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Emenda 90
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) F’konformità mal-konklużjonijiet tal-
Kunsill Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010, 
fejn ġiet adottata l-istrateġija Ewropea 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, l-Unjoni u l-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw it-twettiq ta' 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
filwaqt li jippromwovu żvilupp armonjuż 
tal-Unjoni u jnaqqsu diverġenzi reġjonali. 

imħassar

Or. en

Emenda 91
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Sa mit-tfassil għall-implimentazzjoni 
tagħhom, il-fondi strutturali għandhom 
jikkunsidraw il-prijoritajiet u l-prinċipji 
tas-Small Business Act (SBA) għall-
Ewropa, b’mod partikolari il-prinċipju ta’ 
“Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir”.

Or. fr

Emenda 92
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet reġjonali, 
lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, sħab 
ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni.. Il-finijiet ta' tali 
sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
għarfien ta' atturi relevanti. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati għal kodiċi ta' kondotta sabiex 
tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u fil-
programmi b'mod konsistenti.

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet reġjonali, 
lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, sħab 
ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u 
n-nondiskriminazzjoni, kif ukoll 
organizzazzjonijiet nongovernattivi li 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali u 
organizzazzjonijiet attivi fl-oqsma tal-
kultura, l-edukazzjoni u l-politika għaż-
żgħażagħ. Għandha tingħata attenzjoni 
speċifika lil gruppi li jistgħu jiġu 
affettwati mill-programmi u jista’ 
jkollhom diffikultajiet sabiex 
jinfluwenzawhom. Il-kooperazzjoni mas-
sħab għandha ssegwi l-aħjar prattiki. Kull 
Stat Membru għandu jiżgura livell 
adegwat ta’ għajnuna teknika sabiex 
jiffaċilita l-involviment u l-parteċipazzjoni 
tagħhom fl-istadji kollha tal-proċess ta’ 
programmazzjoni . Il-finijiet ta' tali sħubija 
huma r-rispett ta' governanza f'diversi 
livelli, l-iżgurar ta' appartenenza ta' 
interventi ppjanati minn partijiet interessati 
u l-bini fuq l-esperjenza u l-għarfien ta' 
atturi relevanti. Għalhekk is-sħab 
għandhom jirrappreżentaw il-livelli 
territorjali differenti skont l-istruttura 
istituzzjonali tal-Istati Membri. L-
imsieħba għandhom  jagħżlu u jaħtru lill-
membri tagħhom li jirrappreżentawhom 
fil-kumitat ta’ monitoraġġ. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati għal kodiċi ta' kondotta 
sabiex tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-
tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u 
fil-programmi b'mod konsistenti.

Or. en
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Emenda 93
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal Regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet reġjonali, 
lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, sħab 
ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-finijiet ta' tali 
sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
għarfien ta' atturi relevanti. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati għal kodiċi ta' kondotta sabiex 
tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u fil-
programmi b'mod konsistenti.

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet reġjonali, 
lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, sħab 
ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-finijiet ta' tali 
sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
għarfien ta' atturi relevanti. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati u wara konsultazzjoni tal-
imsieħba soċjali Ewropej, kodiċi ta' 
kondotta sabiex tiżgura li s-sħab ikunu 
involuti fit-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-Kuntratti 
ta' Sħubija u fil-programmi b'mod 
konsistenti.

Or. fr

Emenda 94
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull (9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
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programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet kompetenti 
reġjonali, lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, 
sħab ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-finijiet ta' tali 
sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
għarfien ta' atturi relevanti. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati għal kodiċi ta' kondotta sabiex
tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u fil-
programmi b'mod konsistenti.

programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet kompetenti 
reġjonali, lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, 
sħab ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-finijiet ta' tali 
sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
għarfien ta' atturi relevanti. Il-Kummissjoni 
għandha tkun obbligata li tiżgura kodiċi ta' 
kondotta li s-sħab ikunu involuti fit-
tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u 
fil-programmi b'mod konsistenti.

Or. de

Emenda 95
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fil-kuntest tal-isforz tagħha li żżid il-
koeżjoni ekonomika, territorjali u soċjali, l-
Unjoni, fl-istadji kollha tal-
implementazzjoni tal-Fondi tal-QSK, 
għandha timmira lejn it-tneħħija tal-
inugwaljanzi u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, kif ukoll 
il-prevenzjoni ta' diskriminazzjoni abbażi 
ta' sess, ta' oriġini razzjali jew etnika, ta' 
reliġjon jew twemmin, ta' diżabbiltà, ta' età 
jew ta' orjentazzjoni sesswali.

(11) Fil-kuntest tal-isforz tagħha li żżid il-
koeżjoni ekonomika, territorjali u soċjali, 
l-Unjoni, fl-istadji kollha tal-
implementazzjoni tal-Fondi tal-QSK, 
għandha timmira lejn it-tneħħija tal-
inugwaljanzi u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, billi 
tikkunsidra l-istrateġija tal-UE tal-
ugwaljanza bejn is-sessi1, il-patt għall-
ugwaljanza bejn is-sessi2 u atti ta’ 
implimentazzjoni u iżjed politiki fuq livell 
ta’ UE, -nazzjonali u reġjonali għall-
implimentazzjoni tal-Artikolu 8 tat-
Trattat, kif ukoll il-prevenzjoni ta' 
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diskriminazzjoni abbażi ta' sess, ta' oriġini 
razzjali jew etnika, ta' reliġjon jew 
twemmin, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali, u d-diżabbiltà, b’mod 
partikolari billi tiġi kkunsidrata l-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet 
tal-Persuni b’Diżabbiltà li ilha fis-seħħ 
mit-3 ta’ Mejju 2008 u politiki tal-UE 
għall-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni 
tan-NU.

1 (COM(2010)0491 finali)
2 Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-
Sessi (2011-2020) adottat mill-Kunsill fis-
7 ta’ Marzu 2011.

Or. en

Emenda 96
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fil-kuntest tal-isforz tagħha li żżid il-
koeżjoni ekonomika, territorjali u soċjali, l-
Unjoni, fl-istadji kollha tal-
implementazzjoni tal-Fondi tal-QSK, 
għandha timmira lejn it-tneħħija tal-
inugwaljanzi u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, kif ukoll 
il-prevenzjoni ta' diskriminazzjoni abbażi 
ta' sess, ta' oriġini razzjali jew etnika, ta' 
reliġjon jew twemmin, ta' diżabbiltà, ta' età 
jew ta' orjentazzjoni sesswali.

(11) Fil-kuntest tal-isforz tagħha li żżid il-
koeżjoni ekonomika, territorjali u soċjali, l-
Unjoni, fl-istadji kollha tal-
implementazzjoni tal-Fondi tal-QSK, 
għandha timmira lejn it-tneħħija tal-
inugwaljanzi u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, kif ukoll 
il-prevenzjoni ta' diskriminazzjoni abbażi 
ta' sess, ta' oriġini razzjali jew etnika, ta' 
reliġjon jew twemmin, ta' diżabbiltà, ta' età 
jew ta' orjentazzjoni sesswali kif stabbilit 
fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, l-Artikolu 10 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-
Artikolu. 21 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali.

Or. en
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Emenda 97
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-Unjoni Ewropea u l-parti l-kbira 
tal-Istati Membri huma parti għall-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà waqt 
li l-bqija tal-Istati Membri huma fil-
proċess li jirratifikawha. Huwa importanti 
li fl-implimentazzjoni tal-proġetti rilevanti 
li l-obbligi li joriġinaw minn din il-
Konvenzjoni rigward fost l-oħrajn l-
edukazzjoni, l-impjiegi, u l-aċċessibbiltà 
jiġu kkunsidrati mill-proġetti kollha 
appoġġjati mill-Fondi tal-QSK.

Or. en

Emenda 98
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11 a) L-Unjoni Ewropea u l-parti l-kbira 
mill-Istati Membri huma parti għall-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 
tal-Persuni b’Diżabbiltà. Huwa 
importanti li fl-implimentazzjoni tal-
proġetti rilevanti li l-obbligi li joriġinaw 
minn din il-Konvenzjoni rigward fost l-
oħrajn l-edukazzjoni, l-impjiegi, u l-
aċċessibbiltà jiġu kkunsidrati mill-proġetti 
kollha appoġġjati mill-Fondi tal-QSK.

Or. en
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Emenda 99
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex jinkisbu l-miri u l-objettivi tal-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
Fondi tal-QSK għandhom jiffokaw is-
sostenn tagħhom fuq numru limitat ta’ 
objettivi tematiċi. L-ambitu preċiż ta' kull 
wieħed mill-Fondi tal-QSK għandu jiġi 
stabbilit f'regoli speċifiċi għall-fondi u 
jista' jiġi limitat biss għal ċerti objettivi 
tematiċi li huma definiti f'dan ir-
Regolament.

(13) L-ambitu preċiż ta' kull wieħed mill-
Fondi tal-QSK għandu jiġi stabbilit f'regoli 
speċifiċi għall-fondi.

Or. en

Emenda 100
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Permezz ta' att delegat il-
Kummissjoni għandha tadotta Qafas 
Strateġiku Komuni li jittraduċi l-objettivi 
tal-Unjoni f'azzjonijiet ewlenin għall-Fondi 
tal-QSK, sabiex tingħata direzzjoni 
strateġika aktar ċara għall-proċess ta' 
pprogrammar fil-livell tal-Istati Membri u 
tar-reġjuni.. Il-Qafas Strateġiku Komuni 
għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni settorjali 
u territorjali tal-intervent tal-Unjoni taħt il-
Fondi tal-QSK u ma' politiki u strumenti 
oħrajn tal-Unjoni.

(14) Il-Kummissjoni għandha  tipproponi 
Qafas Strateġiku Komuni, li għandu jiġi 
adottat mill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill skont il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, li jittraduċi l-objettivi tal-Unjoni 
f'azzjonijiet ewlenin għall-Fondi tal-QSK, 
sabiex tingħata direzzjoni strateġika aktar 
ċara għall-proċess ta' pprogrammar fil-
livell tal-Istati Membri u tar-reġjuni. Il-
Qafas Strateġiku Komuni għandu jiffaċilita 
l-koordinazzjoni settorjali u territorjali tal-
intervent tal-Unjoni taħt il-Fondi tal-QSK u 
ma' politiki u strumenti oħrajn tal-Unjoni.



PE489.560v02-00 10/213 AM\903982MT.doc

MT

Or. en

Emenda 101
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Għaldaqstant il-Qafas Strateġiku 
Komuni għandu jistabbilixxi l-oqsma 
ewlenin ta’ appoġġ, sfidi territorjali li 
għandhom jiġu indirizzati, objettivi 
politiċi, oqsma prijoritarji għal attivitajiet 
ta' kooperazzjoni, mekkaniżmi ta’ 
koordinazzjoni u mekkaniżmi għal 
koerenza u konsistenza mal-politiki 
ekonomiċi tal-Istati Membri u tal-Unjoni.

(15) Għaldaqstant il-Qafas Strateġiku 
Komuni għandu jistabbilixxi l-oqsma 
ewlenin ta’ appoġġ, sfidi territorjali li 
għandhom jiġu indirizzati, objettivi 
politiċi, oqsma prijoritarji għal attivitajiet 
ta' kooperazzjoni, mekkaniżmi ta’ 
koordinazzjoni u mekkaniżmi għal 
koerenza u konsistenza mal-objettiv tal-
Istati Membri u tal-Unjoni sabiex jinkiseb 
żvilupp sostenibbli mil-lat soċjali u 
ambjentali.

Or. en

Emenda 102
Sergio Gutiérrez Prieto

<DocAmend>Proposta għal regolament
<Article>Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni 
adottat mill-Kummissjoni, kull Stat 
Membru għandu jħejji, f’kooperazzjoni 
mal-imsieħba tiegħu u fi djalogu mal-
Kummissjoni, Kuntratt ta' Sħubija. Il-
Kuntratt ta' Sħubija għandu jittraduċi l-
elementi stabbiliti fil-Qafas Strateġiku 
Komuni fil-kuntest nazzjonali u 
jistabbilixxi impenji sodi għall-ksib tal-
objettivi tal-Unjoni permezz tal-
ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK.

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni 
adottat mill-Kummissjoni, kull Stat 
Membru għandu jħejji, f’kooperazzjoni 
mal-imsieħba tiegħu u fi djalogu mal-
Kummissjoni, Kuntratt ta' Sħubija. Il-
Kuntratt ta' Sħubija għandu jittraduċi l-
elementi stabbiliti fil-Qafas Strateġiku 
Komuni fil-kuntest nazzjonali u 
jistabbilixxi impenji sodi għall-ksib tal-
objettivi tal-Unjoni permezz tal-
ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK u 
jistabbilixxi wkoll id-dispożizzjonijiet 
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maħsuba biex jiżguraw l-aċċessibiltà 
għall-fondi b’mod partikolari għall-SMEs 
u l-impriżi mikro u jiżguraw l-
applikazzjoni effikaċi u effettiva tal-Fondi 
tal-QSK.

Or. <Original>{ES}es

</Amend>

Emenda 103
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni 
adottat mill-Kummissjoni, kull Stat 
Membru għandu jħejji, f'kooperazzjoni 
mal-imsieħba tiegħu u fi djalogu mal-
Kummissjoni, Kuntratt ta' Sħubija. Il-
Kuntratt ta' Sħubija għandu jittraduċi l-
elementi stabbiliti fil-Qafas Strateġiku 
Komuni fil-kuntest nazzjonali u 
jistabbilixxi impenji sodi għall-ksib tal-
objettivi tal-Unjoni permezz tal-
ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK.

(16)  Kull Stat Membru għandu jħejji, 
f'kooperazzjoni mal-imsieħba tiegħu, 
b’mod partikolari dawk stabbiliti fl-
Artikoli 5(1), u fi djalogu mal-
Kummissjoni, Kuntratt ta' Sħubija. Il-
Kuntratt ta' Sħubija għandu jagħżel l-
elementi stabbiliti fil-Qafas Strateġiku 
Komuni u jpoġġihom fil-kuntest nazzjonali 
u jistabbilixxi impenji sodi għall-ksib tal-
objettivi tal-Unjoni permezz tal-
ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK.

Or. en

Emenda 104
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni
adottat mill-Kummissjoni, kull Stat 
Membru għandu jħejji, f'kooperazzjoni 
mal-imsieħba tiegħu u fi djalogu mal-
Kummissjoni, Kuntratt ta' Sħubija.  Il-

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni, 
kull Stat Membru għandu jħejji, 
f'kooperazzjoni mal-imsieħba tiegħu u fi 
djalogu mal-Kummissjoni, Kuntratt ta' 
Sħubija. Il-Kuntratt ta' Sħubija għandu 



PE489.560v02-00 12/213 AM\903982MT.doc

MT

Kuntratt ta' Sħubija għandu jittraduċi l-
elementi stabbiliti fil-Qafas Strateġiku 
Komuni fil-kuntest nazzjonali u 
jistabbilixxi impenji sodi għall-ksib tal-
objettivi tal-Unjoni permezz tal-
ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK.

jittraduċi l-elementi stabbiliti fil-Qafas 
Strateġiku Komuni fil-kuntest nazzjonali u 
jistabbilixxi impenji sodi għall-ksib tal-
objettivi tal-Unjoni permezz tal-
ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK..

Or. en

Emenda 105
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 
reġjonali. Għandhom jiġu definiti
kundizzjonalitajiet ex ante sabiex jiġi 
żgurat li l-kundizzjonijiet qafas meħtieġa 
għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-Unjoni 
jkunu fis-seħħ. L-issodisfar ta' dawn il-
kondizzjonalitajiet ex ante għandu jiġi 
vvalutat mill-Kummissjoni fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-Sħubija 
u l-programmi. F'każi fejn il-
kondizzjonalità ex ante ma tiġix 
sodisfatta, il-Kummissjoni għandu jkollha 
s-setgħa li tissospendi l-pagamenti għall-
programm.

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għall-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 
reġjonali. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-kundizzjonijiet qafas 
meħtieġa għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-
Unjoni jkunu fis-seħħ, sabiex jiġu 
vvalutati mill-Kummissjoni fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-Sħubija 
u l-programmi.

Or. en

Emenda 106
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Premessa 17
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 
reġjonali. Għandhom jiġu definiti 
kundizzjonalitajiet ex ante sabiex jiġi 
żgurat li l-kundizzjonijiet qafas meħtieġa 
għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-Unjoni 
jkunu fis-seħħ. L-issodisfar ta’ dawn il-
kondizzjonalitajiet ex ante għandu jiġi 
vvalutat mill-Kummissjoni fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-Sħubija 
u l-programmi. F'każi fejn il-
kundizzjonalità ex ante ma tiġix 
sodisfatta, il-Kummissjoni għandu jkollha 
s-setgħa li tissospendi l-pagamenti għall-
programm.

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għall-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 
reġjonali. Għandhom jiġu definiti 
kundizzjonalitajiet ex ante sabiex jiġi 
żgurat li l-kundizzjonijiet qafas meħtieġa 
għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-Unjoni 
jkunu fis-seħħ. L-issodisfar ta’ dawn il-
kondizzjonalitajiet ex ante għandu jiġi 
vvalutat mill-Kummissjoni fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-Sħubija 
u l-programmi. F'każi fejn l-Istat Membru 
ma jwettaq ebda ħidma għat-twettiq 
tagħhom skont ir-rakkomandazzjonijiet 
tal-Kummissjoni, din jista’ jkollha s-
setgħa li tissospendi l-pagamenti għall-
programm. Fid-deċiżjoni dwar is-
sospensjoni l-Kummissjoni għandha tqis 
l-effetti ekonomiċi u soċjali tas-
sospensjoni fuq l-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 meħtieġa.

