena mill-Istati Membri skont ir-
Regolament (KE) Nru. 1466/1997 tas-
7 ta’ Lulju 1997 dwar it-tisħiħ tas-
sorveljanza tal-pożizzjonijiet baġitarji u s-
sorveljanza u l-koordinazzjoni ta’ politika 
ekonomika. Il-verifika mill-Kummissjoni 
tal-prinċipju tal-addizzjonalità għandha 
tapplika għar-reġjuni kollha.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 86a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ Stati Membri li qed 
jesperjenzaw diffikultajiet finanzjarji jew 
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huma mhedda bihom u li diġà qed jirċievu 
miżuri ta’ appoġġ skont l-Artikolu 22(1), 
il-Kummissjoni għandha, fuq talba, 
tagħmel disponibbli lill-Istat Membru 
kkonċernat jew fondi ta’ korrezzjoni jew 
irkuprati jew dħul minn imgħax jew dħul 
ieħor jew dawn kollha f’amministrazzjoni 
ċentrali skont [l-Artikolu 55(1)(a) tar-
Regolament Finanzjarju] fi programm 
speċjali li jenfasizza l-investiment fit-
tkabbir, partikolarment proġetti ta’ 
infrastruttura ekonomika.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 86b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Istati 
Membri, li diġà huma milquta jew huma 
mhedda minn sitwazzjoni finanzjarja 
diffiċli, ma taggravax ruħha, il-
Kummissjoni, fuq talba ta’ dawn l-Istati 
Membri u taħt l-amministrazzjoni tagħha 
stess, għandha, kemm jista’ jkun malajr, 
tpoġġi għad-dispożizzjoni tagħhom il-
fondi rkuprati jew sospiżi permezz ta’ 
programm speċjali għall-promozzjoni tat-
tkabbir b’metodi konkreti, pereżempju 
permezz tal-iżvilupp ta’ infrastruttura 
ekonomika.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 87

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(87) Il-frekwenza tal-awditjar ta' 
operazzjonijiet għandha tkun proporzjonali 
skont id-daqs tal-appoġġ tal-Unjoni mill-
Fondi. B'mod partikolari, l-għadd ta' 
verifiki mwettqa għandu jitnaqqas fejn it-

(87) Il-frekwenza tal-awditjar ta' 
operazzjonijiet għandha tkun proporzjonali 
skont id-daqs tal-appoġġ tal-Unjoni mill-
Fondi. B'mod partikolari, l-għadd ta' 
verifiki mwettqa għandu jitnaqqas fejn it-
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total tan-nefqa eliġibbli għal operazzjoni 
ma tkunx taqbeż il-EUR 100 000. 
Madankollu, għandu jkun possibbli li 
jitwettqu verifiki fi kwalunkwe ħin fejn 
ikun hemm evidenza ta’ irregolarità jew 
frodi, jew, wara l-għeluq ta’ operazzjoni 
kompluta, bħala parti minn kampjun ta’ 
awditjar. Sabiex il-livell tal-awditjar mill-
Kummissjoni jkun proporzjonali għar-
riskju, il-Kummissjoni għandha tkun 
f'pożizzjoni li tnaqqas il-ħidma ta' awditjar 
fir-rigward tal-programmi operazzjonali 
fejn ma jkun hemm l-ebda nuqqas 
sinfikanti jew fejn l-awtorità tal-awditjar 
tkun affidabbli.

total tan-nefqa eliġibbli għal operazzjoni 
ma tkunx taqbeż il-EUR 100 000. Għal 
proġetti ta’ ’l fuq minn EUR 10 miljuni, 
il-Kummissjoni għandha tintalab twettaq 
awditjar b’mod obbligatorju. Madankollu, 
għandu jkun possibbli li jitwettqu verifiki 
fi kwalunkwe ħin fejn ikun hemm evidenza 
ta’ irregolarità, rilokazzjoni jew frodi, jew, 
wara l-għeluq ta’ operazzjoni kompluta, 
bħala parti minn kampjun ta’ awditjar. 
Sabiex il-livell tal-awditjar mill-
Kummissjoni jkun proporzjonali għar-
riskju, il-Kummissjoni għandha tkun 
f'pożizzjoni li tnaqqas il-ħidma ta' awditjar 
fir-rigward tal-programmi operazzjonali 
fejn ma jkun hemm l-ebda nuqqas 
sinfikanti jew fejn l-awtorità tal-awditjar 
tkun uriet tul il-perjodu ta' finanzjament 
preċedenti, li hija affidabbli.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 90

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(90) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, fir-rigward tal-Fondi 
kollha tal-QSK, deċiżjonijiet li japprovaw 
il-Kuntratti ta' Sħubija, deċiżjonijiet li 
jallokaw ir-riżerva għall-prestazzjoni, 
deċiżjonijiet li jissospendu l-ħlasijiet 
marbuta mal-politiki ekonomiċi tal-Istati 
Membri, u, fil-każ ta’ diżimpenn, 
deċiżjonijiet li jemendaw programmi li 
jadottaw deċiżjonijiet; u fir-riward tal-
Fondi, deċiżjonijiet li jidentifikaw reġjuni 
u Stati Membri li jissodisfaw il-kriterji tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, 
deċiżjonijiet li jistipulaw rendikont 
dettaljat annwali tal-approprjazzjonijiet ta' 
impenn għall-Istati Membri, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-FK ta’ kull Stat Membru għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa, deċiżjonijiet li 

