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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

F'dan il-punt tal-proċedura ta' negozjati, ir-rapporteur jixtieq iressaq ċerti emendi, marbuta 
mal-kwistjonijiet li ġejjin:

- L-emendi mressqa fl-Artikolu 7 jindirizzaw żewġ kwistjonijiet separati. L-ewwel 
emenda għandha l-għan li tagħti lill-Istati Membri li qed jipparteċipaw l-għażla li 
jkollhom entità unika maħtura sabiex tipprovdi opinjoni dwar kwistjonijiet relatati 
mal-ugwaljanza, li twassal għal semplifikazzjoni kunsiderevoli fl-implimentazzjoni ta' 
din il-kundizzjoni. It-tieni emenda qed tiġi proposta sabiex jiġi ċċarat il-proċess għal 
modifikazzjoni ta' programm ta' kooperazzjoni, peress li l-proposta tal-Kummissjoni 
attwalment ma tindirizzax din il-kwistjoni.

- Għas-semplifikazzjoni u l-allinjament tar-Regolament dwar il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea mar-Regolament dwar id-dispożizzjonijiet komuni (CPR), tressqet 
emenda fl-Artikolu 20, li tistipula li l-Istati Membri għandu jingħatalhom il-permess 
ikollhom awtorità ta' awditjar fi ħdan l-istess entità bħall-awtorità amministrattiva, bil-
kundizzjoni li dawn ikunu funzjonalment indipendenti.

- L-awtoritajiet ta' awditjar jistgħu ma jkollhomx id-drittijiet neċessarji sabiex iwettqu 
awditjar fid-diversi Stati Membri. Għalhekk, il-proposta tal-Kummissjoni tipprevedi 
grupp ta' awdituri b'rappreżentanti minn kull Stat Membru. L-emendi mressqin fl-
Artikolu 23 jikkjarifikaw li dawn ir-rappreżentanti kollha għandhom ikunu 
indipendenti u jkollhom l-għarfien espert u l-kompetenza professjonali neċessarji. 
Barra minn hekk, l-awtorità tal-awditjar għandha tispjega l-miżuri meħuda f'dan ir-
rigward fl-istrateġija ta' awditjar.

- L-emenda mressqa fl-Artikolu 25 tagħti l-possibilità li jsir użu minn kont uniku għall-
flussi ta' flus kollha fir-rigward ta' programm ta' kooperazzjoni individwali. Tali 
possibilità tissemplifika l-amministrazzjoni u tipprovdi rendikont ta' awditjar ċar.

Għalkemm f'dan l-istadju ma tressqu l-ebda emendi rilevanti, ir-rapporteur jixtieq jiġbed l-
attenzjoni tal-Kumitat għal tliet kwistjonijiet, li skont l-eżitu tar-riżultati tad-dibattitu rigward 
ir-Regolament dwar id-dispożizzjonijiet komuni (COM(2011)0615) jista' jkun jeħtiġilhom 
riflessjoni ulterjuri:

(1) Is-CPR jistabbilixxi r-regolamenti għat-twettiq ta' rieżami tal-prestazzjoni fl-2017 u fl-
2019 sabiex tiġi vvalutata l-kisba ta' stadji importanti stabbiliti fil-programmi. Fid-
dawl tad-diversi atturi involuti, mhuwiex kompletament ċar kif dan ir-rekwiżit se jkun 
applikat għar-Regolament dwar il-kooperazzjoni territorjali Ewropea.

(2) Is-CPR jintroduċi 'kuntratti ta' sħubija', li se jistabbilixxu l-arranġamenti biex jiġi 
żgurat l-allinjament tal-programmi operattivi mal-miri tal-Unjoni għall-2020. Ir-
Regolament dwar il-kooperazzjoni territorjali Ewropea ma jindirizzax l-isfidi speċifiċi 
għall-kuntratti ta' sħubija li jirriżultaw minn kooperazzjoni transkonfinali bejn Stati 
Membri u pajjiżi terzi bi strutturi differenti ħafna.

(3) Skont l-Artikolu 41 tas-CPR għandu jiġi stabbilit 'kumitat tas-sorveljanza', li 
jissorvelja l-implimentazzjoni tal-programm. Tali kumitat ta' sorveljanza jeħtieġ li 
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jkun stabbilit anke għall-programmi tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea. 
Madankollu l-proposta tal-Kummissjoni ma tindirizzax il-partikolaritajiet tal-
programmi tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea u b'mod partikolari l-kwistjoni tad-
drittijiet tal-vot, fid-dawl tal-istrutturi differenti fi Stati Membri u pajjiżi terzi.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex 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.  Huwa neċessarju li tiġi żgurata l-
konsistenza bejn dak ir-Regolament u d-
dispożizzjonijiet li jirregolaw il-FEŻR.
___________
1 ĠU L...