Or. es

Emenda 107
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 
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reġjonali. Għandhom jiġu definiti 
kundizzjonalitajiet ex ante sabiex jiġi 
żgurat li l-kundizzjonijiet qafas meħtieġa 
għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-Unjoni 
jkunu fis-seħħ. L-issodisfar ta’ dawn il-
kondizzjonalitajiet ex ante għandu jiġi 
vvalutat mill-Kummissjoni fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-Sħubija 
u l-programmi. F'każi fejn il-
kundizzjonalità ex ante ma tiġix sodisfatta, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tissospendi l-pagamenti għall-programm.

reġjonali. Għandhom jiġu definiti 
kundizzjonalitajiet ex ante sabiex jiġi 
żgurat li l-kundizzjonijiet qafas meħtieġa 
għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-Unjoni 
jkunu fis-seħħ. Il-kondizzjonalitajiet ex 
ante għandhom jiġu stabbiliti skont l-
involviment sħiħ tal-imsieħba skont dan 
ir-Regolament. L-issodisfar ta’ dawn il-
kondizzjonalitajiet ex ante għandu jiġi 
vvalutat mill-Kummissjoni fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-Sħubija 
u l-programmi. F'każi fejn il-
kundizzjonalità ex ante ma tiġix sodisfatta, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tissospendi l-pagamenti għall-programm.

Or. de

Emenda 108
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 
reġjonali. Għandhom jiġu definiti 
kundizzjonalitajiet ex ante sabiex jiġi 
żgurat li l-kundizzjonijiet qafas meħtieġa 
għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-Unjoni 
jkunu fis-seħħ. L-issodisfar ta' dawn il-
kondizzjonalitajiet ex ante għandu jiġi 
vvalutat mill-Kummissjoni fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-Sħubija 
u l-programmi.  F'każi fejn il-
kondizzjonalità ex ante ma tiġix sodisfatta, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tissospendi l-pagamenti għall-programm.

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għall-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 
reġjonali. Għandhom jiġu definiti 
kundizzjonalitajiet ex ante sabiex jiġi 
żgurat li l-kundizzjonijiet qafas meħtieġa 
għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-Unjoni 
jkunu fis-seħħ. L-issodisfar ta' dawn il-
kondizzjonalitajiet ex ante għandu jiġi 
vvalutat mill-Kummissjoni fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-Sħubija 
u l-programmi. F'każi fejn il-
kondizzjonalità ex ante ma tiġix sodisfatta, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tissospendi l-pagamenti għall-programm, 
skont ir-regoli speċifiċi għall-Fondi.
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Or. en

Emenda 109
Kinga Göncz

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 
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.

(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 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019. 

Or. en

Emenda 110
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 18
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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 
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.

(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 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019.

Or. en

Emenda 111
Sergio Gutiérrez Prieto

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 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-

(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 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
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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.

2017 u l-2019 u tipprovdilhom l-assistenza 
teknika meħtieġa fil-każ li ma jkunux qed 
jilħqu l-objettivi stabbiliti. F'każi fejn l-
għanijiet u l-miri ma jinkisbux b'mod 
sinifikanti, prova li ma jkunux qed isiru l-
azzjonijiet meħtieġa biex jinkisbu, il-
Kummissjoni tista’ tissospendi l-pagamenti 
lill-programm . Fid-deċiżjoni dwar is-
sospensjoni l-Kummissjoni għandha tqis 
l-effetti ekonomiċi u soċjali tas-
sospensjoni fuq l-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 meħtieġa.

Or. es

Emenda 112
Sergio Gutiérrez Prieto

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 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 

imħassar
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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.

Or. es

Emenda 113
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 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 

imħassar
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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.

Or. en

Emenda 114
Nadja Hirsch

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 
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-

(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 ikunu jistgħu, jekk meħtieġ, jintużaw 
b'mod ieħor li jindirizza l-problemi 
ekonomiċi li l-pajjiż ikun qiegħed iħabbat 
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-
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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.

indirizzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 
diffikultajiet ekonomiċi u soċjali. 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. Il-Kummissjoni iżda tista’ 
teżerċita dan id-dritt biss bħala ultima 
ratio (l-aħħar għażla). Id-deċiżjonijiet 
dwar is-sospensjonijiet għandhom ikunu 
proporzjonali u effettivi, u jqisu l-impatt 
tal-programmi individwali għall-indirizzar 
tas-sitwazzjoni ekonomika u soċjali tal-
Istat Membru rilevanti 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 u s-sitwazzjoni b’mod 
speċjali ta’ gruppi żvantaġġużi. Is-
sospensjonijiet għandhom jitneħħew u l-
fondi jerġgħu jsiru disponibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat minnufih hekk kif l-
Istat Membru jieħu l-azzjoni meħteġa.

Or. de

Emenda 115
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Biex l-isforzi jiġu kkonċentrati fuq il-
kisba tal-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
għandhom jiġu ddefiniti elementi komuni 
għall-programmi kollha. Għandhom jiġu 
allinjati l-proċeduri għall-adozzjoni u l-
emendar tal-programmi biex jiġi żgurat li 

(20) Biex l-isforzi jiġu kkonċentrati fuq il-
kisba tal-miri ewlenin tal-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, għandhom jiġu ddefiniti 
elementi komuni għall-programmi kollha. 
Għandhom jiġu allinjati l-proċeduri għall-
adozzjoni u l-emendar tal-programmi biex 
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jkun hemm konsistenza bejn l-
arranġamenti tal-ipprogrammar għall-
Fondi tal-QSK kollha. L-ipprogrammar 
għandu jiżgura l-konsistenza mal-Qafas 
Strateġiku Komuni u l-Kuntratt ta’ Sħubija, 
il-koordinazzjoni tal-Fondi tal-QSK 
bejniethom stess u mal-istrumenti 
finanzjarji eżistenti l-oħrajn u l-Bank 
Ewropew tal-Investiment.

jiġi żgurat li jkun hemm konsistenza bejn l-
arranġamenti tal-ipprogrammar għall-
Fondi tal-QSK kollha. L-ipprogrammar 
għandu jiżgura l-konsistenza mal-Qafas 
Strateġiku Komuni u l-Kuntratt ta’ Sħubija, 
il-koordinazzjoni tal-Fondi tal-QSK 
bejniethom stess u mal-istrumenti 
finanzjarji eżistenti l-oħrajn u l-Bank 
Ewropew tal-Investiment.

Or. en

Emenda 116
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) It-Trattat żied il-koeżjoni territorjali 
bħala waħda mill-għanijiet tal-koeżjoni
ekonomika u soċjali, u jeħtieġ li jiġu 
indirizzati l-irwoli tal-bliet, il-ġeografiji 
funzjonali u żoni subreġjonali li qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' problemi ġeografiċi 
jew demografiċi speċifiċi. Għal dan il-fini, 
biex jintuża aħjar il-potenzjal fil-livell 
lokali, jeħtieġ li jissaħħaħ u jiġi ffaċilitat 
l-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità 
billi jiġu stabbiliti regoli komuni u jkun 
hemm koordinazzjoni mill-qrib għall-
Fondi tal-QSK kollha. Ir-responsabbiltà 
tal-implimentazzjoni ta' strateġiji ta' 
żvilupp lokali għandha tingħata lil gruppi 
ta' azzjoni lokali li jirrappreżentaw l-
interessi tal-komunità, u dan bħala 
prinċipju essenzjali.

(21) Il-koeżjoni territorjali hija l-istrument 
ewlieni sabiex tinkiseb il-koeżjoni 
ekonomika u soċjali kif ipprovdut mit-
Trattat, u jeħtieġ li jiġu indirizzati l-irwoli 
tal-bliet, iż-żoni urbani,  il-ġeografiji 
funzjonali u żoni subreġjonali li qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' problemi ġeografiċi 
jew demografiċi speċifiċi. Għalhekk, l-
approċċ territorjali integrat kif stabbilit fl-
Artikolu 99 ta’ dan ir-Regolament għandu 
jkun l-għodda ewlenija sabiex jinkiseb 
żvilupp sostenibbli ta’ suċċess ta’ żoni 
bħal dawn u jiġu promossi l-impjiegi, l-
inklużjoni soċjali u l-prosperità taċ-
ċittadini li jgħixu f’dawk iż-żoni.

Or. en

Emenda 117
Elisabeth Schroedter
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Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Sabiex jiġi mobilizzat aħjar il-
potenzjal fuq livell lokali, huwa meħtieġ li 
l-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità 
jissaħħaħ u jiġi ffaċilitat billi jiġu 
stabbiliti regoli komuni u koordinazzjoni 
mill-qrib għall-Fondi tal-QSK. Ir-
responsabbiltà għall-implimentazzjoni tal-
istrateġiji ta’ tkabbir lokali għandha 
tingħata lill-gruppi ta’ azzjoni lokali li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-komunità, 
bħala prinċipju essenzjali. Il-gruppi 
LEADER eżistenti għandhom jiġu 
rikonoxxuti.

Or. en

Emenda 118
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Sabiex jitjiebu l-kwalità u d-disinn ta' 
kull programm, u jiġi verifikat li l-objettivi 
u l-miri jistgħu jintlaħqu, għandha titwettaq 
evalwazzjoni ex ante ta' kull programm.

(33) Sabiex jitjiebu l-kwalità u d-disinn ta' 
kull programm, u jiġi verifikat li l-objettivi 
u l-miri jistgħu jintlaħqu, għandha titwettaq 
evalwazzjoni ex ante ta' kull programm.
Għal kull programm, l-evalwazzjoni ex-
ante għandha tinkludi evalwazzjoni tal-
prinċipji orizzontali relatati mal-
konformità mal-liġi tal-Unjoni u dik 
nazzjonali, il-promozzjoni tal-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel u n-
nondiskriminazzjoni, u l-iżvilupp 
sostenibbli, kif definit f’dan ir-
Regolament.

Or. en
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Emenda 119
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Għandhom jitwettqu evalwazzjonijiet 
ex post mill-Kummissjoni sabiex jiġu 
vvalutati l-effikaċja u l-effiċjenza tal-Fondi 
tal-QSK u l-impatt globali tal-Fondi tal-
QSK għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv.

(35) Għandhom jitwettqu evalwazzjonijiet 
ex post mill-Kummissjoni sabiex jiġu 
vvalutati l-effikaċja u l-effiċjenza tal-Fondi 
tal-QSK u l-impatt globali tal-Fondi tal-
QSK u l-kontribut tagħhom sabiex 
jintlaħqu l-miri ewlenin tal-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, b’mod partikolari rigward it-
tnaqqis tal-faqar u l-esklużjoni soċjali.

Or. en

Emenda 120
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Ikun utli li jiġu speċifikati t-tipi ta' 
azzjoni li jkunu jistgħu jittieħdu fuq 
inizjattiva tal-Kummissjoni u tal-Istati 
Membri bħala assistenza teknika b'appoġġ 
mill-Fondi tal-QSK.

(36) Ikun utli li jiġu speċifikati t-tipi ta' 
azzjoni li jkunu jistgħu jittieħdu fuq 
inizjattiva tal-Kummissjoni u tal-Istati 
Membri bħala assistenza teknika b'appoġġ 
mill-Fondi tal-QSK. Stat Membru għandu 
jiżgura li jiġi allokat livell adegwat ta’ 
assistenza lill-imsieħba msemmija fl-
Artikolu 5(1)(a), (b) u (c) sabiex jiġi 
ffaċilitat l-involviment u l-parteċipazzjoni 
tagħhom fil-preparazzjoni u l-
implimentazzjoni tal-Kuntratti ta’ Sħubija 
u fil-proċess kollu ta’ programmazzjoni. 
Assistenza teknika ġestita mill-
Kummissjoni għandha tappoġġja lill-
organizzazzjonijiet umbrella tematiċi u l-
organizzazzjonijiet nongovernattivi, l-
imsieħba u n-netwerks soċjoekonomiċi u 
l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw 
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awtoritajiet lokali, urbani u reġjonali, li 
jaħdmu f’livell tal-UE fuq politika ta’ 
koeżjoni. 

Or. en

Emenda 121
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Jeħtieġ li jiġu ffissati l-limiti ta’ dawk 
ir-riżorsi għal investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi u li jiġu adottati kriterji oġġettivi 
għall-allokazzjoni tagħhom lir-reġjuni u 
lill-Istati Membri. Sabiex tiġi nkoraġġita l-
aċċellerazzjoni meħtieġa tal-iżvilupp tal-
infrastruttura fit-trasport u l-enerġija, kif 
ukoll it-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni madwar l-Unjoni, għandha 
tinħoloq Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. L-
allokazzjoni tal-approprjazzjonijiet annwali 
mill-Fondi u l-ammonti trasferiti mill-Fond 
ta’ Koeżjoni lill-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa lil xi Stat Membru għandhom 
ikunu limitati għal limitu li jiġi ffissat 
filwaqt li titqies il-kapaċità ta’ dak l-Istat 
Membru partikolari li jassorbi dawn l-
approprjazzjonijiet. Barra minn hekk, 
f'konformità mal-miri ewlenin dwar it-
tnaqqis tal-faqar, huwa meħtieġ li l-iskema 
għall-appoġġ għall-ikel tiġi riorjentata lejn 
l-aktar persuni fil-bżonn biex b'hekk issir 
il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-
iżvilupp armonjuż tal-Unjoni. Huwa
previst mekkaniżmu li jittrasferixxi r-
riżorsi lejn dan l-istrument u li jiżgura li 
dawn ikunu magħmula minn allokazzjoni 
tal-FSE permezz ta' tnaqqis impliċitu 
korrispondenti tal-perċentwali minima 
tal-Fondi Strutturali li għandha tiġi 
allokata lill-FSE f'kull pajjiż.

(57) Jeħtieġ li jiġu ffissati l-limiti ta’ dawk 
ir-riżorsi għal investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi u li jiġu adottati kriterji oġġettivi 
għall-allokazzjoni tagħhom lir-reġjuni u 
lill-Istati Membri.  Sabiex tiġi nkoraġġita l-
aċċellerazzjoni meħtieġa tal-iżvilupp tal-
infrastruttura fit-trasport u l-enerġija, kif 
ukoll it-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni madwar l-Unjoni, għandha 
tinħoloq Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. L-
allokazzjoni tal-approprjazzjonijiet annwali 
mill-Fondi u l-ammonti trasferiti mill-Fond 
ta’ Koeżjoni lill-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa lil xi Stat Membru għandhom 
ikunu limitati għal limitu li jiġi ffissat 
filwaqt li titqies il-kapaċità ta’ dak l-Istat 
Membru partikolari li jassorbi dawn l-
approprjazzjonijiet. Barra minn hekk, 
f'konformità mal-miri ewlenin dwar it-
tnaqqis tal-faqar, huwa meħtieġ li l-iskema 
għall-appoġġ għall-ikel tiġi riorjentata lejn 
l-aktar persuni fil-bżonn biex b'hekk issir 
il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-
iżvilupp armonjuż tal-Unjoni. Huwa 
previst mekkaniżmu li jittrasferixxi r-
riżorsi lejn dan l-istrument u li jiżgura li 
dawn ikunu magħmula minn allokazzjoni 
tal-FSE.
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Or. en

Emenda 122
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Sabiex tissaħħaħ l-enfasi fuq ir-
riżultati u l-ksib tal-objettivi u l-miri tal-
Ewropa 2020, ħamsa fil-mija tar-riżorsi 
għall-mira ta’ 'Investiment għat-tkabbir u 
l-impjiegi' għandhom jitwarrbu bħala 
riżerva għall- prestazzjoni għal kull Fond, 
u kategorija ta' reġjun f'kull Stat 
Membru.

imħassar

Or. es

Emenda 123
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Sabiex tissaħħaħ l-enfasi fuq ir-
riżultati u l-ksib tal-objettivi u l-miri tal-
Ewropa 2020, ħamsa fil-mija tar-riżorsi 
għall-mira ta' 'Investiment għat-tkabbir u 
l-impjiegi' għandhom jitwarrbu bħala 
riżerva għall- prestazzjoni għal kull Fond, 
u kategorija ta' reġjun f'kull Stat 
Membru.

imħassar

Or. en

Emenda 124
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst



PE489.560v02-00 26/213 AM\903982MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Sabiex tissaħħaħ l-enfasi fuq ir-
riżultati u l-ksib tal-objettivi u l-miri tal-
Ewropa 2020, ħamsa fil-mija tar-riżorsi 
għall-mira ta' 'Investiment għat-tkabbir u 
l-impjiegi' għandhom jitwarrbu bħala 
riżerva għall- prestazzjoni għal kull Fond, 
u kategorija ta' reġjun f'kull Stat 
Membru.

imħassar

Or. en

Emenda 125
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Sabiex tissaħħaħ l-enfasi fuq ir-
riżultati u l-ksib tal-objettivi u l-miri tal-
Ewropa 2020, ħamsa fil-mija tar-riżorsi 
għall-mira ta' 'Investiment għat-tkabbir u 
l-impjiegi' għandhom jitwarrbu bħala 
riżerva għall- prestazzjoni għal kull Fond, 
u kategorija ta' reġjun f'kull Stat 
Membru.

imħassar

Or. en

Emenda 126
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 58a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58a) Il-Kummissjoni, b’kooperazzjoni 
mal-Istati Membri, għandha twettaq 
analiżi tal-prestazzjoni tal-programmi 
f'kull Stat Membru fl-2017 u l-2019, billi 
teżamina l-ilħuq tal-istadji ewlenin tal-
programmi fil-livell ta' prijoritajiet.