(90) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, fir-rigward tal-Fondi 
kollha tal-QSK, deċiżjonijiet li japprovaw 
il-Kuntratti ta' Sħubija, deċiżjonijiet li 
jallokaw ir-riżerva għall-prestazzjoni, 
deċiżjonijiet li jissospendu l-ħlasijiet 
marbuta mal-politiki ekonomiċi tal-Istati 
Membri, u, fil-każ ta’ diżimpenn, 
deċiżjonijiet li jemendaw programmi li 
jadottaw deċiżjonijiet; u fir-rigward tal-
Fondi, deċiżjonijiet li jidentifikaw reġjuni 
u Stati Membri li jissodisfaw il-kriterji tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, 
deċiżjonijiet li jistipulaw rendikont 
dettaljat annwali tal-approprjazzjonijiet ta' 
impenn għall-Istati Membri, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-FK ta’ kull Stat Membru għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa, deċiżjonijiet li 
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jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-Fondi Strutturali ta’ kull Stat Membru 
allokati għall-għajnuna tal-ikel għan-nies 
fil-bżonn, deċiżjonijiet li jadottaw u 
jemendaw programmi operazzjonali, 
deċiżjonijiet dwar proġetti maġġuri, 
deċizjonijiet dwar pjanijiet ta' azzjoni 
konġunta, deċiżjonijiet li jissosspendu 
ħlasijiet u deċiżjojnijiet dwar 
korrezzjonijiet finanzjarji.

jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-Fondi Strutturali ta’ kull Stat Membru 
allokati għall-għajnuna tal-ikel għan-nies 
fil-bżonn, deċiżjonijiet li jadottaw u 
jemendaw programmi operazzjonali, 
deċiżjonijiet dwar proġetti maġġuri, 
deċizjonijiet dwar pjanijiet ta' azzjoni 
konġunta, deċiżjonijiet li jissosspendu 
ħlasijiet,deċiżjonijiet dwar korrezzjonijiet 
finanzjarji u deċiżjonijiet dwar programmi 
speċjali għall-Istati Membri li jinsabu 
f’diffikultà finanzjarja.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – subparagrafu 2 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) 'kategorija ta’ reġjuni' tfisser il-
kategorizzazzjoni tar-reġjuni bħala 'reġjuni 
inqas żviluppati', 'reġjuni fi tranżizzjoni'
jew 'reġjuni aktar żviluppati' skont l-
Artikolu 82(2);

(19) 'kategorija ta’ reġjuni' tfisser il-
kategorizzazzjoni tar-reġjuni bħala 'reġjuni 
inqas żviluppati' jew 'reġjuni aktar 
żviluppati' skont l-Artikolu 82(2);

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-parti tal-baġit tal-Unjoni allokata 
għall-Fondi tal-QSK għandha tiġi 
implimentata fi ħdan il-qafas ta’ ġestjoni 
kondiviża bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni, skont l-Artikolu 53(b) tar-
Regolament Finanzjarju, bl-eċċezzjoni tal-
ammont tal-FK trasferit għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa msemmija fl-
Artikolu 84(4) u tal-azzjonijiet innovattivi 
fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni taħt l-
Artikolu 9 tar-Regolament tal-FEŻR, u 
assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-

7. Il-parti tal-baġit tal-Unjoni allokata 
għall-Fondi tal-QSK għandha tiġi 
implimentata fi ħdan il-qafas ta’ ġestjoni 
kondiviża bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni, skont l-Artikolu 53(b) tar-
Regolament Finanzjarju, bl-eċċezzjoni tal-
ammont tal-FK trasferit għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa msemmija fl-
Artikolu 84(4) u tal-azzjonijiet innovattivi 
fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni taħt l-
Artikolu 9 tar-Regolament tal-FEŻR, u 
assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni u l-programmi imsemmija 
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Kummissjoni. fl-Artikolu 22(2a) ta' dan ir-Regolament 
għall-appoġġ tal-Istati Membri f’diffikultà 
finanzjarja.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt d – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) sommarju tal-valutazzjoni tas-
sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante 
u tal-azzjonijiet li jridu jittieħdu f’livell 
nazzjonali u reġjonali, u l-iskeda ta’ żmien 
għall-implimentazzjoni tagħhom, fejn il-
kondizzjonalitajiet ex ante mhumiex 
sodisfatti;

ii) sommarju tal-valutazzjoni tas-
sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante 
u tal-azzjonijiet li jridu jittieħdu f’livell 
Ewropew, nazzjonali u reġjonali, u l-iskeda 
ta’ żmien għall-implimentazzjoni tagħhom, 
fejn il-kondizzjonalitajiet ex ante mhumiex 
sodisfatti;

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni provduta dwar is-
sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante 
fil-qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-
Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi. Tista’ 
tiddeċiedi, meta tadotta programm, li 
tissospendi l-ħlasijiet interim kollha jew 
parti minnhom għal programm sat-tlestija 
sodisfaċenti tal-azzjonijiet sabiex tiġi 
sodisfatta kondizzjonalità ex ante. In-
nuqqas li jitlestew l-azzjonijiet sabiex tiġi 
sodisfatta kondizzjonalità ex ante sad-data 
tal-iskadenza stabbilita fil-programm 
għandu jikkostitwixxi bażi għas-
sospensjoni tal-ħlasijiet mill-Kummissjoni.

5. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni provduta dwar is-
sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante 
fil-qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-
Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi. Tista’ 
tiddeċiedi, meta tadotta programm, li 
tissospendi l-ħlasijiet interim kollha jew 
parti minnhom għal programm sat-tlestija 
sodisfaċenti tal-azzjonijiet sabiex tiġi 
sodisfatta kondizzjonalità ex ante. In-
nuqqas li jitlestew l-azzjonijiet sabiex tiġi 
sodisfatta kondizzjonalità ex ante sad-data 
tal-iskadenza stabbilita fil-programm 
għandu jikkostitwixxi bażi għas-
sospensjoni tal-ħlasijiet mill-Kummissjoni.
Fil-każ ta’ Stati Membri li huma mhedda 
minn diffikultajiet finanzjarji jew milquta 
minnhom, għandu japplika l-Artikolu 
22(2a)(Applikazzjoni għal programm 
speċjali taħt l-amministrazzjoni tal-
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Kummissjoni).

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Fil-każ ta’ Stati Membri li jirċievu 
għajnuna finanzjarja skont il-paragrafu 
1(d), il-Kummissjoni, fuq talba tal-Istat 
Membru kkonċernat, tista’, permezz ta’ 
att implimentattiv, tistabbilixxi programm 
speċjali kif imsemmi f' [Artikolu 55(1)(a) 
tar-Regolament Finanzjarju (ġestjoni 
diretta)], li skont dan il-pagamenti sospiżi 
jistgħu jintużaw għall-iskopijiet tal-
paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu (l-
immassimizzar tal-impatt tat-tkabbir u tal-
kompetittività tal-fondi disponibbli).

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 
1(a), (b) jew (c) jistgħu, sabiex 
jistabbilizzaw is-sitwazzjoni ekonomika 
tagħhom u jevitaw telf finanzjarju 
devastanti, jitolbu lill-Kummissjoni tniedi 
programm speċjali permezz ta’ att 
implimentattiv, kif imsemmi f' [Artikolu 
55(1)(a) tar-Regolament Finanzjarju 
(ġestjoni diretta)], biex jiġi żgurat li l-
pagamenti lill-Istat Membru kkonċernat li 
ma tkomplewx u/jew li reġgħu ttieħdu 
lura, jintużaw kemm jista’ jkun malajr 
biex jintlaħqu l-objettivi stipulati fl-
Artikolu 21(4) ta’ dan ir-Regolament (l-
immassimizzar tal-impatt tat-tkabbir u tal-
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kompetittività tal-fondi disponibbli).

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull prijorità għandha tistabbilixxi l-
indikaturi għall-valutazzjoni tal-progress 
tal-implimentazzjoni tal-programm lejn l-
ilħuq tal-objettivi bħala l-bażi għall-
monitoraġġ, l-valutazzjoni u r-reviżjoni tal-
prestazzjoni. Dawn għandhom jinkludu:

Kull prijorità għandha tistabbilixxi l-
indikaturi kwalitattivi u kwantitattivi għall-
valutazzjoni tal-progress tal-
implimentazzjoni tal-programm lejn l-ilħuq 
tal-objettivi bħala l-bażi għall-monitoraġġ, 
l-valutazzjoni u r-reviżjoni tal-prestazzjoni. 
Dawn għandhom jinkludu:

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal kull Fond tal-QSK (Community 
Support Framework/Qafas ta' Appoġġ
Komunitarju), ir-regoli speċifiċi għall-
Fond għandhom jistabbilixxu indikaturi 
komuni u jistgħu jistipulaw indikaturi 
speċifiċi għall-programmi.

Għal kull Fond tal-QSK (Community 
Support Framework/Qafas ta' Appoġġ
Komunitarju), ir-regoli speċifiċi għall-
Fond għandhom jistabbilixxu indikaturi
komuni kwalitattivi u kwantitattivi li 
jistgħu jitkejlu u jistgħu jistipulaw 
indikaturi speċifiċi għall-programmi.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri li jkunu jinsabu 
f’sitwazzjoni finanzjarja diffiċli u li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 
22(1), jistgħu, jekk ikun meħtieġ bl-
appoġġ tal-Kummissjoni, jinvestu l-
imgħax u profitti oħra bil-ħsieb li jiġi 
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mmassimizzat it-tkabbir u l-kompetittività, 
partikolarment fi proġetti infrastrutturali 
li jibbenefikaw l-ekonomija.