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Awtorità unika tal-awditjar għandha 
tkun responsabbli għat-twettiq tal-
funzjonijiet kollha elenkati fl-Artikolu 116 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
sabiex ikunu żgurati standards uniformi fuq 
iż-żona kollha tal-programm. Fejn dan ma 
jkunx possibbli, grupp ta’ awdituri għandu 
jkun jista’ jassisti lill-awtorità tal-awditjar 

(31) Awtorità unika tal-awditjar għandha 
tkun responsabbli għat-twettiq tal-
funzjonijiet kollha elenkati fl-Artikolu 116 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
sabiex ikunu żgurati standards uniformi fuq 
iż-żona kollha tal-programm. Fejn dan ma 
jkunx possibbli, grupp ta’ awdituri għandu 
jkun jista’ jassisti lill-awtorità tal-awditjar 
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tal-programm. tal-programm. L-applikazzjoni ta' 
standards internazzjonali ta' awditjar 
għandha tkun meħtieġa sabiex ikun 
żgurat livell adegwat ta' kwalità fir-
rigward tal-attività ta' awditjar.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 7 - paragrafu 3 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
opinjoni tal-korpi nazzjonali tal-
ugwaljanza dwar il-miżuri stabbiliti fil-
punti (ii) u (iii) mal-proposta għal 
programm ta’ kooperazzjoni.

L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
opinjoni tal-korpi nazzjonali tal-
ugwaljanza dwar il-miżuri stabbiliti fil-
punti (ii) u (iii) mal-proposta għal 
programm ta’ kooperazzjoni. L-Istati 
Membri jistgħu jaħtru entità nazzjonali 
ta' ugwaljanza waħda sabiex tipprovdi tali 
opinjoni dwar it-totalità ta' kull 
programm ta' kooperazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tagħti lill-Istati Membri li qed jipparteċipaw l-għażla li 
jkollhom entità unika maħtura sabiex tipprovdi opinjoni dwar kwistjonijiet relatati mal-
ugwaljanza, li twassal għal semplifikazzjoni kunsiderevoli fl-implimentazzjoni ta' din il-
kundizzjoni.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri u l-pajjiżi terzi jew it-
territorji parteċipanti, fejn applikabbli, 
għandhom jikkonfermaw bil-miktub il-
ftehim tagħhom dwar il-kontenut ta’ 
programm ta’ kooperazzjoni qabel is-
sottomissjoni tiegħu lill-Kummissjoni. Dan 
il-ftehim għandu jinkludi wkoll impenn tal-
Istati Membri parteċipanti kollha sabiex 

5. L-Istati Membri u l-pajjiżi terzi jew it-
territorji parteċipanti, fejn applikabbli, 
għandhom jikkonfermaw bil-miktub il-
ftehim tagħhom dwar il-kontenut ta’ 
programm ta’ kooperazzjoni qabel is-
sottomissjoni tiegħu lill-Kummissjoni. Dan 
il-ftehim għandu jinkludi wkoll impenn tal-
Istati Membri parteċipanti kollha sabiex 
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jipprovdu l-kofinanzjament meħtieġ għall-
implimentazzjoni tal-programm ta’ 
kooperazzjoni.

jipprovdu l-kofinanzjament meħtieġ għall-
implimentazzjoni tal-programm ta’ 
kooperazzjoni. L-istess proċedura, jiġifieri 
il-qbil tal-Istati Membri u tal-pajjiżi terzi 
jew territorji parteċipanti kollha għandu 
jkun neċessarju f'każ ta' emenda tal-
programm ta' kooperazzjoni skont l-
Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 
[...]/2012 [CPR].

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kostijiet tal-persunal ta’ operazzjoni 
jistgħu jiġu kkalkulati bħala rata fissa li 
tista’ tasal sa 15 % tal-kostijiet diretti 
minbarra l-kostijiet tal-persunal ta’ dik l-
operazzjoni.

Il-kostijiet tal-persunal ta’ operazzjoni 
jistgħu jiġu kkalkulati bħala rata fissa li 
tista’ tasal sa 20 % tal-kostijiet diretti 
minbarra l-kostijiet tal-persunal ta’ dik l-
operazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Ir-rata perċentwali proposta mill-Kummissjoni tidher baxxa wisq, fid-dawl tan-natura tal-
programmi KTE, li jirrikjedu spejjeż tal-persunal partikolarment għoljin.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet tal-Artikoli 113(1) u (2) 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR], l-Istati Membri li jkunu qegħdin 
jipparteċipaw fi programm għandhom 
jaħtru awtorità ta’ ġestjoni unika u, għall-
finijiet tal-Artikolu 113(4) ta' dak ir-
Regolament, awtorità tal-awditjar unika, li 
għandhom ikunu jinsabu fl-istess Stat 
Membru.

1. Għall-finijiet tal-Artikoli 113(1) u (2) 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR], l-Istati Membri li jkunu qegħdin 
jipparteċipaw fi programm ta' 
kooperazzjoni għandhom jaħtru awtorità 
ta’ ġestjoni unika u, għall-finijiet tal-
Artikolu 113(4) ta' dak ir-Regolament, 
awtorità tal-awditjar unika, li għandhom 
ikunu jinsabu fl-istess Stat Membru.  L-
Istati Membri li jkunu qed jipparteċipaw 
fi programm ta' kooperazzjoni jistgħu 
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jaħtru awtorità amministrattiva unika 
bħala awtorità ta' ċertifikazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-awtorità amministrattiva tal-programm KTE ma tkunx sfurzata tieħu l-
inkarigu li tiċċertifika l-programm;  l-inkorporazzjoni tal-kompiti tal-ġestjoni u taċ-
ċertifikazzjoni għandha tkun fakultattiva. 