Or. en

Emenda 127
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 58b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58 b) Fuq bażi tal-analiżi tal-prestazzjoni 
fl-2019, il-Kummissjoni għandha talloka 
lil kull Stat Membru s-sehem tar-riżerva 
tal-prestazzjoni tiegħu li jikkorrispondi 
għas-sehem tal-programmi u l-prijoritajiet 
wara li jkunu ntlaħqu l-istadji ewlenin 
tagħhom fl-allokazzjoni totali tal-Istat 
Membru għall-Fond jew il-Fondi 
kkonċernat/i. Għalhekk, il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra kif xieraq jekk 
fatturi esterni mhux previsti li fuqhom il-
programm ikkonċernat ma kellu l-ebda 
influwenza jkunux ikkawżaw nuqqasijiet 
fl-ilqugħ tal-istadji ewlenin. L-Istati 
Membri għandhom jattribwixxu r-riżerva 
tal-prestazzjoni b’mod ekwu lill-
programmi u l-prijoritajiet kollha wara li 
jkunu ntlaħqu l-istadji ewlenin tagħhom.

Or. en

Emenda 128
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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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 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. 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.

Or. en

Emenda 129
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet addizzjonali dwar l-
ipprogrammar, il-ġestjoni, il-monitoraġġ u 
l-kontroll tal-programmi operazzjonali 
appoġġjati mill-Fondi. Il-programmi 
operazzjonali għandhom jistabbilixxu l-assi 

(61) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet addizzjonali dwar l-
ipprogrammar, il-ġestjoni, il-monitoraġġ u 
l-kontroll tal-programmi operazzjonali 
appoġġjati mill-Fondi. Il-programmi 
operazzjonali għandhom jistabbilixxu l-assi 
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prijoritarji għal objettivi tematiċi, 
jelaboraw loġika konsistenti ta' intervent 
biex jiġu indirizzati l-ħtiġiet ta' żvilupp 
identifikati, u jistabbilixxu qafas għal 
valutazzjoni tal-prestazzjoni. Għandhom 
ukoll jinkludu elementi neċessarji oħrajn li 
jkunu ta' bażi għall-implimentazzjoni 
effettiva u effiċjenti tal-Fondi.

prijoritarji għal objettivi tematiċi u għall-
prinċipji orizzontali rigward il-konformità 
mal-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali, il-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa u n-nondiskriminazzjoni, u l-
iżvilupp sostenibbli, kif definit f’dan ir-
Regolament, jelaboraw loġika konsistenti 
ta' intervent biex jiġu indirizzati l-ħtiġiet ta' 
żvilupp identifikati, u jistabbilixxu qafas 
għal valutazzjoni tal-prestazzjoni. 
Għandhom ukoll jinkludu elementi 
neċessarji oħrajn li jkunu ta' bażi għall-
implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-
Fondi.

Or. en

Emenda 130
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65) Meta strateġija ta’ żvilupp urban jew 
territorjali tkun teħtieġ approċċ integrat 
minħabba li tkun tinvolvi investimenti taħt 
aktar minn assi prijoritarju wieħed ta’ 
programm operazzjonali wieħed jew aktar, 
l-azzjoni appoġġjata mill-Fondi għandha 
titwettaq bħala investiment territorjali 
integrat fi ħdan programm operazzjonali.

(65) Meta strateġija ta’ żvilupp urban jew 
rurali tkun teħtieġ approċċ integrat 
minħabba li tkun tinvolvi investimenti taħt 
aktar minn assi prijoritarju wieħed ta’ 
programm operazzjonali wieħed jew aktar, 
l-azzjoni appoġġjata mill-Fondi għandha 
titwettaq bħala investiment territorjali 
integrat fi ħdan programm operazzjonali.

Or. en

Emenda 132
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Premessa 70
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70) Huwa importanti li l-kisbiet tal-Fondi 
tal-Unjoni jinġiebu għall-attenzjoni tal-
pubbliku ġenerali. Iċ-ċittadini għandhom 
id-dritt li jkunu jafu kif qegħdin jiġu 
investiti r-riżorsi finanzjarji tal-Unjoni. Ir-
responsabbiltà li jiġi żgurat li l-
informazzjoni xierqa tiġi kkomunikata lill-
pubbliku għandha tkun kemm tal-
awtoritajiet ta’ ġestjoni kif ukoll tal-
benefiċjarji. Biex jiġi żgurat li jkun hemm 
aktar effiċjenza fil-komunikazzjoni mal-
pubbliku inġenerali u li jkun hemm aktar 
sinerġiji bejn l-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni li jsiru fuq inizjattiva tal-
Kummissjoni, il-baġit allokat għall-
azzjonijiet ta' komunikazzjoni taħt dan ir-
Regolament għandu jikkontribwixxi wkoll 
biex titkopra l-komunikazzjoni 
korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni Ewropea sa fejn dawn ikunu relatati 
mal-objettivi ġenerali ta' dan ir-
Regolament.

(70) Huwa importanti li l-kisbiet tal-Fondi 
tal-Unjoni jinġiebu għall-attenzjoni tal-
pubbliku ġenerali. Iċ-ċittadini għandhom 
id-dritt li jkunu jafu kif qegħdin jiġu 
investiti r-riżorsi finanzjarji tal-Unjoni. Ir-
responsabbiltà li jiġi żgurat li l-
informazzjoni xierqa tiġi kkomunikata lill-
pubbliku għandha tkun kemm tal-
awtoritajiet ta’ ġestjoni kif ukoll tal-
benefiċjarji, iżda speċjalment tal-
Kummissjoni. It-teknoloġija ġdida 
tagħmel possibbli li jiġu ppubblikati 
b’mod grafiku fuq websajt unika 
ċentralizzata flussi finanzjarji għal kull 
pajjiż u r-riżultati miksuba minn dan. 
Biex jiġi żgurat li jkun hemm aktar 
effiċjenza fil-komunikazzjoni mal-
pubbliku inġenerali u li jkun hemm aktar 
sinerġiji bejn l-attivitajiet ta’ 
komunikazzjoni li jsiru fuq inizjattiva tal-
Kummissjoni, il-baġit allokat għall-
azzjonijiet ta’ komunikazzjoni taħt dan ir-
Regolament għandu jikkontribwixxi wkoll 
biex titkopra l-komunikazzjoni 
korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni Ewropea sa fejn dawn ikunu relatati 
mal-objettivi ġenerali ta’ dan ir-
Regolament.

Or. fi

Emenda 133
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal Regolament
Premessa 71

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(71) Bil-għan li jiġi żgurat tixrid wiesa’ tal-
informazzjoni dwar il-kisbiet tal-Fondi u r-
rwol tal-Unjoni fihom u sabiex il-
benefiċjarji potenzjali jiġu informati dwar 

(71) Bil-għan li jiġi żgurat tixrid wiesa’ tal-
informazzjoni dwar il-kisbiet tal-Fondi u r-
rwol tal-Unjoni fihom u sabiex il-
benefiċjarji potenzjali jiġu informati dwar 
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l-opportunitajiet ta’ finanzjament, ir-regoli 
dettaljati dwar il-miżuri ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni, kif ukoll ċerti 
karatteristiċi tekniċi ta’ dawn il-miżuri, 
għandhom jiġu definiti f’dan ir-
Regolament.

l-opportunitajiet ta’ finanzjament, 
speċjalment permezz tal-
organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw id-
diversi partijiet involuti, ir-regoli dettaljati 
dwar il-miżuri ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni, kif ukoll ċerti 
karatteristiċi tekniċi ta’ dawn il-miżuri, 
għandhom jiġu definiti f’dan ir-
Regolament.

Or. fr

Emenda 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Premessa 85

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(85) Sabiex jiġu salvagwardjati l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni u jiġu pprovduti l-
mezzi li jiżguraw l-implimentazzjoni 
effettiva tal-programmi, għandu jkun 
hemm miżuri li jippermettu s-sospensjoni 
mill-Kummissjoni ta’ ħlasijiet fil-livell ta’ 
assi prijoritarju jew programm 
operazzjonali.

(85) Sabiex jiġu salvagwardjati l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni u jiġu pprovduti l-
mezzi li jiżguraw l-implimentazzjoni 
effettiva tal-programmi, għandu jkun 
hemm miżuri li jippermettu s-sospensjoni 
mill-Kummissjoni ta’ ħlasijiet fil-livell ta’ 
assi prijoritarju jew programm 
operazzjonali. Fid-deċiżjoni dwar is-
sospensjoni l-Kummissjoni għandha tqis 
l-effetti ekonomiċi u soċjali tas-
sospensjoni fuq ir-reġjun ikkonċernat.

Or. es

Emenda 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Premessa 88

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(88) Sabiex jiġu supplimentati u emendati (88) Sabiex jiġu supplimentati u emendati 
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ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
ta’ kodiċi tal-kondotta fuq l-objettivi u l-
kriterji li jappoġġjaw l-implimentazzjoni 
tas-sħubija, l-adozzjoni ta’ Qafas 
Strateġiku Komuni, regoli addizzjonali 
dwar l-allokazzjoni tar-riżerva ta’ tkabbir 
u kompetittività, id-definizzjoni taż-żona u 
l-popolazzjoni koperti mill-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali, ir-regoli dettaljati dwar l-
istrumenti finanzjarji (valutazzjoni ex ante, 
l-eliġibbiltà tal-ispejjeż, it-tipi ta’ 
attivitajiet mhux appoġġjati, il-
kombinazzjoni tal-appoġġ, it-trasferiment u 
l-ġestjoni tal-assi, it-talbiet għall-ħlasijiet, 
u l-kapitalizzazzjoni ta’ pagamenti akkont 
annwali), id-definizzjoni tar-rata fissa għal 
operazzjonijiet li jiġġeneraw dħul, ir-
responsabbiltajiet tal-Istati Membri fir-
rigward tal-proċedura għar-rappurtar ta’ 
irregolaritajiet u l-irkupru ta’ somom 
indebitament imħallsa, il-mudell tad-
dikjarazzjoni ta’ ġestjoni tal-assigurazzjoni 
fuq il-funzjonament tas-sistema ta’ ġestjoni 
u kontroll, il-kondizzjonijiet tal-verifiki 
nazzjonali, il-kriterji ta’ akkreditazzjoni 
għall-awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-
awtoritajiet ta’ ċertifikazzjoni, l-
identifikazzjoni ta’ trasportaturi tad-dejta 
aċċettati b’mod komuni, il-livell ta’ 
korrezzjoni finanzjarja li għandu jiġi 
applikat, l-emendar tal-annessi u l-miżuri 
speċifiċi meħtieġa għall-iffaċilitar tat-
tranżizzjoni mir-Regolament (KE) Nru. 
1083/2006. Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li temenda l-Annessi I u 
IV sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta' 
adattament fil-ġejjieni.  Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-livell 
espert. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li temenda l-Anness V sabiex jiġu 
indirizzati l-ħtiġijiet ta' adattament fil-
ġejjieni. Huwa ta' importanza partikolari li 
l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 

ċerti elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
ta' sett ta’ linji gwida fuq l-objettivi u l-
kriterji li jappoġġjaw l-implimentazzjoni 
tas-sħubija, l-adozzjoni ta' Qafas Strateġiku 
Komuni, id-definizzjoni taż-żona u l-
popolazzjoni koperti mill-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali, ir-regoli dettaljati dwar l-
istrumenti finanzjarji (valutazzjoni ex ante, 
l-eliġibbiltà tal-ispejjeż, it-tipi ta' attivitajiet 
mhux appoġġjati, il-kombinazzjoni tal-
appoġġ, it-trasferiment u l-ġestjoni tal-assi, 
it-talbiet għall-ħlasijiet, u l-
kapitalizzazzjoni ta' pagamenti akkont 
annwali), id-definizzjoni tar-rata fissa għal 
operazzjonijiet li jiġġeneraw dħul, ir-
responsabbiltajiet tal-Istati Membri fir-
rigward tal-proċedura għar-rappurtar ta' 
irregolaritajiet u l-irkupru ta' somom 
indebitament imħallsa, il-mudell tad-
dikjarazzjoni ta' ġestjoni tal-assigurazzjoni 
fuq il-funzjonament tas-sistema ta' ġestjoni 
u kontroll, il-kondizzjonijiet tal-verifiki 
nazzjonali, il-kriterji ta' akkreditazzjoni 
għall-awtoritajiet ta' ġestjoni u l-
awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni, l-
identifikazzjoni ta' trasportaturi tad-dejta 
aċċettati b'mod komuni, il-livell ta' 
korrezzjoni finanzjarja li għandu jiġi 
applikat, l-emendar tal-annessi u l-miżuri 
speċifiċi meħtieġa għall-iffaċilitar tat-
tranżizzjoni mir-Regolament (KE) Nru.
1083/2006. Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li temenda l-Annessi I u 
IV sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta' 
adattament fil-ġejjieni.  Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-livell 
espert. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li temenda l-Anness V sabiex jiġu 
indirizzati l-ħtiġijiet ta' adattament fil-
ġejjieni. Huwa ta' importanza partikolari li 
l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul ix-xogħol preparatorju tagħha, 
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xierqa matul ix-xogħol preparatorju tagħha, 
inkluż fil-livell espert.

inkluż fil-livell espert.

Or. en

Emenda 136
Sergio Gutiérrez Prieto

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, deċiżjoni li japprovaw il-
Kuntratti ta' Sħubija, deċiżjonijiet li 
jallokaw ir-riżerva għall-prestazzjoni u 
deċiżjonijiet li jissospendu l-ħlasijiet 
marbuta mal-politiki ekonomiċi tal-Istati 
Membri; u b'rabta mal-Fondi, deċiżjoni li 
jadottaw deċiżjonijiet ta' programmi 
operazzjonali; 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 
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.

(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, u b'rabta mal-
Fondi, deċiżjonijiet li jadottaw deċiżjonijiet 
ta' programmi operazzjonali 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 
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 jissospendu
ħlasijiet u deċiżjojnijiet dwar 
korrezzjonijiet finanzjarji.

Or. es
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Emenda 137
Kinga Göncz

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 
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.

(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 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 
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 jissospendu
ħlasijiet u deċiżjojnijiet dwar 
korrezzjonijiet finanzjarji.

Or. en

Emenda 138
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) 'Qafas Strateġiku Komuni' tfisser id-
dokument li jittraduċi l-objettivi u l-miri 
tal-istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
f'azzjonijiet ewlenin għall-Fondi tal-QSK, 
li jistabbilixxi għal kull objettiv tematiku l-
azzjonijiet ewlenin li għandhom jiġu 
appoġġjati minn kull Fond tal-QSK u l-
mekkaniżmi li jiżguraw il-koerenza u l-
konsistenza tal-ipprogrammar tal-Fondi tal-
QSK mal-politiki ekonomiċi u tal-impjiegi
tal-Istati Membri u tal-Unjoni;

(2) 'Qafas Strateġiku Komuni' tfisser id-
dokument li jittraduċi l-miri ewlenin tal-
istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
f'azzjonijiet ewlenin għall-Fondi tal-QSK, 
li jistabbilixxi għal kull mira ewlenija l-
azzjonijiet ewlenin li għandhom jiġu 
appoġġjati minn kull Fond tal-QSK u l-
mekkaniżmi li jiżguraw il-koerenza u l-
konsistenza tal-ipprogrammar tal-Fondi tal-
QSK mal-għan tal-Istati Membri u tal-
Unjoni li jiksbu żvilupp sostenibbli mil-lat 
soċjali u ambjentali;

Or. en

Emenda 139
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) ‘ipprogrammar’ tfisser il-proċess tal-
organizzazzjoni, it-teħid tad-deċiżjonijiet u 
l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji 
f’diversi stadji maħsub għall-
implimentazzjoni, fuq bażi multiannwali, 
tal-azzjoni konġunta mill-Unjoni u l-Istati 
Membri sabiex tinkiseb l-istrateġija tal-
Unjoni dwar tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv;

(4) ‘ipprogrammar’ tfisser il-proċess tal-
organizzazzjoni, it-teħid tad-deċiżjonijiet u 
l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji 
f’diversi stadji, bil-għan ukoll li 
jappoġġja, fuq bażi multiannwali, tal-
azzjoni konġunta mill-Unjoni u l-Istati 
Membri sabiex jinkisbu l-miri ewlenin tal-
istrateġija tal-Unjoni dwar tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv;

Or. en

Emenda 140
Elisabeth Schroedter
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Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) ‘ipprogrammar’ tfisser il-proċess tal-
organizzazzjoni, it-teħid tad-deċiżjonijiet u 
l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji 
f’diversi stadji maħsub għall-
implimentazzjoni, fuq bażi multiannwali, 
tal-azzjoni konġunta mill-Unjoni u l-Istati 
Membri sabiex tinkiseb l-istrateġija tal-
Unjoni dwar tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv;