Ġustifikazzjoni

L-istrument ta’ qsim tar-riskju juri l-ħtieġa tal-promozzjoni b’mod partikolari ta’ proġetti 
infrastrutturali fl-Istati Membri li qed jesperjenzaw diffikultajiet finanzjarji, għaliex dawn 
jagħtu kontribut kbir għat-tisħiħ tal-kompetittività fuq perjodu twil.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) proġetti infrastrutturali

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri li jinsabu 
f’sitwazzjoni finanzjarja diffiċli u li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 
22(1) jistgħu, jekk ikun meħtieġ bl-
appoġġ tal-Kummissjoni, jinvestu l-fondi 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 bil-ħsieb li 
jiġu mmassimizzati t-tkabbir u l-
kompetittività, partikolarment fi proġetti 
infrastrutturali li jibbenefikaw l-
ekonomija.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw il- L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
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miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-riżorsi u 
l-qligħ kapitali u dħul jew rendimenti oħra 
li jistgħu jiġu attribwiti lis-sostenn mill-
Fondi tal-QSK lil strumenti finanzjarji 
jintużaw skont l-għanijiet tal-programm 
għal perjodu ta' mill-inqas 10 snin wara l-
għeluq tal-programm.

miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-riżorsi u 
l-qligħ kapitali u dħul jew rendimenti oħra 
li jistgħu jiġu attribwiti lis-sostenn mill-
Fondi tal-QSK lil strumenti finanzjarji 
jintużaw skont l-għanijiet tal-programm 
għal perjodu ta' mill-inqas 10 snin wara l-
għeluq tal-programm. L-ammont li jibqa’ 
wara 10 snin wara l-għeluq tal-programm 
għandu jiġi trasferit lejn il-baġit ġenerali 
tal-Unjoni.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri li jinsabu 
f’sitwazzjoni finanzjarja diffiċli u li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 
22(1) jistgħu, jekk ikun meħtieġ bl-
appoġġ tal-Kummissjoni, jużaw il-fondi 
msemmija fl-Artikoli 38(1) u (2) bil-ħsieb 
li jiġu mmassimizzati t-tkabbir u l-
kompetittività, partikolarment fi proġetti 
infrastrutturali li jibbenefikaw l-
ekonomija.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt ma (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) l-adegwatezza ta’ miżuri ppjanati jew 
li ttieħdu biex jiġu involuti s-sħab 
imsemmija fl-Artikolu 5 fil-preparazzjoni, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
valutazzjoni tal-Kuntratt ta’ Sħubija u l-
programmi.

Emenda 30
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Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) proċeduri li jiżguraw il-korrettezza u r-
regolarità tan-nefqa ddikjarata;

(c) proċeduri biex tiġi żgurata l-korrettezza 
u r-regolarità tan-nefqa ddikjarata u r-
rispett tal-prinċipju ta’ ġestjoni 
finanzjarja soda;

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 74 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-data tal-għeluq għal talba ta’ ħlas 
interim tista' tiġi interrotta mill-uffiċjal ta’ 
awtorizzazzjoni b'delega fi ħdan it-tifsira 
tar-Regolament Finanzjarju għal perjodu 
massimu ta' disa’ xhur jekk:

1. Id-data tal-għeluq għal talba ta’ ħlas 
interim tista' tiġi interrotta mill-uffiċjal ta’ 
awtorizzazzjoni b'delega fi ħdan it-tifsira 
tar-Regolament Finanzjarju għal perjodu 
massimu ta' disa’ xhur jekk jiġu ssodisfati 
waħda jew aktar mill-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara t-test.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 77 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
korrezzjonijiet finanzjarji billi tħassar il-
kontribuzzjoni kollha tal-Unjoni, jew parti 
minnha, lejn programm, u twettaq l-irkupru 
mill-Istati Membri sabiex ma jiġrix li l-
Unjoni tiffinanzja nefqa li jkun bi ksur tal-
liġi applikabbli tal-Unjoni u nazzjonali, 
inkluż b’rabta mad-defiċjenzi fis-sistemi 
ta’ ġestjoni u kontroll ta’ Stati Membri li 
jkunu nstabu mill-Kummissjoni jew il-

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
korrezzjonijiet finanzjarji billi tħassar il-
kontribuzzjoni kollha tal-Unjoni, jew parti 
minnha, lejn programm, u twettaq l-irkupru 
mill-Istati Membri sabiex ma jiġrix li l-
Unjoni tiffinanzja nefqa li tkun bi ksur tal-
liġi applikabbli tal-Unjoni u nazzjonali, 
inkluż b’rabta mad-defiċjenzi fis-sistemi 
ta’ ġestjoni u kontroll ta’ Stati Membri li 
jkunu nstabu mill-Kummissjoni jew il-
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Qorti Ewropea tal-Awdituri. Qorti Ewropea tal-Awdituri jew li jkunu 
ġew identifikati mill-Istat Membru iżda li 
ma kinux suġġetti għal korrezzjoni 
adegwata mill-Istat Membru kkonċernat. 