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-awtorità amministrattiva u l-
awtorità ta' awditjar jistgħu jkunu parti 
mill-istess awtorità jew entità pubblika, 
bil-kundizzjoni li l-prinċipju tas-
separazzjoni ta' funzjonijiet jiġi rispettat. 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tressqet sabiex ir-Regolament dwar il-kooperazzjoni territorjali Ewropea jiġi 
ssemplifikat u allinjat mas-CPR, li jistipula li l-Istati Membri għandu jingħatalhom il-permess 
ikollhom awtorità ta' awditjar fi ħdan l-istess entità bħall-awtorità amministrattiva, bil-
kundizzjoni li dawn ikunu funzjonalment indipendenti. Dan jippermetti lill-Istati Membri 
jkomplu jibnu fuq il-kompetenzi miksuba fil-perjodu ta' programmazzjoni attwali. 

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk il-kontrolluri għandhom, fejn 
possibbli, ikunu l-istess korpi responsabbli 
għat-twettiq ta’ verifiki bħal dawn għall-
programmi operazzjonali taħt l-għan ta' 
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi jew, 
fil-każ ta' pajjiżi terzi, għat-twettiq ta’ 
verifiki kumparabbli skont l-istrumenti ta' 
politika esterna tal-Unjoni.

Dawk il-kontrolluri jistgħu jkunu l-istess 
korpi responsabbli għat-twettiq ta’ verifiki 
bħal dawn għall-programmi operazzjonali 
taħt l-għan ta' Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi jew, fil-każ ta' pajjiżi terzi, għat-
twettiq ta’ verifiki kumparabbli skont l-
istrumenti ta' politika esterna tal-Unjoni.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awdituri għandhom ikunu 
funzjonalment indipendenti mill-
kontrolluri li jwettqu verifiki taħt l-
Artikolu 22.

3. L-awtorità ta' awditjar għandha tiżgura 
li kull rappreżentant kif imsemmi 
f'paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu jkun 
funzjonalment indipendenti, b'mod 
partikolari mill-kontrolluri li jwettqu 
verifiki taħt l-Artikolu 22, u li dak ir-
rappreżentant ikollu l-għarfien espert u l-
kompetenza professjonali neċessarji 
sabiex iwettaq awditjar skont standards 
tal-awditjar aċċettati internazzjonalment. 

Ġustifikazzjoni

L-awtorità ta' awditjar hija element importanti għall-Kummissjoni sabiex twettaq ir-rwol ta' 
sorveljanza tagħha. L-applikazzjoni ta' standards ta' awditjar aċċettati internazzjonalment 
tiżgura livell adegwat ta' kwalità tal-attività tal-awditjar. Barra minn hekk, din l-emenda 
tikkjarifika li dawn ir-rappreżentanti kollha għandhom ikunu indipendenti u jkollhom l-
għarfien espert u l-kompetenza professjonali neċessarji.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-istrateġija ta' awditjar prevista fl-
Artikolu 116(4) tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] għandha tispjega l-
miżuri meħuda mill-awtorità ta' awditjar 
biex tikkonforma mal-kundizzjonijiet 
stipulati f'paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet ta' awditjar jistgħu ma jkollhomx id-drittijiet neċessarji sabiex iwettqu awditjar 
fid-diversi Stati Membri. Għalhekk, il-proposta tal-Kummissjoni tipprevedi grupp ta' awdituri 
b'rappreżentanti minn kull Stat Membru. L-awtorità tal-awditjar għandha tispjega l-miżuri li 
ttieħdu f'dan ir-rigward fl-istrateġija ta' awditjar.
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 23b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Ir-rapporti mill-awtorità ta' awditjar 
għandhom jitressqu lill-entitajiet ta' 
sorveljanza nazzjonali tal-Istati Membri li 
jkunu qed jipparteċipaw fil-programm ta' 
kooperazzjoni territorjali u lill-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ mill-FEŻR lill-programmi ta’ 
kooperazzjoni għandu jitħallas f’kont 
uniku mingħajr l-ebda subkontijiet 
nazzjonali.

1. L-appoġġ mill-FEŻR lill-programmi ta’ 
kooperazzjoni għandu jitħallas f’kont 
uniku mingħajr l-ebda subkontijiet 
nazzjonali. Dan il-kont jista' jintuża għall-
infiq u d-dħul kollha b'konnessjoni ma' 
dan il-programm.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi l-possibilità li jsir użu minn kont uniku għall-flussi ta' flus kollha fir-
rigward ta' programm ta' kooperazzjoni individwali. Tali possibilità tissemplifika l-
amministrazzjoni u tipprovdi rendikont ta' awditjar ċar.
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