(4) ‘ipprogrammar’ tfisser il-proċess tal-
organizzazzjoni, it-teħid tad-deċiżjonijiet u 
l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji 
f’diversi stadji, bl-involviment tas-sħab u 
f’konformità mal-approċċ ta’ governanza 
fuq ħafna livelli skont l-Artikolu 5,
maħsub għall-implimentazzjoni, fuq bażi 
multiannwali, tal-azzjoni konġunta mill-
Unjoni u l-Istati Membri sabiex tinkiseb l-
istrateġija tal-Unjoni dwar tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv;

Or. en

Emenda 141
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) 'Għajnuna mill-Istat' tfisser għajnuna 
li taqa’ taħt l-Artikolu 107(1) tat-Trattat u 
għandha titqies ukoll għall-finijiet ta’ dan 
ir-Regolament li tinkludi għajnuna de 
minimis fis-sens tar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1998/2006 tal-
15 ta’ Diċembru 2006 dwar l-applikazzjoni 
tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat għal 
għajnuna de minimis, ir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1535/2007 tal-
20 ta’ Diċembru 2007 dwar l-applikazzjoni 
tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għal 
għajnuna de minimis fis-settur tal-
produzzjoni agrikola u r-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 875/2007 tal-
24 ta’ Lulju 2007 dwar l-applikazzjoni tal-
Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għal 
għajnuna de minimis fis-settur tas-sajd u li 

(10) 'Għajnuna mill-Istat' tfisser għajnuna 
li taqa’ taħt l-Artikolu 107(1) tat-Trattat u 
għandha titqies ukoll għall-finijiet ta’ dan 
ir-Regolament li tinkludi għajnuna de 
minimis fis-sens tar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1998/2006 tal-15 
ta’ Diċembru 2006 dwar l-applikazzjoni 
tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat għal 
għajnuna de minimis, ir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1535/2007 tal-20 
ta’ Diċembru 2007 dwar l-applikazzjoni 
tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għal 
għajnuna de minimis fis-settur tal-
produzzjoni agrikola u r-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 875/2007 tal-24 ta’ 
Lulju 2007 dwar l-applikazzjoni tal-
Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għal 
għajnuna de minimis fis-settur tas-sajd u li 
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jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1860/2004;

jemenda r-Regolament (KE) Nru 
1860/2004, ir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 360/2012 tal-25 
t’April 2012 dwar l-applikazzjoni tal-
Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal 
għajnuna de minimis mogħtija lil 
intrapriżi li jipprovdu servizzi ta’ interess 
ekonomiku ġenerali1, kif ukoll għajnuna 
fil-forma ta’ servizzi pubbliċi mogħtija lil 
ċerti intrapriżi fdati bl-operat ta’ servizzi 
ta’ interess ekonomiku ġenerali fis-sens 
tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ 
Diċembru 2011 dwar l-applikazzjoni tal-
Artikolu 106(2) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għall-
għajnuna tal-Istat fil-forma ta’ kumpens 
ta’ servizz pubbliku mogħti li ċerti 
intrapriżi fdati bl-operat ta’ servizzi ta’ 
interess ekonomiku ġenerali2.
1 ĠU L 114, 26.4.2012, p. 8.
2 ĠU L 7, 11.1.2012, p. 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-provvista ta’ servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali hija waħda mill-forom ta’ 
għajnuna mill-Istat għandha tiġi inkluża fid-definizzjoni ta’ "għajnuna mill-Istat".

Emenda 142
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) ‘strateġija ta’ żvilupp lokali’ tfisser 
sett koerenti ta’ operazzjonijiet biex 
jissodisfaw l-objettivi u l-ħtiġijiet lokali, li 
tikkontribwixxi għat-twettiq tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, u li hija 

(16) ‘strateġija ta’ żvilupp lokali’ tfisser 
sett koerenti ta’ operazzjonijiet biex 
jissodisfaw l-objettivi u l-ħtiġijiet lokali li
tiġi implimentata bi sħab fil-livell xieraq, 
ukoll bl-għan li jintlaħqu l-miri ewlenin
tal-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
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implimentata fi sħubija fil-livell xieraq; intelliġenti, sostenibbli u inklużiv;

Or. en

Emenda 143
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) 'Kuntratt ta' Sħubija' tfisser id-
dokument imħejji mill-Istat Membru bl-
involviment ta' imsieħba f'konformità mal-
approċċ ibbażat fuq governanza f'diversi 
livelli, li jistabbilixxi l-istrateġija, il-
prijoritajiet u l-arranġamenti tal-Istat 
Membru għall-użu tal-Fondi tal-QSK 
b'mod effettiv u effiċjenti sabiex tiġi 
segwita l-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, u li hija 
approvata mill-Kummissjoni wara 
valutazzjoni u djalogu mal-Istat Membru;

(18) 'Kuntratt ta' Sħubija' tfisser id-
dokument imħejji mill-Istat Membru bl-
involviment ta' imsieħba f'konformità mal-
approċċ ibbażat fuq governanza f'diversi 
livelli kif stabbilit fl-Artikolu 5 ta’ dan ir-
Regolament, li jistabbilixxi l-istrateġija, il-
prijoritajiet u l-arranġamenti tal-Istat 
Membru għall-użu tal-Fondi tal-QSK 
b'mod effettiv u effiċjenti sabiex tiġi 
segwita l-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv waqt li 
jiġu rikonoxxuti l-ħtiġijiet differenti tar-
reġjuni, u tiġi ggarantita l-flessibbiltà 
meħtieġa għall-iżvilupp reġjonali 
sostenibbli, u li hija approvata mill-
Kummissjoni wara valutazzjoni u djalogu 
mal-Istat Membru; 

Or. en

Emenda 144
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) 'Kuntratt ta' Sħubija' tfisser id-
dokument imħejji mill-Istat Membru bl-
involviment ta' imsieħba f'konformità mal-
approċċ ibbażat fuq governanza f'diversi 

(18) 'Kuntratt ta' Sħubija' tfisser id-
dokument imħejji mill-Istat Membru bl-
involviment ta' imsieħba f'konformità mal-
approċċ ibbażat fuq governanza f'diversi 
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livelli, li jistabbilixxi l-istrateġija, il-
prijoritajiet u l-arranġamenti tal-Istat 
Membru għall-użu tal-Fondi tal-QSK 
b'mod effettiv u effiċjenti sabiex tiġi 
segwita l-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv,
u li hija approvata mill-Kummissjoni wara 
valutazzjoni u djalogu mal-Istat Membru;

livelli, li jistabbilixxi l-istrateġija, il-
prijoritajiet u l-arranġamenti tal-Istat 
Membru għall-użu tal-Fondi tal-QSK 
b'mod effettiv u effiċjenti u li hija 
approvata mill-Kummissjoni wara 
valutazzjoni u djalogu mal-Istat Membru;

Or. en

Emenda 145
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fondi tal-QFS għandhom jipprovdu 
sostenn, permezz ta' programmi 
multiannwali, li jikkumplimenta intervent 
nazzjonali, reġjonali u lokali, sabiex 
titwassal l-istrateġija tal-prijoritajiet tal-
Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, filwaqt li jitqiesu l-Linji Gwida 
Integrati u r-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-Artikolu 
121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet relevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-
Trattat.

1. Il-Fondi tal-QFS għandhom jipprovdu 
sostenn għal tkabbir sostenibbli mil-lat 
soċjali u ambjentali, permezz ta' 
programmi multiannwali, li 
jikkumplimenta intervent nazzjonali, 
reġjonali u lokali, sabiex ukoll jintlaħqu l-
miri ewlenin tal-istrateġija tal-Unjoni ta' 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.

Or. en

Emenda 146
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fondi tal-QFS għandhom jipprovdu 1. Il-Fondi tal-QFS għandhom jipprovdu 
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sostenn, permezz ta' programmi 
multiannwali, li jikkumplimenta intervent 
nazzjonali, reġjonali u lokali, sabiex 
titwassal l-istrateġija tal-prijoritajiet tal-
Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, filwaqt li jitqiesu l-Linji Gwida 
Integrati u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi 
għall-pajjiż skont l-Artikolu 121(2) tat-
Trattat u r-rakkomandazzjonijiet relevanti 
tal-Kunsill adottati skont l-Artikolu 148(4) 
tat-Trattat.

sostenn, permezz ta' programmi 
multiannwali, li jikkumplimenta intervent 
nazzjonali, reġjonali u lokali, sabiex 
titwassal l-istrateġija tal-prijoritajiet tal-
Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv kif ukoll sabiex jitwettqu l-
missjonijiet speċifiċi tal-Fondi skont l-
għanijiet tagħhom ibbażati fuq it-Trattat, 
filwaqt li jitqiesu l-Linji Gwida Integrati 
rilevanti u r-rakkomandazzjonijiet rilevanti 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-Artikolu 
121(2) tat-Trattat u r-rakkomandazzjonijiet 
relevanti tal-Kunsill adottati skont l-
Artikolu 148(4) tat-Trattat .

Or. en

Emenda 147
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 4 – Paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fondi tal-QFS għandhom jipprovdu 
sostenn, permezz ta' programmi 
multiannwali, li jikkumplimenta intervent 
nazzjonali, reġjonali u lokali, sabiex 
titwassal l-istrateġija tal-prijoritajiet tal-
Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, filwaqt li jitqiesu l-Linji Gwida 
Integrati u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi 
għall-pajjiż skont l-Artikolu 121(2) tat-
Trattat u r-rakkomandazzjonijiet relevanti 
tal-Kunsill adottati skont l-Artikolu 148(4) 
tat-Trattat.

1. Il-Fondi tal-QFS għandhom jipprovdu 
sostenn, permezz ta' programmi 
multiannwali, li jikkumplimenta intervent 
nazzjonali, reġjonali u lokali, sabiex 
titwassal l-istrateġija tal-prijoritajiet tal-
Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, filwaqt li jitqies l-Artikolu 9 tat-
Trattat, il-Linji Gwida Integrati u r-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet relevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat.

Or. fr

Emenda 148
Elisabeth Schroedter
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 4 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li s-sostenn mill-Fondi 
huwa konsistenti mal-politiki u l-
prijoritajiet tal-Unjoni u komplementari 
għal strumenti oħra tal-Unjoni.

2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li s-sostenn mill-Fondi 
huwa konsistenti mal-politiki u l-
prijoritajiet rilevanti, inklużi l-miri 
orizzontali, tal-Unjoni u komplementari 
għal strumenti oħra tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 149
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 4 – Paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri u l-korpi maħtura 
minnhom għal dak il-għan għandhom 
ikunu responsabbli għall-implimentazzjoni
tal-programmi operazzjonali u għat-twettiq 
tal-kompiti tagħhom skont dan ir-
Regolament u r-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond fil-livell territorjali xieraq, 
skont il-qafas istituzzjonali, legali u 
finanzjarju tal-Istat Membru u soġġett għal 
konformità ma’ dan ir-Regolament u r-
regoli speċifiċi għall-Fond.

4. L-awtoritajiet reġjonali għandhom 
ikunu responsabbli mit-tmexxija, mill-
implimentazzjoni tal-programmi 
operazzjonali u għat-twettiq tal-kompiti 
tagħhom skont dan ir-Regolament u r-
Regolamenti speċifiċi għall-Fond fil-livell 
territorjali xieraq, skont il-qafas 
istituzzjonali, legali u finanzjarju tal-Istat 
Membru u soġġett għal konformità ma’ 
dan ir-Regolament u r-regoli speċifiċi 
għall-Fond.

Or. fr

Emenda 150
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 4 – paragrafu 5 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Arranġamenti għall-implimentazzjoni u 
l-użu tal-Fondi tal-QSK, u b’mod 
partikolari r-riżorsi finanzjarji u 
amministrattivi meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-Fondi tal-QSK, fir-
rigward tar-rappurtar, l-evalwazzjoni, il-
ġestjoni u l-kontroll għandhom iqisu l-
prinċipju ta’ proporzjonalità filwaqt li jiġi 
kkunsidrat il-livell ta’ sostenn allokat.

5. Arranġamenti għall-implimentazzjoni u 
l-użu tal-Fondi tal-QSK, u b’mod 
partikolari r-riżorsi finanzjarji u 
amministrattivi meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-Fondi tal-QSK, fir-
rigward tar-rappurtar, l-evalwazzjoni, il-
ġestjoni u l-kontroll għandhom iqisu l-
prinċipju ta’ proporzjonalità filwaqt li jiġi 
kkunsidrat il-livell ta’ sostenn allokat u d-
daqs tal-benefiċjarju.

Or. en

Emenda 151
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 4 – paragrafu 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw l-effikaċja tal-Fondi 
tal-QSK, partikolarment permezz tal-
monitoraġġ, ir-rappurtar u l-evalwazzjoni.

9. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw l-effikaċja tal-Fondi 
tal-QSK, partikolarment permezz tal-
monitoraġġ, ir-rappurtar u l-evalwazzjoni, 
billi l-benefiċjarji potenzjali jiġu 
mgħarrfa dwar opportunitajiet ta’ 
finanzjament u billi l-pubbliku jiġi 
infurmat bir-rwol u l-kisbiet tal-politika 
ta’ koeżjoni.

Or. en

Emenda 152
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – Paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm ieħor rispettivament, Stat 
Membru għandu jorganizza sħubija mal-
imsieħba li ġejjin:

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm ieħor rispettivament, l-Istati 
Membri u l-awtoritajiet reġjonali 
għandhom jorganizzaw sħubija mal-
imsieħba li ġejjin:

Or. fr

Emenda 153
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – Paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm ieħor rispettivament, Stat 
Membru għandu jorganizza sħubija mal-
imsieħba li ġejjin:

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm ieħor rispettivament, l-Istati 
Membri u l-awtoritajiet reġjonali 
għandhom jorganizzaw sħubija mal-
imsieħba li ġejjin:

Or. fr

Emenda 154
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – Paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-awtoritajiet kompetenti reġjonali, 
lokali, urbani u awtoritajiet pubbliċi oħra;

a) l-awtoritajiet pubbliċi l-oħra
kompetenti;

Or. fr
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Emenda 155
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – Paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-awtoritajiet kompetenti reġjonali, 
lokali, urbani u awtoritajiet pubbliċi oħra;

a) l-awtoritajiet pubbliċi kompetenti l-
oħra;

Or. fr

Emenda 156
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, inkluż l-imsieħba ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' 
ugwaljanza u nondiskriminazzjoni.

(c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, inkluż l-imsieħba ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' 
ugwaljanza bejn is-sessi u 
nondiskriminazzjoni, organizzazzjonijjiet 
nongovernattivi li jippromwovu l-
inklużjoni soċjali u l-organizzazzjonijiet 
attivi fl-oqsma tal-kultura, l-edukazzjoni u 
l-politika għaż-żgħażagħ.

Or. en

Emenda 157
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – paragrafu 1  – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, inkluż l-imsieħba ambjentali, 

(c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, inkluż l-imsieħba ambjentali, 
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organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' 
ugwaljanza u nondiskriminazzjoni.

organizzazzjonijiet mhux governattivi, 
fosthom organizzazzjonijiet mingħajr skop 
ta’ qligħ li jippromwovu l-inklużjoni 
soċjali, u korpi responsabbli għall-
promozzjoni ta' ugwaljanza u 
nondiskriminazzjoni.

Or. en

Emenda 158
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Stat Membru għandu jinkludi fis-
sħubija dawk l-istituzzjonijiet, l-
organizzazzjonijiet u l-gruppi li jistgħu 
jinfluwenzaw jew jistgħu jiġu affettwati 
mill-implimentazzjoni tal-programmi. 
Għandha tingħata attenzjoni speċifika 
lill-gruppi li jistgħu jiġu affettwati mill-
programmi u li jistgħu jħabbtu wiċċhom 
ma’ diffikultajiet sabiex 
jinfluwenzawhom, b’mod partikolari l-
gruppi l-iżjed vulnerabbli u 
marġinalizzati.

Or. en

Emenda 159
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livell, l-imsieħba 
għandhom jiġu involuti mill-Istati Membri 
fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livell u mal-Kuntratt 
ta’ Sħubija, kif imsemmi fil-paragrafu 1,
l-imsieħba għandhom jiġu involuti mill-
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rapporti ta' progress u fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta’ 
monitoraġġ għall-programmi..

Istati Membri fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' 
Sħubija u r-rapporti ta' progress u fit-
tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-programmi. 

Or. en

Emenda 160
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livell, l-imsieħba 
għandhom jiġu involuti mill-Istati Membri 
fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-
rapporti ta' progress u fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta’ 
monitoraġġ għall-programmi.

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livelli, l-imsieħba li 
jirrappreżentaw il-livelli territorjali 
differenti skont l-istruttura istituzzjonali 
tal-Istati Membri għandhom jiġu involuti 
mill-Istati Membri fl-istadji kollha fit-
tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-rapporti 
ta' progress u fl-istadji kollha fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta’ 
monitoraġġ għall-programmi.

Or. en

Emenda 161
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livell, l-imsieħba 
għandhom jiġu involuti mill-Istati Membri 
fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-
rapporti ta' progress u fit-tħejjija, l-

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livelli, l-imsieħba 
għandhom jiġu involuti mill-Istati Membri 
fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-
rapporti ta' progress u fit-tħejjija, l-



AM\903982MT.doc 47/213 PE489.560v02-00

MT

implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta’ 
monitoraġġ għall-programmi.

implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta’ 
monitoraġġ għall-programmi. L-imsieħba 
għandhom jiġu żgurati aċċess indaqs 
għall-finanzjament ipprovdut għal dawn 
l-għanijiet.