Ġustifikazzjoni

Dan se jiżgura li l-Istati Membri jkollhom inċentiv sabiex jikkoreġu ksur tal-liġi b'mod 
adegwat.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 77 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta tiddeċiedi dwar l-ammont ta’ 
korrezzjoni finanzjarja taħt il-paragrafu 1, 
il-Kummissjoni għandha tikkunsidra n-
natura u l-gravità tal-ksur tad-dritt 
applikabbli tal-Unjoni jew dak nazzjonali u 
l-implikazzjonijiet finanzjarji tiegħu għall-
baġit tal-Unjoni. 

3. Meta tiddeċiedi dwar l-ammont ta’ 
korrezzjoni finanzjarja skont il-paragrafu 1, 
il-Kummissjoni għandha tqis in-natura u l-
gravità tal-ksur tal-liġi nazzjonali jew tal-
Unjoni applikabbli, inkluż fir-rigward tan-
nuqqasijiet fis-sistemi ta' ġestjoni u ta' 
kontroll tal-Istati Membri, u l-
implikazzjonijiet finanzjarji għall-baġit tal-
Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. F'każ li Stat Membru jkun jinsab 
f’sitwazzjoni finanzjarja diffiċli u 
jissodisfa l-kundizzjonijiet tal-Artikolu 
22(1), il-Kummissjoni, jekk tintalab, tista’, 
permezz ta’ att implimentattiv, tniedi 
programm speċjali taħt ġestjoni diretta 
skont [l-Artikolu 55(1)(a) tar-Regolament 
Finanzjarju], għall-iskop ta’ 
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konsolidament ta’ fondi li jew ġew sospiżi 
jew irkuprati jew it-tnejn, kif ukoll dħul 
minn imgħax jew fondi mhux użati tal-
Istat Membru kkonċernat u dawn 
jintużaw għall-promozzjoni bl-aktar mod 
effikaċi possibbli tat-tkabbir u l-
prestazzjoni ekonomika, partikolarment 
permezz ta’ proġetti infrastrutturali li 
jibbenefikaw l-ekonomija.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. F'każ li Stati Membri li jkunu 
f’sitwazzjoni ekonomika diffiċli jaqgħu fl-
ambitu tal-Artikolu 22(1), l-iffinanzjar 
ikkanċellat għandu jiġi investit fi 
programm stabbilit permezz ta’ att 
implimentattiv u amministrat mill-
Kummissjoni skont [l-Artikolu 55(1)(a) 
tar-Regolament Finanzjarju], b’tali mod li 
tingħata prijorità kemm jista' jkun 
possibbli lill-promozzjoni tat-tkabbir u l-
iżvilupp ekonomiku, u b'mod partikolari 
lill- proġetti infrastrutturali li 
jibbenefikaw l-ekonomija, bil-ħsieb li tiġi 
evitata aktar ħsara ekonomika fuq ir-
reġjuni.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Riżorsi għall-għan tal-Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi għandhom jiġu allokati 
fost it-tliet kategoriji tal-livell 2 NUTS li 
ġejjin:

2. Riżorsi għall-għan tal-Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi għandhom jiġu allokati 
fost iż-żewġ kategoriji tal-livell 2 NUTS li 
ġejjin:
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Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) reġjuni ta’ tranżizzjoni, li l-PDG minn 
ras għal ras tagħhom huwa bejn 75% u 
90% tal-medja tal-PDG tal-UE-27;

imħassar

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Immedjatament wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tadotta deċiżjoni permezz ta’ att 
implimentattiv li jistabbilixxi l-lista ta’ 
reġjuni li jissodisfaw il-kriterji tat-tliet
kategoriji li hemm referenza għalihom fil-
paragrafu 2 u tal-Istati Membri li 
jissodisfaw il-kriterji tal-paragrafu 3. Il-
lista għandha tkun valida mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

4. Immedjatament wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tadotta deċiżjoni permezz ta’ att 
implimentattiv li jistabbilixxi l-lista ta’ 
reġjuni li jissodisfaw il-kriterji taż-żewġ
kategoriji li hemm referenza għalihom fil-
paragrafu 2 u tal-Istati Membri li 
jissodisfaw il-kriterji tal-paragrafu 3. Il-
lista għandha tkun valida mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.
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Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 50,13 % (jiġifieri, total ta’ EUR 162 
589 839 384) għar-reġjuni anqas 
żviluppati;

(a) 62,14 % għar-reġjuni inqas żviluppati;

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) % (jiġifieri, total ta’ 
EUR 38,951,564,661) għar-reġjuni ta’ 
tranżizzjoni;

imħassar

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 16,39 % (jiġifieri, total ta' EUR 53 142 
922 017) għar-reġjuni aktar żviluppati;

(c) 16.39 % għar-reġjuni inqas żviluppati;

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 21,19 % (jiġifieri, total ta’ EUR 68 710 
486 782) għall-Istati Membri sostnuti mill-
Fond ta’ Koeżjoni;

(d) 21,19 % għall-Istati Membri sostnuti 
mill-Fond ta’ Koeżjoni;

Emenda 44
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Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) 0,29 % jiġifieri, total ta’ EUR 925 
680 000) bħala finanzjament addizzjonali 
għar-reġjuni l-aktar imbiegħda identifikati 
fl-Artikolu 349 tat-Trattat u reġjuni tal-
livell 2 NUTS li jissodisfaw il-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 
għat-Trattat tal-Adeżjoni tal-Awstrija, il-
Finlandja u l-Isvezja.