Or. en

Emenda 162
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livell, l-imsieħba 
għandhom jiġu involuti mill-Istati Membri 
fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-
rapporti ta' progress u fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta’ 
monitoraġġ għall-programmi.

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livelli, l-imsieħba 
għandhom jiġu involuti mill-Istati Membri 
fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-
rapporti ta' progress u fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi b’mod 
opportun u konsistenti. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta’ 
monitoraġġ għall-programmi.

Or. en

Emenda 163
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 biex tipprovdi għal kodiċi ta' 
kondotta Ewropew li jistabbilixxi objettivi 
u kriterji sabiex tiġi sostnuta l-

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta, wara konsultazzjoni 
komprensiva mal-imsieħba msemmija fil-
paragrafu 1 fil-livell tal-Unjoni, atti 
delegati skont l-Artikolu 142 biex tipprovdi 
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implimentazzjoni tas-sħubija u sabiex tiġi 
ffaċilitata l-kondiviżjoni tal-informazzjoni, 
l-esperjenza, ir-riżultati u prattiki tajba fost 
l-Istati Membri.

għal kodiċi ta' kondotta Ewropew, abbażi 
tal-aħjar prattiki, li jistabbilixxi objettivi u 
kriterji sabiex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni tas-sħubija waqt il-
preparazzjoni, il-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
Kuntratti ta’ Sħubija, u l-programmi, u
sabiex tiġi ffaċilitata l-kondiviżjoni tal-
informazzjoni, l-esperjenza, ir-riżultati u l-
aħjar prattiki fost l-Istati Membri.

Or. en

Emenda 164
Gabriele Zimmer

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 biex tipprovdi għal kodiċi ta' 
kondotta Ewropew li jistabbilixxi objettivi 
u kriterji sabiex tiġi sostnuta l-
implimentazzjoni tas-sħubija u sabiex tiġi 
ffaċilitata l-kondiviżjoni tal-informazzjoni, 
l-esperjenza, ir-riżultati u prattiki tajba fost 
l-Istati Membri.

3. Wara l-konsultazzjoni obbligatorja mal-
imsieħba rilevanti kollha, inklużi t-
trejdjunjins u l-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili fil-livell tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 142 
biex tipprovdi għal kodiċi ta' kondotta 
Ewropew li jistabbilixxi objettivi u kriterji 
sabiex tiġi sostnuta l-implimentazzjoni tas-
sħubija u sabiex tiġi ffaċilitata l-
kondiviżjoni tal-informazzjoni, l-
esperjenza, ir-riżultati u prattiki tajba fost l-
Istati Membri.

Or. en

Emenda 165
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 biex tipprovdi għal kodiċi ta' 
kondotta Ewropew li jistabbilixxi objettivi 
u kriterji sabiex tiġi sostnuta l-
implimentazzjoni tas-sħubija u sabiex tiġi 
ffaċilitata l-kondiviżjoni tal-informazzjoni, 
l-esperjenza, ir-riżultati u prattiki tajba fost 
l-Istati Membri.

3. Wara l-konsultazzjoni mal-imsieħba 
rilevanti kollha, inklużi t-trejdjunjins u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-
livell tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 142 biex tipprovdi għal 
kodiċi ta' kondotta Ewropew li jistabbilixxi 
objettivi u kriterji sabiex tiġi sostnuta l-
implimentazzjoni tas-sħubija u sabiex tiġi 
ffaċilitata l-kondiviżjoni tal-informazzjoni, 
l-esperjenza, ir-riżultati u prattiki tajba fost 
l-Istati Membri.

Or. en

Emenda 166
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 140 biex tipprovdi għal kodiċi ta' 
kondotta Ewropew li jistabbilixxi objettivi 
u kriterji sabiex tiġi sostnuta l-
implimentazzjoni tas-sħubija u sabiex tiġi 
ffaċilitata l-kondiviżjoni tal-informazzjoni, 
l-esperjenza, ir-riżultati u prattiki tajba fost 
l-Istati Membri.

3. Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta l-
imsieħba soċjali u l-membri tas-soċjetà 
ċivili rilevanti għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 142 
biex tipprovdi gwidi dwar azzjoni li 
tistabbilixxi objettivi u kriterji sabiex tiġi 
sostnuta l-implimentazzjoni tas-sħubija u 
sabiex tiġi ffaċilitata l-kondiviżjoni tal-
informazzjoni, l-esperjenza, ir-riżultati u 
prattiki tajba fost l-Istati Membri.

Or. es

Emenda 167
Elisabeth Morin-Chartier
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Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – Paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 biex tipprovdi għal kodiċi ta' 
kondotta Ewropew li jistabbilixxi objettivi 
u kriterji sabiex tiġi sostnuta l-
implimentazzjoni tas-sħubija u sabiex tiġi 
ffaċilitata l-kondiviżjoni tal-informazzjoni, 
l-esperjenza, ir-riżultati u prattiki tajba fost 
l-Istati Membri.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 biex tipprovdi, wara 
konsultazzjoni mal-imsieħba ekonomiċi u 
soċjali u mal-organizzazzjonijiet imsieħba 
Ewropej, għal kodiċi ta' kondotta Ewropew 
li jistabbilixxi objettivi u kriterji sabiex tiġi 
sostnuta l-implimentazzjoni tas-sħubija u 
sabiex tiġi ffaċilitata l-kondiviżjoni tal-
informazzjoni, l-esperjenza, ir-riżultati u 
prattiki tajba fost l-Istati Membri.

Or. fr

Emenda 168
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 5 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Permezz tal-implimentazzjoni tal-
Fondi tal-QSK, l-awtoritajiet 
amministrattivi kompetenti jippromwovu 
l-parteċipazzjoni xierqa u l-aċċess tal-
imsieħba skont l-Artikolu 5 paragrafu 1c) 
ta’ dan ir-Regolament għall-miżuri 
finanzjarji, b’mod partikolari fl-oqsma 
tal-ġlieda kontra l-faqar u l-inklużjoni 
soċjali, l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel, kif ukoll opportunitajiet indaqs.

Or. de

Emenda 169
Kinga Göncz
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel 
u n-nisa u nondiskriminazzjoni

Il-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs u 
nondiskriminazzjoni

Or. en

Emenda 170
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel 
u n-nisa u nondiskriminazzjoni

Il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa 
u l-irġiel u nondiskriminazzjoni

Or. en

Emenda 171
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
integrazzjoni tal-ġeneru tiġi promossa fit-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
programmi.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
integrazzjoni koerenti tal-ġeneru fl-istadji 
kollha tat-tħejjija, il-programmazzjoni u l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Fondi tal-QSK b’metodi 
tal-valutazzjoni tal-ibbaġitjar tal-ġeneru.

L-Istati Membri għandhom jippermettu 
wkoll il-parteċipazzjoni bbilanċjata tan-
nisa u l-irġiel fil-ġestjoni u l-
implimentazzjoni tal-programmi 
operazzjonali fil-livell lokali, reġjonali u 
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nazzjonali u jirrapportaw dwar il-progress 
f’dan il-qasam.

Or. en

Emenda 172
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
integrazzjoni tal-ġeneru tiġi promossa fit-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
programmi.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-perspettiva tal-
ugwaljanza tal-opportunitajiet u n-
nondiskriminazzjoni tiġi promossa fit-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
programmi.

Or. es

Emenda 173
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 7 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
integrazzjoni tal-ġeneru tiġi promossa fit-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
programmi.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
integrazzjoni tal-ġeneru tiġi promossa fit-
tħejjija,  l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-programmi b’mod 
opportun u konsistenti.

Or. en

Emenda 174
Ramona Nicole Mănescu



AM\903982MT.doc 53/213 PE489.560v02-00

MT

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 7 – paragrafu 1  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
integrazzjoni tal-ġeneru tiġi promossa fit-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
programmi.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
integrazzjoni tal-ġeneru tiġi promossa fit-
tħejjija, il-programmazzjoni, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi.

Or. en

Emenda 175
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 7 – paragrafu 2  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi waqt li 
jagħtu attenzjoni partikolari lil dawk li 
jħabbtu wiċċhom ma’ ħafna 
diskriminazzjonijiet. L-aċċessibbiltà għall-
persuni diżabbli għandha tkun waħda 
mill-kriterji li għandhom jiġu osservati 
fid-definizzjoni ta’ operazzjonijiet 
kofinanzjati mill-Fondi u għandha tiġi 
kkunsidrata waqt l-istadji varji ta’ 
implimentazzjoni.

Or. en
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Emenda 176
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex 
jippromwovu opportunitajiet indaqs,
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali, u jiżguraw li s-segregazzjoni ma 
tiġix riprodotta u tiġi żgurata l-
aċċessibbiltà matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi.

Or. en

Emenda 177
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1  – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) it-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u l-innovazzjoni;

(1) it-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u l-innovazzjoni għal tkabbir 
sostenibbli mil-lat ambjentali u soċjali;

Or. en

Emenda 178
Gabriele Zimmer

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1  – punt 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) it-tisħiħ tal-kompetittività ta’ impriżi 
żgħar u medji u s-settur tal-agrikoltura 
(għall-FAEŻR) u s-settur tas-sajd u l-
akkwakultura (għall-EMFF);

(3) it-tisħiħ tal-kontribut ta’ impriżi żgħar 
u medji u s-settur tal-agrikoltura (għall-
FAEŻR) u s-settur tas-sajd u l-
akkwakultura (għall-EMFF) għal tkabbir 
sostenibbli mil-lat ambjentali u soċjali;

Or. en

Emenda 179
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – Paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3) it-tisħiħ tal-kompetittività ta’ impriżi 
żgħar u medji u s-settur tal-agrikoltura 
(għall-FAEŻR) u s-settur tas-sajd u l-
akkwakultura (għall-EMFF);

3) it-tisħiħ tal-kompetittività ta’ impriżi 
żgħar u medji u tal-mikroimpriżi kif ukoll 
ta’ dawk li jaħdmu għal rashom u s-settur 
tal-agrikoltura (għall-FAEŻR) u s-settur 
tas-sajd u l-akkwakultura (għall-EMFF);

Or. fr

Emenda 180
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1  – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) il-protezzjoni tal-ambjent u l-
promozzjoni tal-effiċjenza tar-riżorsi;

(6) il-protezzjoni tal-ambjent u l-
bijodiversità u l-promozzjoni tal-effiċjenza 
enerġetika u tar-riżorsi;

Or. en
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Emenda 181
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1  – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) il-promozzjoni tal-impjieg u s-sostenn 
tal-mobilità tax-xogħol;

(8) il-promozzjoni tal-impjieg, is-sostenn 
tal-SMEs fil-ħolqien ta’ impjiegi ġodda 
sostenibbli u deċenti u s-sostenn tal-
mobilità tax-xogħol;

Or. en

Emenda 182
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1  – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) il-promozzjoni tal-impjieg u s-sostenn 
tal-mobilità tax-xogħol;

(8) il-promozzjoni ta’ impjieg ta’ kwalità 
għolja, xogħol tajjeb u deċenti;

Or. en

Emenda 183
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1  – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) il-promozzjoni tal-impjieg u s-sostenn 
tal-mobilità tax-xogħol;

(8) il-promozzjoni ta’ impjieg ta’ kwalità u 
s-sostenn tal-mobilità tax-xogħol;

Or. en
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Emenda 184
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1  – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) il-promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali u
l-ġlieda kontra l-faqar;

(9) il-promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali kif 
ukoll il-ġlieda kontra l-faqar u d-
diskriminazzjoni;

Or. en

Emenda 185
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1  – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) il-promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali u l-
ġlieda kontra l-faqar;

(9) il-promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali 
attiva u l-ġlieda kontra l-faqar;;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u l-faqar il-fondi tal-UE għandhom jiffukaw fuq 
inizjattivi u investimenti fit-tul għall-attivazzjoni ta’ dawk li huma soċjalment esklużi u dawk 
li jgħixu fil-faqar minflok inizjattivi bbażati fuq is-sempliċi ridistribuzzjoni tar-riżorsi għall-
fini tal-assistenza soċjali.

Emenda 186
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l- (9) il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, l-
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ġlieda kontra l-faqar; integrazzjoni u l-ġlieda kontra l-faqar;

Or. de

Emenda 187
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) l-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet u 
t-tagħlim tul il-ħajja;

(10) l-investiment fl-edukazzjoni u t-
taħriġ, il-ħiliet u t-tagħlim tul il-ħajja;

Or. de

Emenda 188
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1  – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) l-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet u 
t-tagħlim tul il-ħajja;

(10) l-investiment fl-edukazzjoni, it-taħriġ 
vokazzjonali, il-ħiliet u t-tagħlim tul il-
ħajja;

Or. en

Emenda 189
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – Paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) l-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet u 
t-tagħlim tul il-ħajja;

(10) l-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet, 
it-taħriġ professjonali u t-tagħlim tul il-
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ħajja;

Or. fr

Emenda 190
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1  – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) l-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet u 
t-tagħlim tul il-ħajja;

(10) l-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet, 
it-taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja;

Or. en

Emenda 191
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1  – punt 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) investiment fl-aċċessibbiltà għall-
persuni b’mobilità ridotta, inklużi l-
anzjani u l-persuni diżabbli

Or. en

Emenda 192
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1  – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) it-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali u 
amminstrazzjoni pubblika effiċjenti.

(11) it-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali u 
amminstrazzjoni pubblika effiċjenti u 
parteċipattiva u l-promozzjoni tal-bini tal-
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kapaċità għall-imsieħba soċjali, l-
organizzazzjonijiet nongovernattivi, l-
awtoritajiet reġjonali u lokali u partijiet 
interessati oħra b’mod partikolari dawk l-
imsieħba kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru [CPR...].

Or. en

Emenda 193
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – Paragrafu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) it-titjib tal-kapaċità istituzzjonali u 
amministrazzjoni pubblika effiċjenti.

(11) it-titjib tal-kapaċità istituzzjonali u 
amministrazzjoni pubblika effiċjenti, 
f’kooperazzjoni mal-imsieħba ekonomiċi 
u soċjali Ewropej u l-organizzazzjonijiet 
tal-imsieħba Ewropej.

Or. fr

Emenda 194
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) il-promozzjoni tal-ekonomija 
soċjali.

Or. de

Emenda 195
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi promoss l-iżvilupp armonjuż, 
ibbilanċjat u sostenibbli tal-Unjoni, Qafas 
Strateġiku Komuni għandu jittraduċi l-
objettivi u l-miri tal-istrateġija tal-Unjoni 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv f'azzjonijiet prinċipali għall-Fondi 
tal-QSK.

Sabiex jiġi promoss l-iżvilupp armonjuż, 
ibbilanċjat u sostenibbli tal-Unjoni, Qafas 
Strateġiku Komuni għandu jittraduċi l-miri 
ewlenin tal-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
f'azzjonijiet prinċipali għall-Fondi tal-
QSK.

Or. en

Emenda 196
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi promoss l-iżvilupp armonjuż, 
ibbilanċjat u sostenibbli tal-Unjoni, Qafas 
Strateġiku Komuni għandu jittraduċi l-
objettivi u l-miri tal-istrateġija tal-Unjoni 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv f'azzjonijiet prinċipali għall-Fondi 
tal-QSK..

Sabiex jiġi promoss l-iżvilupp armonjuż, 
ibbilanċjat u sostenibbli tal-Unjoni, Qafas 
Strateġiku Komuni għandu jittraduċi l-
objettivi u l-miri tal-istrateġija tal-Unjoni 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv fi grupp ta’ azzjonijiet 
rakkomandati għall-Fondi tal-QSK.

Or. en

Emenda 197
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 11 – Paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-qafas strateġiku komuni jistabilixxi: F’kooperazzjoni mal-imsieħba ekonomiċi 
u soċjali Ewropej, il-qafas strateġiku 
komuni jistabilixxi :
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Or. fr

Emenda 198
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 11 – paragrafu 1  – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal kull objettiv tematiku, l-azzjonijiet 
prinċipali li jridu jiġu sostnuti minn kull 
Fond tal-QSK;

(a) għal kull mira ewlenija tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, u billi jiġu 
kkunsidrati l-objettivi tematiċi stabbiliti fl-
Artikolu 9, l-azzjonijiet prinċipali li jridu 
jiġu sostnuti minn kull Fond tal-QSK;

Or. en

Emenda 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 12 – paragrafu 1  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta att ta' delega skont l-Artikolu 142
dwar il-Qafas Strateġiku Komuni fi żmien 
3 xhur mill-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament.

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta dwar il-Qafas Strateġiku Komuni 
fi żmien xahar mill-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament, li għandha tiġi adottata mill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill skont il-
proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Or. en

Emenda 200
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 12 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikun hemm tibdil maġġuri fl-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
imtelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi u, fejn 
xieraq, tadotta Qafas Strateġiku Komuni 
rivedut, b’att iddelegat skont l-Artikolu 
142.

imħassar

Or. en

Emenda 201
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 13 – Paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jħejji Kuntratt 
ta’ Sħubija għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

1. Kull Stat Membru għandu jħejji flimkien 
mal-awtoritajiet reġjonali, Kuntratt ta’ 
Sħubija għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

Or. fr

Emenda 202
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 13 – Paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jitfassal 
mill-Istati Membri f'kooperazzjoni mal-
imsieħba li hemm referenza għalihom fl-
Artikolu 5. Il-Kuntratt ta' Sħubija għandu 
jiġi preparat bi djalogu mal-Kummissjoni.

2. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jitfassal 
mill-Istati Membri u mal-awtoritajiet 
reġjonali f'kooperazzjoni mal-imsieħba li 
hemm referenza għalihom fl-Artikolu 5. Il-
Kuntratt ta' Sħubija għandu jiġi preparat bi 
djalogu mal-Kummissjoni.
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Or. fr

Emenda 203
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jitfassal 
mill-Istati Membri f'kooperazzjoni mal-
imsieħba li hemm referenza għalihom fl-
Artikolu 5. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu 
jiġi preparat bi djalogu mal-Kummissjoni.

2. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jitfassal, 
fl-istadji kollha tal-preparazzjoni tiegħu,
mill-Istati Membri f'kooperazzjoni mill-
qrib mal-imsieħba li hemm referenza 
għalihom fl-Artikolu 5. Il-Kuntratt ta’ 
Sħubija għandu jiġi preparat bi djalogu 
mal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 204
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull Stat Membru għandu jittrażmetti l-
Kuntratt ta’ Sħubija tiegħu lill-
Kummissjoni fi żmien 3 xhur mill-
adozzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

4. Kull Stat Membru għandu jittrażmetti l-
Kuntratt ta’ Sħubija tiegħu lill-
Kummissjoni fi żmien sitt xhur mill-
adozzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Or. es

Emenda 205
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 13 – Paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull Stat Membru għandu jittrażmetti l-
Kuntratt ta’ Sħubija tiegħu lill-
Kummissjoni fi żmien 3 xhur mill-
adozzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

4. Kull Stat Membru għandu jittrażmetti l-
Kuntratt ta’ Sħubija tiegħu lill-
Kummissjoni fi żmien 6 xhur mill-
adozzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Or. fr

Emenda 206
Gabriele Zimmer

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttiva

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
allinjament mal-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
inkluż:

(a) arranġamenti sabiex jikkontribwixxu 
għall-ilħuq tal-miri ewlenin tal-istrateġija  
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, inkluż:

Or. en

Emenda 207
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1  – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) analiżi tad-diverġenzi u l-ħtiġijiet tal-
iżvilupp b’referenza għall-objettivi tematiċi 
u l-azzjonijiet prinċipali definiti fil-Qafas 
Strateġiku Komuni u l-miri stabbiliti fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati taħt l-Artikoli 148(4) tat-Trattat;

(i) analiżi tad-diverġenzi u l-ħtiġijiet tal-
iżvilupp b’referenza għall-objettivi tematiċi 
u l-azzjonijiet prinċipali definiti fil-Qafas 
Strateġiku Komuni;

Or. en
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Emenda 208
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1  – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) analiżi tad-diverġenzi u l-ħtiġijiet tal-
iżvilupp b’referenza għall-objettivi tematiċi 
u l-azzjonijiet prinċipali definiti fil-Qafas 
Strateġiku Komuni u l-miri stabbiliti fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati taħt l-Artikoli 148(4) tat-Trattat;

(i) analiżi tad-diverġenzi u l-ħtiġijiet tal-
iżvilupp sostenibbli b’referenza għall-
objettivi tematiċi, għall-prinċipji 
orizzontali stabbiliti fl-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ 
dan ir-Regolament u l-azzjonijiet 
rakkomandati definiti fil-Qafas Strateġiku 
Komuni, billi jiġu kkunsidrati l-miri 
stabbiliti fir-rakkomandazzjonijiet rilevanti 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-Artikolu 
121(2) tat-Trattat u r-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti tal-Kunsill adottati taħt l-Artikoli 
148(4) tat-Trattat;

Or. en

Emenda 209
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1  – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) analiżi fil-qosor tal-evalwazzjonijiet 
ex-ante tal-programmi li jiġġustifikaw l-
għażla tal-objettivi tematiċi u l-
allokazzjonijiet indikattivi tal-Fondi tal-
QSK;

(ii) analiżi fil-qosor tal-programmi li 
jiġġustifikaw l-għażla tal-objettivi tematiċi 
u l-allokazzjonijiet indikattivi tal-Fondi tal-
QSK u sommarju tar-riżultati ewlenin 
mistennija għal kull wieħed mill-Fondi 
tal-QSK;

Or. en

Emenda 210
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1  – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) għal kull objettiv tematiku, sommarju 
tar-riżultati ewlenin mistennija għal kull 
wieħed mill-Fondi tal-QSK;

imħassar

Or. en

Emenda 211
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – Paragrafu 1 – punt a – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vii) il-lista tal-programmi taħt l-FEŻR, il-
FSE u l-FK, għajr dawk taħt il-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea u tal-
programmi tal-FAEŻR u l-EMFF bl-
allokazzjonijiet indikattivi rispettivi mill-
Fond tal-QSK u skont is-sena;

vii) il-lista tal-programmi taħt l-FEŻR, il-
FSE, l-FK u dawk taħt il-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea għajr il-
programmi tal-FAEŻR u l-EMFF bl-
allokazzjonijiet indikattivi rispettivi mill-
Fond tal-QSK u skont is-sena;

Or. fr

Emenda 212
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – Paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni 
urbani, rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 

ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni 
urbani, periurbani, rurali, kostali u tas-sajd 
u żoni b’karatteristiċi territorjali 
partikolari, b’mod partikolari l-
arranġamenti ta’ implimentazzjoni għall-
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99; akkompanjati, fejn xieraq, b’lista tal-
ibliet li se jipparteċipaw fil-pjattaforma tal-
iżvilupp urban imsemmija fl-Artikolu 8 tar-
Regolament tal-FEŻR;

Artikoli 28 u 29 u 99; akkompanjati, fejn 
xieraq, b’lista tal-ibliet li se jipparteċipaw 
fil-pjattaforma tal-iżvilupp urban 
imsemmija fl-Artikolu 8 tar-Regolament 
tal-FEŻR;

Or. fr

Emenda 213
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1  – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew 
esklużjoni, b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;

(c) abbażi tal-linji gwida tal-Kummissjoni, 
approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew ta’ 
faqar u esklużjoni soċjali, 
b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti. L-approċċ 
integrat għandu juri kif il-Fondi tal-QSK 
se jikkontribwixxu għat-twettiq tal-
istrateġiji nazzjonali kontra l-faqar kif 
elenkat fid-dettall fil-PNRs u sostnuti 
minn politiki pubbliċi nazzjonali li 
jippromwovu l-inklużjoni tal-gruppi 
kollha fir-riskju ta’ faqar u esklużjoni 
soċjali, kif sostnut mir-Rapporti Soċjali 
Nazzjonali;

Or. en

Emenda 214
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1  – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew 
esklużjoni, b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq,
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;;

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
b’riskju għoli ta’ diskriminazzjoni jew 
esklużjoni soċjali, b’kunsiderazzjoni 
speċjali għal komunitajiet marġinalizzati, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti. L-approċċ 
integrat għandu juri kif il-Fondi tal-QSK 
se jikkontribwixxu fit-twettiq ta’ strateġiji 
nazzjonali integrati kontra l-faqar li 
jippromwovu l-inklużjoni tal-gruppi 
kollha li jħabbtu wiċċhom jew li jkunu 
qegħdin fir-riskju ta’ faqar u esklużjoni 
soċjali, kif enfasizzat u elenkat fid-dettall 
fir-Rapporti Soċjali Nazzjonali;

Or. en

Emenda 215
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew 
esklużjoni, b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;

c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew 
esklużjoni soċjali, b’kunsiderazzjoni 
speċjali għal komunitajiet marġinalizzati, 
fejn xieraq, inkluż l-allokazzjoni 
finanzjarja indikattiva għall-Fondi tal-QFS 
relevanti, biex jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni tal-istrateġiji nazzjonali 
għall-ġlieda kontra l-faqar;

Or. es
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Emenda 216
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1  – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew 
esklużjoni, b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;

(c) approċċ integrat sostenibbli għall-
indirizzar tal-ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni 
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew ta’ 
gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta’ 
diskriminazzjoni jew esklużjoni soċjali, 
b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;

Or. en

Emenda 217
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1  – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew 
esklużjoni, b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew 
esklużjoni, b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati u persuni 
b’diżabbiltà inkluż l-allokazzjoni 
finanzjarja indikattiva għall-Fondi tal-QFS 
relevanti;

Or. en

Emenda 218
Elisabeth Schroedter
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1  – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-mod kif il-Fondi tal-QSK se 
jikkontribwixxu għat-twettiq ta’ strateġiji 
nazzjonali integrati kontra l-faqar 
elenkati fid-dettall fil-Programmi 
Nazzjonali ta’ Riforma għall-promozzjoni 
tal-inklużjoni tal-gruppi kollha li jkunu 
qed iħabbtu wiċċhom ma’ jew li jkunu fir-
riskju ta’ faqar u esklużjoni soċjali, kif 
enfasizzat fir-Rapporti Soċjali Nazzjonali;

Or. en

Emenda 219
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) Approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-
aktar milquta mill-qgħad, filwaqt li 
tingħata attenzjoni speċjali lill-qgħad fost 
iż-żgħażagħ, b’indikazzjoni tal-miżuri 
biex inaqqsu dan f’kull strateġija tal-fondi 
kif ukoll l-allokazzjoni finanzjarja li tiġi 
allokata għal dan il-għan;

Or. es

Emenda 220
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1  – punt d – punt ii
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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;

imħassar

Or. en

Emenda 221
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1  – punt d – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) l-azzjonijiet meħuda għall-involviment 
tal-imsieħba u r-rwol tagħhom fit-tħejjija 
tal-Kuntratt ta’ Sħubija u r-rapport ta’ 
progress hekk kif inhuma definiti fl-
Artikolu 46 ta’ dan ir-Regolament;

(iv) l-azzjonijiet meħuda għall-
implimentazzjoni tal-approċċ tal-
governanza fuq ħafna livelli u għall-
involviment tal-imsieħba msemmija fl-
Artikolu 5 u r-rwol tal-imsieħba fit-tħejjija 
tal-Kuntratt ta’ Sħubija u r-rapport ta’ 
progress hekk kif inhuma definiti fl-
Artikolu 46 ta’ dan ir-Regolament, u fit-
tħejjija, l-implimentazzjoni, l-evalwazzjoni 
u l-monitoraġġ tal-programmi, skont il-
Kodiċi tal-Kondotta Ewropea msemmi fl-
Artikolu 5(3), inkluż lista tal-imsieħba 
involuti, deskrizzjoni tal-mod kif intgħażlu 
u tar-responsabbiltajiet tagħhom, kif ukoll 
l-opinjonijiet tagħhom dwar il-kontenut 
tal-Kuntratt ta’ Sħubija u dwar l-
implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ sħubija; 

Or. en

Emenda 222
Kinga Göncz
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1  – punt d – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) l-azzjonijiet meħuda għall-involviment 
tal-imsieħba u r-rwol tagħhom fit-tħejjija 
tal-Kuntratt ta’ Sħubija u r-rapport ta’ 
progress hekk kif inhuma definiti fl-
Artikolu 46 ta’ dan ir-Regolament;

(iv) l-azzjonijiet meħuda għall-involviment 
tal-imsieħba, l-effikaċja tagħhom u r-rwol 
ta’ dawk l-imsieħba fit-tħejjija tal-Kuntratt 
ta’ Sħubija u r-rapport ta’ progress hekk kif 
inhuma definiti fl-Artikolu 46 ta’ dan ir-
Regolament;

Or. en

Emenda 223
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) l-azzjonijiet meħuda għall-involviment 
tal-imsieħba u r-rwol tagħhom fit-tħejjija 
tal-Kuntratt ta’ Sħubija u r-rapport ta’ 
progress hekk kif inhuma definiti fl-
Artikolu 46 ta’ dan ir-Regolament;

iv) lista ta’ msieħba u l-azzjonijiet meħuda 
għall-involviment tal-imsieħba u r-rwol 
tagħhom fit-tħejjija tal-Kuntratt ta’ Sħubija 
u r-rapport ta’ progress hekk kif inhuma 
definiti fl-Artikolu 46 ta’ dan ir-
Regolament;

Or. es

Emenda 224
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1  – punt d – punt iv a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv a) identifikazzjoni tal-ostakli legali u 
amministrattivi għall-implimentazzjoni ta’ 
sħubija fil-kuntest nazzjonali u azzjonijiet 
maħsuba sabiex jiġu indirizzati dawk l-
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ostakli;

Or. en

Emenda 225
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1  – punt d – punt iv b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv b) identifikazzjoni ta’ sħubijiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali eżistenti u 
rilevanti u strutturi ta' governanza fuq 
ħafna livelli u modi kif se jiġu 
kkunsidrati;

Or. en

Emenda 226
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1  – punt e – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) valutazzjoni ta’ jekk hemmx ħtieġa li 
tiġi rinfurzata l-kapaċità amministrattiva 
tal-awtoritajiet u, fejn xieraq, il-
benefiċjarji, u azzjonijiet li jridu jittieħdu 
għal dan l-iskop;

(i) valutazzjoni ta’ jekk hemmx ħtieġa li 
tiġi rinfurzata l-kapaċità amministrattiva 
tal-awtoritajiet u l-benefiċjarji u l-
imsieħba msemmija fl-Artikolu 5(1) (a), 
(b) u (c), u azzjonijiet li jridu jittieħdu għal 
dan l-iskop;

Or. en

Emenda 227
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 15 – paragrafu 1  
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
konsistenza tal-Kuntratt ta' Sħubija ma' dan 
ir-Regolament, mal-Qafas Strateġiku 
Komuni, u r-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
skont 148(4) tat-Trattat, filwaqt li jitqiesu 
l-evalwazzjonijiet ex ante tal-programmi, u 
għandha tagħmel osservazzjonijiet fi żmien 
tliet xhur mid-data tas-sottomissjoni tal-
Kuntratt ta' Sħubija. L-Istat Membru 
għandu jipprovdi l-informazzjoni 
addizzjonali kollha meħtieġa u, fejn xieraq, 
għandu jirrevedi l-Kuntratt ta’ Sħubija.

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
konsistenza tal-Kuntratt ta' Sħubija ma' dan 
ir-Regolament, mal-Qafas Strateġiku 
Komuni, u r-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-Artikolu 
121(2) tat-Trattat u r-rakkomandazzjonijiet
tal-Kunsill adottati skont 148(4) tat-Trattat, 
filwaqt li jitqiesu l-evalwazzjonijiet ex ante 
tal-programmi, u għandha tagħmel 
osservazzjonijiet fi żmien tliet xhur mid-
data tas-sottomissjoni tal-Kuntratt ta' 
Sħubija. Il-Kummissjoni għandha 
teżamina wkoll jekk il-politiki pubbliċi tal-
Istati Membri humiex konformi wkoll 
mal-għanijiet tal-Unjoni. L-Istat Membru 
għandu jipprovdi l-informazzjoni 
addizzjonali kollha meħtieġa u, fejn xieraq, 
għandu jirrevedi l-Kuntratt ta’ Sħubija.

Or. en

Emenda 228
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 16 – paragrafu 1  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni tgħal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-
Trattat, u li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u 
reġjonali.

Fejn xieraq, l-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw is-sostenn, skont ir-
Regolamenti speċifiċi għall-Fond, fuq 
azzjonijiet li jġibu l-akbar valur miżjud fir-
rigward tal-ilħuq tal-miri ewlenin tal-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, li jqisu 
l-ħtiġijiet nazzjonali, reġjonali u lokali.
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Or. en

Emenda 229
Gabriele Zimmer

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17 imħassar
Kondizzjonalitajiet ex ante

1. Kondizzjonalitajiet ex ante għandhom 
ikunu definiti għal kull Fond tal-QSK fir-
regoli speċifiċi għall-Fond.
2. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw 
jekk il-kundizzjonalitajiet ex ante humiex 
sodisfatti.
3. Fejn il-kondizzjonalitajiet ex ante ma 
jiġux sodisfatti fid-data tat-trażmissjoni 
tal-Kuntratt ta’ Sħubija, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu fil-Kuntratt ta’ 
Sħubija sommarju tal-azzjonijiet li jridu 
jittieħdu fil-livell nazzjonali jew reġjonali 
u l-iskeda għall-implimentazzjoni 
tagħhom, sabiex jiżguraw li jiġu sodisfatti 
mhux aktar tard minn sentejn wara l-
adozzjoni tas-Sħubija ta' Kuntratt jew sal-
31 ta’ Diċembru 2016, liema waħda tiġi l-
ewwel.
4. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-azzjonijiet dettaljati relatati 
mas-sodisfazzjoni tal-kondizzjonalitajiet 
ex ante, inkluż l-iskeda ta’ żmien għall-
implimentazzjoni tagħhom, fil-programmi 
rilevanti.
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 
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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.
6. Il-paragrafi 1 u 5 ma għandhomx 
japplikaw għall-programmi taħt l-objettiv 
ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea.

Or. en

Emenda 230
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – Paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw 
jekk il-kundizzjonalitajiet ex ante humiex 
sodisfatti.

2. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw,
bi ftehim mal-awtoritjiet reġjonali u 
lokali, jekk il-kundizzjonijiet ex ante 
humiex sodisfatti skont it-tqassim tal-
kompetenzi bejn id-diversi livelli ta’ 
governanaza.