(e) 0,29 % bħala finanzjament addizzjonali 
għar-reġjuni l-aktar imbiegħda identifikati 
fl-Artikolu 349 tat-Trattat u reġjuni tal-
livell 2 NUTS li jissodisfaw il-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 
għat-Trattat tal-Adeżjoni tal-Awstrija, il-
Finlandja u l-Isvezja.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, il-prosperità nazzjonali u r-rata 
ta' qgħad għar-reġjuni anqas żviluppati u r-
reġjuni ta' tranżizzjoni;

(a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, il-prosperità nazzjonali u r-rata 
ta' qgħad għar-reġjuni anqas żviluppati;

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati, 
40 % għal reġjuni ta' tranżizzjoni u 52 % 
għal reġjuni aktar żviluppati f’kull Stat 
Membru għandhom jiġu allokati lill-FSE. 
Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE

3. Mill-inqas 15 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati u 
25% għal reġjuni aktar żviluppati f’kull 
Stat Membru għandhom jiġu allokati lill-
FSE. Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE

Emenda 47
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Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Ir-riżorsi għall-għan tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 3,48 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għall-impenji tal-baġit mill-Fondi għall-
perjodu 2014 sa 2020 (jiġifieri total ta’ 
EUR 11 700 000 004).

8. Ir-riżorsi għall-għan tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 7 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għall-impenji tal-baġit mill-Fondi għall-
perjodu 2014 sa 2020.

Ġustifikazzjoni

Ara l-paragrafu  37 tar-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta’ Lulju 2011 dwar il-5 
Rapport ta’ Koeżjoni tal-Kummissjoni u l-Istrateġija għall-Politika ta’ Koeżjoni wara l-2013 
(2011/2035(INI)).

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-approprjazzjonijiet totali allokati lil 
kull Stat Membru fir-rigward ta’ reġjuni 
inqas żviluppati, reġjuni ta’ tranżizzjoni u 
reġjuni aktar żviluppati m'għandhomx 
ikunu trasferibbli bejn kull waħda minn 
dawk il-kategoriji ta’ reġjuni.

1. L-approprjazzjonijiet totali allokati lil 
kull Stat Membru fir-rigward ta’ reġjuni 
inqas żviluppati u reġjuni aktar żviluppati 
m'għandhomx ikunu trasferibbli bejn kull 
waħda minn dawk il-kategoriji ta’ reġjuni.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Verifika ta’ jekk il-livell tan-nefqa 
strutturali pubblika jew ekwivalenti taħt 
il-mira tal-Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi jkunx inżamm għall-perjodu 
għandha sseħħ biss f’dawk l-Istati 
Membri li fihom, ir-reġjuni inqas 
żviluppati u ta’ tranżizzjoni jkopru mill-

imħassar
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inqas 15 % tal-popolazzjoni totali.

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjoni tal-addizzjonalità għandha tiġi vverifikata fl-Istati Membri kollha; ara l-
paragrafi 1 u 2 tar-Riżoluzzjoni tal-PE tal-5 ta’ Lulju 2011 (2011/2035(INI)): “Jirrikonoxxi 
wkoll li l-iffinanzjar Ewropew iżid valur fejn il-proġetti appoġġjati fil-livelli nazzjonali, 
reġjonali u lokali jikkontribwixxu biex jintlaħqu għanijiet pan-Ewropej fl-oqsma tal-
integrazzjoni Ewropea, it-tkabbir ekonomiku, ir-riċerka [...] u dan ma kienx jinkiseb mingħajr 
l-istimolu Ewropew;”

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 90 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala parti minn programm operazzjonali 
jew minn programmi operazzjonali, il-
FEŻR u l-Fond ta' Koeżjoni jistgħu 
jiffinanzjaw infiq li jinkludi sensiela ta' 
xogħlijiet, attivitajiet jew servizzi maħsuba 
fiha nfisha sabiex twettaq kompitu 
indiviżibbli ta' natura ekonomika jew 
teknika preċiża, li jkollu għanijiet 
identifikati b'mod ċar u li l-ispiża totali 
tiegħu taqbeż EUR 50,000,000 miljun 
(‘proġett kbir’). L-istrumenti finanzjarji ma 
għandhomx jiġu kkunsidrati bħala proġetti 
kbar.

Bħala parti minn programm operazzjonali 
jew minn programmi operazzjonali, il-
FEŻR u l-Fond ta' Koeżjoni jistgħu 
jiffinanzjaw infiq li jinkludi sensiela ta' 
xogħlijiet, attivitajiet jew servizzi maħsuba 
fiha nfisha sabiex twettaq kompitu 
indiviżibbli ta' natura ekonomika jew 
teknika preċiża, li jkollu għanijiet 
identifikati b'mod ċar u li l-ispiża totali 
tiegħu taqbeż EUR 10 000 000 (‘proġett 
kbir’). L-istrumenti finanzjarji ma 
għandhomx jiġu kkunsidrati bħala proġetti 
kbar.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-valutazzjoni ta' proġetti kbar, il-
Kummissjoni għandha taċċerta jekk il-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-fond 
twassalx għal telf sostanzjali ta’ postijiet 
tax-xogħol f’postijiet stabbiliti fi ħdan l-
Unjoni Ewropea, sabiex tiżgura li l-
finanzjament tal-Unjoni ma jsostnix 
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rilokazzjonijiet ta’ kumpaniji ġewwa l-
Unjoni.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 116 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità ta’ verifika għandha tiżgura li 
jitwettqu verifiki fuq is-sistemi ta' ġestjoni 
u kontroll, fuq kampjun xieraq ta' 
operazzjonijiet u fuq il-kontijiet annwali.

L-awtorità ta’ verifika għandha tiżgura li 
jitwettqu verifiki fuq il-funzjonament 
xieraq tas-sistema ta’ ġestjoni u ta’ 
kontroll tal-programmi operazzjonali u
fuq kampjun xieraq ta' operazzjonijiet fuq
il-bażi tan-nefqa ddikjarata lill-
Kummissjoni. Il-metodi xierqa ta’ teħid 
ta’ kampjuni huma kollha metodi 
statistiċi. Fejn, minħabba n-numru limitat 
ta’ operazzjonijiet, dawn m’humiex 
possibbli, jista’ jintuża metodu formali 
mhux statistiku, filwaqt li jiġi żgurat 
kampjun rappreżentattiv ta’ nfiq dikjarat 
u l-awtorità ta’ verifika tkun tista’ tiġbed 
konklużjonijiet validi dwar il-
funzjonament effettiv tas-sistema.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 116 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 142 
sabiex tistabbilixxi l-kondizzjonijiet li 
għandhom jissodisfaw dawk il-verifiki.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 142, 
billi tistabbilixxi l-modalitajiet ta’ metodi 
ta’ teħid ta’ kampjuni statistiċi u mhux 
statistiċi.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 117 – paragrafu 4 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fid-deċiżjoni tagħha dwar jekk titlobx 
dawk id-dokumenti, il-Kummissjoni 
għandha tqis jekk is-sistemi ta’ ġestjoni u 
ta’ kontroll għall-programm humiex simili 
għal dawk fis-seħħ għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni preċedenti, jekk l-
awtorità ta’ ġestjoni twettaqx ukoll il-
funzjonijiet tal-awtorità ta’ ċertifikazzjoni, 
u kwalunkwe evidenza tal-funzjonament 
effettiv tagħhom.

Fid-deċiżjoni tagħha dwar jekk titlobx 
dawk id-dokumenti, il-Kummissjoni 
għandha tapplika approċċ ibbażat fuq ir-
riskju filwaqt li tqis jekk is-sistemi ta’ 
ġestjoni u ta’ kontroll għall-programm 
humiex simili għal dawk fis-seħħ għall-
perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti, 
jekk l-awtorità ta’ ġestjoni twettaqx ukoll 
il-funzjonijiet tal-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni, u kwalunkwe evidenza tal-
funzjonament effettiv tagħhom.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 117 - paragrafu 4 - subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni 
b'delegazzjoni fir-Rapporti ta' Attività 
Annwali tagħhom għandhom jispjegaw 
kif il-Kummissjoni eżerċitat ir-rwol ta' 
sorveljanza tagħha fir-rigward tal-
akkreditazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Din tindirizza r-rakkomandazzjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri kif stipulat fil-paragrafi 25 
u 26 tal-Opinjoni 7/2011 tagħha.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 127 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. F'każ li Stat Membru jkun jinsab 
f’sitwazzjoni finanzjarja diffiċli u 
jissodisfa l-kundizzjonijiet tal-Artikolu 
22(1), il-Kummissjoni, jekk tintalab, tista’, 
permezz ta’ att implimentattiv, tniedi 
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programm speċjali taħt ġestjoni diretta 
skont [l-Artikolu 55(1)(a) tar-Regolament 
Finanzjarju], għall-iskop ta’ 
konsolidament ta’ fondi li ġew sospiżi 
u/jew irkuprati kif ukoll dħul minn 
imgħax jew fondi mhux użati tal-Istat 
Membru kkonċernat u dawn jintużaw bl-
għall-promozzjoni bl-aktar mod effikaċi 
possibbli tat-tkabbir, partikolarment 
permezz ta’ proġetti infrastrutturali li 
jibbenefikaw l-ekonomija.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 131 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta tniedi l-proċedura skont l-
Artikolu 137, il-Kummissjoni tista’ biss 
tagħmel korrezzjoni finanzjarja fir-
rigward tan-nefqa li tikkonċerna s-snin 
fiskali li għalihom ġew sottomessi jew 
kellhom jiġu sottomessi kontijiet annwali. 
In-nefqa kkunsidrata magħluqa skont il-
paragrafi (1) u (2) ta’ dan l-Artikolu li 
għaliha l-perjodu ta’ 3 snin skont l-
Artikolu 132(1) jkun skada ma għandhiex 
tkun suġġetta għal korrezzjonijiet 
finanzjarji, ħlief fil-każ ta’ irregolaritajiet 
misjuba rigward nuqqas ta’ konformità 
mal-Artikolu 61 u f’każijiet imsemmija fl-
Artikolu 136(4) u (5).