Or. fr

Emenda 231
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 2  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw 
jekk il-kundizzjonalitajiet ex ante humiex 
sodisfatti.

2. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw 
jekk il-kundizzjonalitajiet ex ante humiex 
sodisfatti. Il-valutazzjoni għandha tkun 
ibbażata fuq metodoloġija komuni u 
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tinvolvi l-imsieħba msemmija fl-Artikolu 
5.

Or. en

Emenda 232
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – Paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu
l-azzjonijiet dettaljati relatati mas-
sodisfazzjoni tal-kondizzjonalitajiet ex 
ante, inkluż l-iskeda ta’ żmien għall-
implimentazzjoni tagħhom, fil-programmi 
rilevanti

4. L-Istati Membri għandhom jidefinixxu, 
bi ftehim mal-awtoritajiet reġjonali u 
lokali, l-azzjonijiet relatati mas-
sodisfazzjoni tal-kondizzjonalitajiet ex 
ante, inkluż l-iskeda ta’ żmien għall-
implimentazzjoni tagħhom, fil-programmi 
rilevanti.

Or. fr

Emenda 233
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 2 – 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 

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. F’każ 
li jiġi osservat li dawn il-kondizzjonijiet 
mhumiex qed jiġu mwettqa skont l-iskeda 
miftiehma, il-Kummissjoni tista’ tibda 
proċess ta’ rakkomandazzjonijiet lill-Istat 
Membru. Meta l-Istat Membru ma 
jadottax il-miżuri meħtieġa biex 
jikkonforma ma’ dawn ir-
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tal-iskadenza stabbilita fil-programm 
għandu jikkostitwixxi bażi għas-
sospensjoni tal-ħlasijiet mill-Kummissjoni.

rakkomandazzjonijiet, hija tista’ tiddeċiedi 
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.
Fid-deċiżjoni dwar is-sospensjoni l-
Kummissjoni għandha tqis l-effetti 
ekonomiċi u soċjali tas-sospensjoni fuq l-
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 meħtieġa.

Or. es

Emenda 234
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 2 – 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. 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.

Or. fr
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Emenda 235
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – 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.
In-nuqqas taż-żamma ta’ kundizzjonalità 
ex-ante li diġà tkun twettqet waqt l-
implimentazzjoni tal-programm għandu 
jikkostitwixxi wkoll bażi għas-sospensjoni 
tal-ħlasijiet mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 236
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Parti 2 – 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’ 

5. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni pprovduta dwar is-
sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante 
fil-qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-
Kuntratt ta' Sħubija u l-programmi. Tista’ 
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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.

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. 
Għandha tinkludi għalhekk, l-impatti 
soċjali u ekonomiċi fit-teħid tad-
deċiżjonijiet tagħha. 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.

Or. de

Emenda 237
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – 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 jista’
jikkostitwixxi bażi għas-sospensjoni tal-
ħlasijiet mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 238
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 imħassar
Riżerva għall-prestazzjoni

5% tar-riżorsi allokati għal kull Fond tal-
QSK u Stat Membru, bl-eċċezzjoni tar-
riżorsi allokati għall-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea u għat-
Titolu V tar-Regolament tal-EMFF, 
għandhom jikkostitwixxu riżerva għall-
prestazzjoni li għandha tiġi allokata skont 
l-Artikolu 20.

Or. es

Emenda 239
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 imħassar
Riżerva tal-prestazzjoni

5% tar-riżorsi allokati għal kull Fond tal-
QSK u Stat Membru, bl-eċċezzjoni tar-
riżorsi allokati għall-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea u għat-
Titolu V tar-Regolament tal-EMFF, 
għandhom jikkostitwixxu riżerva għall-
prestazzjoni li għandha tiġi allokata skont 
l-Artikolu 20.

Or. en

Emenda 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 imħassar
Riżerva tal-prestazzjoni

5% tar-riżorsi allokati għal kull Fond tal-
QSK u Stat Membru, bl-eċċezzjoni tar-
riżorsi allokati għall-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea u għat-
Titolu V tar-Regolament tal-EMFF, 
għandhom jikkostitwixxu riżerva għall-
prestazzjoni li għandha tiġi allokata skont 
l-Artikolu 20.

Or. en

Emenda 241
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 18 – paragrafu 1  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5% tar-riżorsi allokati għal kull Fond tal-
QSK u Stat Membru, bl-eċċezzjoni tar-
riżorsi allokati għall-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea u għat-
Titolu V tar-Regolament tal-EMFF, 
għandhom jikkostitwixxu riżerva għall-
prestazzjoni li għandha tiġi allokata skont 
l-Artikolu 20.

imħassar

Or. en

Emenda 242
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 19 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Minbarra l-analiżi msemmija hawn 
fuq, huwa meħtieġ li jsir monitoraġġ 
kontinwu min-naħa tal-Kummissjoni, li 
jiffunzjona bħala sistema ta’ twissija 
bikrija sabiex jiġu skoperti programmi li 
ma jkunux taw kontribut fl-ilħuq tal-miri 
u l-għanijiet tal-Fondi tal-QSK, sabiex 
tiġi evitata s-sospensjoni tal-ħlasijiet.

Or. en

Emenda 243
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 244
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 245
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn l-analiżi tal-prestazzjoni mwettqa 
fl-2017 tiżvela li prijorità fi ħdan 
programm ma tkunx kisbet l-għanijiet 
tiegħu stabbiliti għas-sena 2016, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
rakkomandazzjonijiet lill-Istat Membru 
kkonċernat.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda tal-Part 2 tal-Artikolu 18.

Emenda 246
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Abbażi tal-analiżi li ssir fl-2019, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, biex 
tiddetermina l-programmi u l-prijoritajiet li 
jkunu kisbu l-miri tagħhom għal kull 
wieħed mill-Fondi tal-QSK u għal kull Stat 
Membru. L-Istat Membru għandu 
jipproponi l-allokazzjoni tar-riżerva għall-
prestazzjoni għall-programmi u l-
prijoritajiet stabbiliti f'dik id-deċiżjoni tal-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tapprova l-emenda għall-programmi 
kkonċernati skont l-Artikolu 26. Fejn Stat 
Membru ma jissottomettix l-informazzjoni 
f'konformità mal-Artikolu 46(2) u (3), ir-
riżerva għalal-prestazzjoni għall-
programmi jew il-prijoritajiet 
ikkonċernati, jew il-prijorità kkonċernat 
ma għandhiex tiġi allokata.

2. Abbażi tal-analiżi li saret fl-2019, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, biex 
tiddetermina l-programmi u l-prijoritajiet li 
jkunu kisbu l-miri tagħhom għal kull 
wieħed mill-Fondi tal-QSK u għal kull Stat 
Membru. Il-Kummissjoni għandha 
tapprova l-emenda għall-programmi 
kkonċernati skont l-Artikolu 26;
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Or. es

Emenda 247
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn ikun hemm evidenza li tirriżulta 
minn reviżjoni tal-prestazzjoni li prijorità 
tkun naqset milli tikseb l-għanijiet stabbiliti 
fil-qafas tal-prestazzjoni, il-Kummissjoni 
tista' tissospendi l-ħlas interim kollu jew 
parti minnu ta' prijorità ta' programm 
f'konformità mal-proċedura stabbilita mar-
regoli speċifiċi għall-Fond.

3. Fejn ikun hemm evidenza li tirriżulta 
minn reviżjoni tal-prestazzjoni li prijorità 
tkun naqset milli tikseb l-għanijiet stabbiliti 
fil-qafas tal-prestazzjoni u l-Istat
ikkonċernat ma jkunx qed iwettaq l-
azzjonijiet meħtieġa biex jirrimedja dan, 
il-Kummissjoni tista' tissospendi l-ħlas 
interim kollu jew parti minnu ta' prijorità 
ta' programm f'konformità mal-proċedura 
stabbilita mar-regoli speċifiċi għall-Fond.
Fid-deċiżjoni ta’ sospensjoni l-
Kummissjoni għandha tqis l-effetti 
ekonomiċi u soċjali tas-sospensjoni fl-
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 meħtieġa.

Or. es

Emenda 248
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Kapitolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kondizzjonalitajiet makroekonomiċi Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-Istati 
Membri b’diffikultajiet baġitarji 
temporanji
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Or. en

Emenda 249
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Kapitolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kondizzjonalitajiet makroekonomiċi Ħlasijiet lill-Istati Membri b’diffikultajiet 
baġitarji temporanji

Or. en

Emenda 250
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 251
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. es
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Emenda 252
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 253
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 254
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sospensjoni tal-ħlasijiet kollha jew parti minnhom mill-fondi strutturali tal-UE f’każ ta' 
Stati Membri li ma jissodisfawx il-kondizzjonalità makroekonomika, mhijiex proporzjonali 
billi tirrigwarda biss dawn l-SM li jibbenefikaw mill-politika ta’ koeżjoni tal-UE. Barra dan, 
penali bħal dawn jistgħu jiggravaw is-sitwazzjoni ta’ Stat Membru b’diffikultajiet finanzjarji.
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Emenda 255
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istat Membru għandu jressaq proposta 
biex isiru emendi fuq il-Kuntratt ta' Sħubija 
u l-programmi relevanti fi żmien xahar. 
Jekk meħtieġ, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel kummenti fi żmien xahar minn 
meta jitressqu l-emendi; u f’dan il-każ l-
Istat Membru għandu jerġa' jressaq il-
proposta tiegħu fi żmien xahar.

2. L-Istat Membru għandu jressaq proposta 
biex isiru emendi fuq il-Kuntratt ta' Sħubija 
u l-programmi rilevanti fi żmien tliet xhur. 
Jekk meħtieġ, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel kummenti fi żmien xahar minn 
meta jitressqu l-emendi; f'dan il-każ l-Istat 
Membru għandu jerġa' jressaq il-proposta 
tiegħu fi żmien xahar.

Or. de

Emenda 256
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B'deroga mill-paragrafu 1, fejn l-
assistenza finanzjarja tingħata lil Stat 
Membru skont il-paragrafu 1(d) u tkun 
marbuta ma' programm ta' aġġustament, 
il-Kummissjoni tista', mingħajr ebda 
propsota mill-Istat Membru, temenda l-
Kuntratt ta' Sħubija u l-programmi bil-
għan tal-immassimizzar tal-impatt tat-
tkabbir u l-kompetittività tal-Fondi tal-
QSK disponibbli. Biex tiżgura l-
implimentazzjoni effettiva tal-Kuntratt ta' 
Sħubija u l-programmi relevanti, il-
Kummissjoni għandha tinvolvi ruħha fil-
ġestjoni kif inhu spjegat fil-programm ta' 
aġġustament jew fil-Memorandum ta' 
Spjegazzjoni ffirmat mill-Istat Membru 

imħassar
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kkonċernat.

Or. de

Emenda 257
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 21 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn l-Istat Membru jonqos milli 
jwieġeb għat-talba tal-Kummissjoni li hija 
msemmija fil-paragrafu 1, jew ma jweġibx 
b'mod xieraq fi żmien xahar għall-
kummenti tal-Kummissjoni li huma 
msemmija fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni 
tista', fi żmien tliet xhur minn meta 
tagħmel il-kummenti, tadotta deċiżjoni, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, li 
tissospendi parti mill-ammont jew l-
ammont kollu tal-ħlasijiet għall-programmi 
kkonċernati.

5. Fejn l-Istat Membru jonqos milli 
jwieġeb għat-talba tal-Kummissjoni li hija 
msemmija fil-paragrafu 1, jew ma jweġibx 
b'mod xieraq fi żmien tliet xhur għall-
kummenti tal-Kummissjoni li huma 
msemmija fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni 
tista', fi żmien sitt xhur minn meta tagħmel 
il-kummenti, tadotta deċiżjoni, permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni, li tissospendi 
parti mill-ammont jew l-ammont kollu tal-
ħlasijiet għall-programmi kkonċernati.

Or. de

Emenda 258
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 21 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fid-deċiżjoni ta' sospensjoni ta' parti 
mill-ammont jew tal-ammont kollu tal-
ħlasijiet jew impenji skont il-paragrafu 5 u 
6 rispettivament, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li s-sospensjoni tkun proporzjonali 
u effettiva, b'kunsiderazzjoni għaċ-
ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, partikolarment fir-

7. Fid-deċiżjoni ta' sospensjoni ta' parti 
mill-ammont jew tal-ammont kollu tal-
ħlasijiet jew impenji skont il-paragrafi 5 u 
6 rispettivament, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li tagħmel użu biss mid-dritt 
tagħha f’dan ir-rigward, sakemm jiġi 
ordnat l-ultima ratio u s-sospensjoni tkun 
proporzjonali u effettiva, b'kunsiderazzjoni 
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rigward tal-ugwaljanza fit-trattament bejn 
l-Istati Membri, u partikolarment fir-
rigward tal-impatt tas-sospensjoni fuq l-
ekonomija tal-Istat Membru kkonċernat.

għaċ-ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali tal-
Istat Membru kkonċernat, partikolarment 
fir-rigward tal-ugwaljanza fit-trattament 
bejn l-Istati Membri, u partikolarment fir-
rigward tal-impatt tas-sospensjoni fuq l-
ekonomija tal-Istat Membru kkonċernat.

Or. de

Emenda 259
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq it-talba ta' Stat Membri, il-
pagamenti interim u l-pagamenti tal-
bilanċ finali jistgħu jiżdiedu b'10 punti 
perċentwali aktar mir-rata ta' 
kofinanzjament applikabbli għal kull 
prijorità għall-FEŻR, l-FSE u l-FK jew 
għal kull miżura għall-FAEŻR u l-
EMFF. Ir-rata miżjuda, li ma tistax 
taqbeż il-100%, għandha tapplika għal 
talbiet għal ħlas li jirrigwarda l-perjodu 
fiskali li fih l-Istat Membru jkun ressaq it-
talba tiegħu u f'perjodi fiskali sussegwenti 
li matulhom l-Istat Membru jkun issodisfa 
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

Imħassar

(a) fejn l-Istat Membru kkonċernat ikun 
adotta l-euro, huwa jirċievi għajnuna 
makro-finanzjarja mill-Unjoni skont ir-
Regolament tal-Kunsill (UE) 
Nru 407/20101;
(b) fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx adotta l-euro, huwa jirċievi 
għajnuna finanzjarja fuq perjodu ta’ 
żmien medju skont ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 332/20022;
(c) l-għajnuna finanzjarja ssir disponibbli 
                                               
1 ĠU L 118, 12.5.2010, p.1.
2 ĠU L 53, 23.2.2002, p. 1.
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għalih skont it-Trattat li jistabbilixxi l-
Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà 
ffirmat fil-11 ta’ Lulju 2011.
L-ewwel subparagrafu ma għandux 
japplika għall-programmi skont ir-
Regolament tal-KTE.
2. Minkejja l-paragrafu 1, l-appoġġ tal-
Unjoni permezz tal-ħlasijiet interim u l-
ħlasijiet tal-bilanċ finali ma għandux 
ikun ogħla mill-appoġġ pubbliku u l-
ammont massimu ta’ appoġġ mill-Fondi 
tal-QSK għal kull prijorità għall-FEŻR, 
il-FSE u l-FK, jew għal kull waħda mill-
miżuri tal-FAEŻR u l-EMFF, kif stabbilit 
fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova 
l-programm.

Or. fi

Emenda 260
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttiva

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq it-talba ta' Stat Membri, il-pagamenti 
interim u l-pagamenti tal-bilanċ finali 
jistgħu jiżdiedu b'10 punti perċentwali
aktar mir-rata ta' kofinanzjament 
applikabbli għal kull prijorità għall-FEŻR, 
l-FSE u l-FK jew għal kull miżura għall-
FAEŻR u l-EMFF. Ir-rata miżjuda, li ma 
tistax taqbeż il-100%, għandha tapplika 
għal talbiet għal ħlas li jirrigwarda l-
perjodu fiskali li fih l-Istat Membru jkun 
ressaq it-talba tiegħu u f'perjodi fiskali 
sussegwenti li matulhom l-Istat Membru 
jkun issodisfa waħda mill-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

Fuq it-talba ta' Stat Membri, il-pagamenti 
interim u l-pagamenti tal-bilanċ finali 
jistgħu jiżdiedu bi 15-il punt perċentwali  
aktar mir-rata ta' kofinanzjament 
applikabbli għal kull prijorità għall-FEŻR, 
l-FSE u l-FK jew għal kull miżura għall-
FAEŻR u l-EMFF. Ir-rata miżjuda, li ma 
tistax taqbeż il-100%, għandha tapplika 
għal talbiet għal ħlas li jirrigwarda l-
perjodu fiskali li fih l-Istat Membru jkun 
ressaq it-talba tiegħu u f'perjodi fiskali 
sussegwenti li matulhom l-Istat Membru 
jkun issodisfa waħda mill-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

Or. en
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Emenda 261
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) jekk jirreġistra livelli ta’ qgħad 
ġenerali jew qgħad fost iż-żgħażagħ 
sostanzjalment akbar mill-medja 
Ewropea;

Or. es

Emenda 262
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi għandhom jitfasslu mill-
Istati Membri jew minn kwalunkwe 
awtorità maħtura minnhom, 
b’kooperazzjoni mal-imsieħba.