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 134 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-ħlasijiet interim kollha jew parti 
minnhom fil-livell ta' assi prijoritarji jew ta' 
programmi operazzjonali jistgħu jiġu 

1. Il-ħlasijiet interim kollha jew parti 
minnhom fil-livell ta' assi prijoritarji jew ta' 
programmi operazzjonali jistgħu jiġu 
sospiżi mill-Kummissjoni jekk jiġu 
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sospiżi mill-Kummissjoni meta: ssodisfati waħda jew aktar mill-
kundizzjonijiet li ġejjin: 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara t-test.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 135 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontribuzzjoni mill-Fondi li tkun ġiet 
ikkanċellata skont il-paragrafu 2 tista' 
terġa' tintuża mill-Istat Membru fi ħdan il-
programm operazzjonali ikkonċernat 
soġġett għall-paragrafu 4.

3. Bil-kundizzjoni li l-irregolaritajiet ġew 
evitati, identifikati u kkoreġuti u li l-Istat 
Membru wettaq aġġustament finanzjarju 
adegwat, il-kontribuzzjoni mill-Fondi li 
tkun ġiet ikkanċellata skont il-paragrafu 2 
tista' terġa' tintuża mill-Istat Membru fi 
ħdan il-programm operazzjonali 
ikkonċernat darba biss, soġġett għall-
paragrafu 4.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-kunċett li l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jużaw mill-ġdid il-fondi jekk 
ġew identifikati irregolaritajiet u ġew indirizzati b'mod adegwat mill-Istat Membru innifsu.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 135 - paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-korrezzjonijiet finanzjarji 
għandhom ikunu mingħajr preġudizzju 
għall-kundizzjonijiet tal-Istat Membri 
kkonċernat sabiex jirkupra l-ammonti 
kkonċernati skont l-Artikolu 112(2). 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara li jridu jitwettqu rkupri f'kull każ.
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Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 136 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
korrezzjonijiet finanzjarji permezz ta’ atti 
implimentattivi billi tikkanċella l-
kontribuzzjoni kollha tal-Unjoni jew parti 
minnha fi programm operazzjonali, skont l-
Artikolu 77 meta, wara li jkun twettaq l-
eżami meħtieġ, hija tikkonkludi li:

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
korrezzjonijiet finanzjarji permezz ta’ atti 
implimentattivi billi tikkanċella l-
kontribuzzjoni kollha tal-Unjoni jew parti 
minnha fi programm operazzjonali, skont l-
Artikolu 77 meta, wara li jkun twettaq l-
eżami meħtieġ, hija tikkonkludi li jiġu 
ssodisfati waħda jew aktar mill-
kundizzjonijiet li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara t-test.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 137 – paragrafu 6 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull korrezzjoni finanzjarja li tirriżulta 
f’korrezzjoni netta għandha tikkostitwixxi 
introjtu assenjat lill-istess kapitolu tal-
baġit ġenerali tal-Unjoni.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 137 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. F'każ li Stat Membru jkun jinsab 
f’sitwazzjoni finanzjarja diffiċli u 
jissodisfa l-kundizzjonijiet tal-Artikolu 
22(1), il-Kummissjoni, jekk tintalab, tista’, 
permezz ta’ att implimentattiv, 
tistabbilixxi programm speċjali taħt 
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ġestjoni diretta skont [l-Artikolu 55(1)(a) 
tar-Regolament Finanzjarju], għall-iskop 
ta’ konsolidament ta’ fondi li ġew sospiżi 
jew irkuprati jew it-tnejn, kif ukoll dħul 
minn imgħax jew fondi mhux użati tal-
Istat Membru kkonċernat u dawn 
jintużaw għall-promozzjoni bl-aktar mod 
effikaċi possibblitat-tkabbir, 
partikolarment permezz ta’ proġetti 
infrastrutturali li jibbenefikaw l-
ekonomija.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 142 - paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
għandha tipprovdi opinjoni dwar l-atti 
delegati msemmija fl-Artikoli 20(4), 54(1), 
58, 77(1), 112(2), 114(8), 114(9), 114(10), 
116(1), 116(6) u 136(6) fuq talba jew tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Dan jippermetti lill-Parlament u lill-Kunsill jiffurmaw l-opinjonijiet rispettivi tagħhom abbażi 
ta' rapport espert mill-Qorti tal-Awdituri.
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