2. Il-programmi għandhom jitfasslu mill-
Istati Membri jew minn kwalunkwe 
awtorità maħtura minnhom, 
b’kooperazzjoni mal-imsieħba. Kull Stat 
Membru għandu jfassal u jippubblika 
pjan ta’ konsultazzjoni u wara jirrapporta 
dwar in-natura u r-riżultati ta’ dan il-
proċess ta’ konsultazzjoni.

Or. en

Emenda 263
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi għandhom jitfasslu mill-
Istati Membri jew minn kwalunkwe 

2. Il-programmi għandhom jitfasslu mill-
Istati Membri jew minn kwalunkwe 
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awtorità maħtura minnhom, 
b’kooperazzjoni mal-imsieħba.

awtorità maħtura minnhom, dawn 
għandhom jiftħu perjodu ta’ 
konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali u 
mal-membri tas-soċjetà ċivili rilevanti u 
jippubblikaw ir-riżultati ta’ dik il-
konsultazzjoni qabel ma jfasslu dawn il-
programmi.

Or. es

Emenda 264
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 23 – paragrafu 2  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi għandhom jitfasslu mill-
Istati Membri jew minn kwalunkwe 
awtorità maħtura minnhom, 
b’kooperazzjoni mal-imsieħba.

2. Il-programmi għandhom jitfasslu mill-
Istati Membri jew minn kwalunkwe 
awtorità maħtura minnhom, 
b’kooperazzjoni mal-imsieħba msemmija 
fl-Artikolu 5(1). Il-kooperazzjoni mal-
imsieħba għandha ssegwi l-aħjar prattiki 
li jiffurmaw il-bażi tal-Kodiċi tal-Kondotta 
stabbilit fl-Artikolu 5(3).

Or. en

Emenda 265
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 23 – paragrafu 2  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi għandhom jitfasslu mill-
Istati Membri jew minn kwalunkwe 
awtorità maħtura minnhom, 
b’kooperazzjoni mal-imsieħba.

2. Il-programmi għandhom jitfasslu mill-
Istati Membri jew minn kwalunkwe 
awtorità maħtura minnhom, 
b’kooperazzjoni mal-imsieħba, kif 
imsemmi fl-Artikolu 5.

Or. en
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Emenda 266
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Programmi għandhom jitressqu mill-
Istati Membri fl-istess ħin mal-Kuntratt ta' 
Sħubija, bl-eċċezzjoni tal-programmi ta' 
kooperazzjoni territorjali Ewropej, li se 
jitressqu fi żmien sitt xhur mill-
approvazzjoni tal-Qafas Strateġiku 
Komuni. Il-programmi kollha għandhom 
ikunu akkumpanjati mill-valutazzjoni ex 
ante kif stabbilit fl-Artikolu 48.

3. Il-Programmi għandhom jitressqu mill-
Istati Membri fi żmien tliet xhur wara l-
preżentazzjoni tal-Kuntratt ta' Sħubija, bl-
eċċezzjoni tal-programmi ta' kooperazzjoni 
territorjali Ewropej, li se jitressqu fi żmien 
sitt xhur mill-approvazzjoni tal-Qafas 
Strateġiku Komuni. Il-programmi kollha 
għandhom ikunu akkumpanjati mill-
valutazzjoni ex ante kif stabbilit fl-
Artikolu 48.

Or. es

Emenda 267
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 23 – Paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Programmi għandhom jitressqu mill-
Istati Membri fl-istess ħin mal-Kuntratt ta' 
Sħubija, bl-eċċezzjoni tal-programmi ta' 
kooperazzjoni territorjali Ewropej, li se 
jitressqu fi żmien sitt xhur mill-
approvazzjoni tal-Qafas Strateġiku 
Komuni. Il-programmi kollha għandhom 
ikunu akkumpanjati mill-valutazzjoni ex 
ante kif stabbilit fl-Artikolu 48.

3. Il-Programmi għandhom jitressqu mill-
Istati Membri fi żmien sitt xhur wara l-
preżentazzjoni tal-Kuntratt ta' Sħubija, bl-
eċċezzjoni tal-programmi ta' kooperazzjoni 
territorjali Ewropej, li se jitressqu fi żmien 
disa' xhur mill-approvazzjoni tal-Qafas 
Strateġiku Komuni. Il-programmi kollha 
għandhom ikunu akkumpanjati mill-
valutazzjoni ex ante kif stabbilit fl-
Artikolu 48.

Or. fr
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Emenda 268
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 23 – Paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-użu ta’ programmi b’fondi 
differenti (FEŻR, FSE, CF (‘Cohesion 
Fund’, FAEŻR, EMFF) huwa ferm 
imħeġġeġ. Għal dan il-għan, il-
Kummissjoni tadotta kull miżura mmirata 
sabiex tippreżenta t-tħejjija u l-
implimentazzjoni ta' programmi bħal 
dawn skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità tal-Fondi.

Or. fr

Emenda 269
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 3   – subparagrafu 1 – parti introduttiva

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 
indikaturi li jistgħu jitkejlu, kwalitattivi u 
kwantitattivi għall-valutazzjoni tal-
progress tal-implimentazzjoni tal-
programm lejn l-ilħuq tal-objettivi bħala l-
bażi għall-monitoraġġ, il-valutazzjoni u r-
reviżjoni tal-prestazzjoni. Dawn għandhom 
jinkludu:

Or. en

Emenda 270
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta għal regolament
Parti 2 – 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 għall-valutazzjoni tal-progress 
tal-implimentazzjoni tal-programm lejn l-
ilħuq tal-objettivi kwalitattivi u 
kwantitattivi bħala l-bażi għall-
monitoraġġ, il-valutazzjoni u r-reviżjoni 
tal-prestazzjoni. Dawn għandhom jinkludu:

Or. es

Emenda 271
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 3   – subparagrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) indikaturi rigward il-prinċipji 
orizzontali stabbiliti fl-Artikoli 7 u 8.

Or. en

Emenda 272
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 3   – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 273
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull programm, għajr dawk li jkopru 
esklussivament l-għajnuna teknika, għandu 
jinkludi deskrizzjoni tal-azzjonijiet biex 
jiġu kkunsidrati l-prinċipji stabbiliti fl-
Artikoli 7 u 8.

4. Kull programm, għajr dawk li jkopru 
esklussivament l-għajnuna teknika, għandu 
jinkludi miri u kisbiet kwalitattivi u 
kwantitattivi li jistgħu jitkejlu għall-
indikaturi rigward il-prinċipji orizzontali 
stabbiliti fl-Artikoli 7 u 8, li, fejn xieraq, 
għandhom jiżdiedu mal-indikaturi 
speċifiċi għall-programm u azzjonijiet 
speċifiċi li jkollhom jittieħdu biex 
jikkonformaw mal-prinċipji stabbiliti fl-
Artikoli 7 u 8.

Or. en

Emenda 274
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Sabiex ikun konformi mal-liġi tal-
Unjoni stabbilita fl-Artikolu 6, kull 
programm għandu jilħaq ir-rekwiżiti tad-
Direttiva dwar Stima Ambjentali 
Strateġika (2001/42/KE)1, id-Direttiva 
dwar il-Ħabitats (92/43/KEE)2, id-
Direttiva dwar l-Ilma (2000/60/KE)3 u d-
Direttiva dwar l-Għasafar Selvaġġi 
(2009/147/KE)4. Minbarra dan, il-proġetti 
ppjanati ewlenin imsemmija fl-Artiklu 90 
għandhom ikunu soġġetti għall-
valutazzjoni tal-effetti tagħhom dwar l-
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ambjent ibbażat fuq id-Direttivi tal-
Kunsill 85/337/KEE5 u 97/11/KE6.
1 ĠU L 197, 21.7.2001, p. 30.
2 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.
3 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.
4 ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7.
5 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40.
6 ĠU L 73, 14.3.1997, p. 5.

Or. en

Emenda 275
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-programmi kollha, għal dawk l-
Istati Membri li r-rata tal-qgħad u/jew tal-
qgħad fost iż-żgħażagħ tagħhom taqbeż 
b’mod sostanzjali l-medja Ewropea, 
għandhom jindikaw l-ammont indikattiv 
tal-għajnuna maħsuba għall-objettivi 
relatati mal-ħolqien tax-xogħol.

Or. es

Emenda 276
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 25 – paragrafu 1  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tanalizza l-
konsistenza tal-programmi ma’ dan ir-
Regolament, ir-regoli speċifiċi għall-Fond, 
il-kontribuzzjoni effettiva għall-għanijiet 

1. Il-Kummissjoni għandha tanalizza l-
konsistenza tal-programmi ma’ dan ir-
Regolament, ir-regoli speċifiċi għall-Fond, 
il-kontribuzzjoni effettiva għall-għanijiet 
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tematiċi u l-prijoritajiet tal-Unjoni speċifiċi 
għal kull Fond CSF, il-Qafas Strateġiku 
Komuni, il-Kuntratt ta’ Sħubija, ir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi 
skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, billi tiġi 
kkunsidrata l-valutazzjoni ex ante. L-
analiżi għandha tindirizza, b’mod 
partikolari, l-adegwatezza tal-istrateġija 
tal-programm, l-għanijiet korrispondenti, l-
indikaturi, il-miri u l-allokazzjoni tar-
riżorsi baġitarji.

tematiċi u l-prijoritajiet tal-Unjoni speċifiċi 
għal kull Fond CSF, il-Qafas Strateġiku 
Komuni, il-Kuntratt ta’ Sħubija, ir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi rilevanti
għall-pajjiżi skont l-Artikolu 121(2) tat-
Trattat u r-rakkomandazzjonijiet tal-
Kunsill rilevanti adottati skont l-Artikolu 
148(4) tat-Trattat, billi tiġi kkunsidrata l-
valutazzjoni ex ante. L-analiżi għandha 
tindirizza, b’mod partikolari, l-
adegwatezza tal-istrateġija tal-programm, 
l-għanijiet korrispondenti, l-indikaturi, il-
miri u l-allokazzjoni tar-riżorsi baġitarji.

Or. en

Emenda 277
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-talbiet għall-emenda tal-programmi 
mressqin minn Stat Membru għandhom 
jiġu sostanzjati kif mistħoqq u għandhom 
b’mod partikolari jistabbilixxu l-impatt 
mistenni tal-bidliet għall-programm mal-
ilħuq tal-istrateġija tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u l-
għanijiet speċifiċi ddefiniti fil-programm, 
filwaqt li jitqiesu l-Qafas Strateġiku 
Komuni u l-Kuntratt ta’ Sħubija. 
Għandhom ikunu akkompanjati mill-
programm rivedut u, fejn xieraq, minn 
Kuntratt ta’ Sħubija rivedut.

It-talbiet għall-emenda tal-programmi 
mressqin minn Stat Membru għandhom 
jiġu sostanzjati kif mistħoqq u għandhom 
b’mod partikolari jistabbilixxu l-impatt 
mistenni tal-bidliet għall-programm mal-
ilħuq tal-istrateġija tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, fuq l-
iżvilupp sostenibbli u l-għanijiet speċifiċi 
ddefiniti fil-programm, filwaqt li jitqiesu l-
Qafas Strateġiku Komuni u l-Kuntratt ta’ 
Sħubija. Għandhom ikunu akkompanjati 
mill-programm rivedut u, fejn xieraq, minn 
Kuntratt ta’ Sħubija rivedut.

Or. en

Emenda 278
Elisabeth Schroedter
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ emendar tal-programmi fl-għan 
ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea, il-
Kuntratt ta’ Sħubija relevanti ma għandux 
jiġi emendat.

L-emendi tal-programmi għandhom isiru 
skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 24, 
b’mod partikolari dawk relatati mal-
prinċipji orizzontali, inkluż il-prinċipju ta’ 
sħubija u l-approċċ ta’ governanza fuq 
ħafna livelli.
It-talbiet għall-emendi tal-programmi 
għandhom ikunu bbażati wkoll fuq 
programmi riveduti u, fejn ikun xieraq, 
Kuntratt ta’ Sħubija rivedut.
Fil-każ ta’ emendar tal-programmi fl-għan 
ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea, il-
Kuntratt ta’ Sħubija relevanti ma għandux 
jiġi emendat.

Or. en

Emenda 279
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 27 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-BEI jista', fuq talba tal-Istati Membri, 
jipparteċipa fit-tħejjija tal-Kuntratt ta’ 
Sħubija, kif ukoll f'attivitajiet relatati mat-
tħejjija tal-operazzjonijiet, b'mod 
partikolari proġetti kbar, strumenti 
finanzjarji, u sħubiji pubbliċi-privati.

1. Il-BEI jista', fuq talba tal-Istati Membri, 
jipparteċipa fit-tħejjija tal-Kuntratt ta’ 
Sħubija, kif ukoll f'attivitajiet relatati mat-
tħejjija tal-operazzjonijiet, proġetti fuq 
skala kbira u skala żgħira li joffru 
potenzjal sinifikanti għall-innovazzjoni, 
strumenti finanzjarji, u sħubiji pubbliċi-
privati.

Or. en

Emenda 280
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiffoka fuq territorji speċifiċi 
subreġjonali;

(a) jiffoka fuq territorji speċifiċi 
subreġjonali definiti mill-Istati Membri 
skont l-unitajiet territorjali speċifiċi wara 
konsultazzjoni mal-imsieħba kollha 
msemmija fl-Artikolu 5; 

Or. en

Emenda 281
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jkun immexxi mill-komunità, minn 
gruppi ta’ azzjoni lokali komposti minn 
rappreżentanti tal-interessi soċjoekonomiċi 
lokali pubbliċi u privati, fejn fil-livell tat-
teħid tad-deċiżjonijiet la s-settur pubbliku u 
lanqas kwalunkwe grupp ta’ interess uniku 
ma għandu jirrappreżenta aktar minn 49 % 
tad-drittijiet tal-votazzjoni;

(b) jkun immexxi mill-komunità, minn 
gruppi ta’ azzjoni lokali komposti minn 
rappreżentanti tal-interessi soċjoekonomiċi 
lokali pubbliċi u privati, inklużi persuni 
lokali b’esperjenza diretta ta’ faqar u 
esklużjoni soċjali u benefiċjarji ta’ 
proġetti rilevanti, fejn fil-livell tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet la s-settur pubbliku u 
lanqas kwalunkwe grupp ta’ interess uniku 
ma għandu jirrappreżenta aktar minn 49 % 
tad-drittijiet tal-votazzjoni;

Or. en

Emenda 282
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jitfassal skont il-ħtiġijiet u l-potenzjal 
lokali u jinkludi karatteristiċi innovattivi 
fil-kuntest lokali, u netwerking, u fejn ikun 
applikabbli, il-kooperazzjoni.

(d) jitfassal skont il-ħtiġijiet u l-potenzjal 
lokali u jinkludi karatteristiċi innovattivi u 
soċjokulturali fil-kuntest lokali, u 
netwerking, u fejn ikun applikabbli, il-
kooperazzjoni.

Or. en

Emenda 283
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) deskrizzjoni tal-proċess tal-involviment 
komunitarju fl-iżvilupp tal-istrateġija;

(d) deskrizzjoni tal-proċess tal-involviment 
komunitarju, inkluż l-NGOs, il-persuni 
lokali b’esperjenza diretta ta’ faqar u 
esklużjoni soċjali u benefiċjarji tal-
proġetti rilevanti, fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-istrateġija;

Or. en

Emenda 284
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-istrateġiji għall-iżvilupp lokali 
għandhom jintgħażlu minn kumitat għall-
għażla stabbilit għal dan il-għan mill-
awtoritajiet ta’ ġestjoni relevanti tal-
programmi.

3. L-istrateġiji għall-iżvilupp sostenibbli
lokali għandhom jintgħażlu minn kumitat 
għall-għażla stabbilit għal dan il-għan mill-
awtoritajiet ta’ ġestjoni relevanti tal-
programmi. L-imsieħba msemmija fl-
Artikolu 5 għandhom ikunu 
rrappreżentati kif xieraq f’dan il-kumitat.
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Or. en

Emenda 285
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 29 – Paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-istrateġiji għall-iżvilupp lokali 
għandhom jintgħażlu minn kumitat għall-
għażla stabbilit għal dan il-għan mill-
awtoritajiet ta’ ġestjoni relevanti tal-
programmi.

3. L-istrateġiji għall-iżvilupp lokali 
għandhom jintgħażlu minn kumitat għall-
għażla, li jinkludi imsieħba ekonomiċi u 
soċjali, stabbilit għal dan il-għan mill-
awtoritajiet ta’ ġestjoni relevanti tal-
programmi.

Or. fr

Emenda 286
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-istrateġiji għall-iżvilupp lokali 
għandhom jintgħażlu minn kumitat għall-
għażla stabbilit għal dan il-għan mill-
awtoritajiet ta’ ġestjoni relevanti tal-
programmi.

3. L-istrateġiji għall-iżvilupp lokali 
għandhom jintgħażlu minn kumitat għall-
għażla stabbilit għal dan il-għan mill-
awtoritajiet ta' ġestjoni rilevanti tal-
programmi, u li fih huma involuti l-
imsieħba skont l-Artikolu 5(1).

Or. de

Emenda 287
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 30 – paragrafu 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tfassil ta’ proċedura ta’ selezzjoni 
non-diskriminatorja u trasparenti u kriterji 
għas-selezzjoni ta' operazzjonijiet, li 
jevitaw il-kunflitti ta' interess, li għandhom 
jiżguraw li mill-inqas 50 % tal-voti fid-
deċiżjonijiet tas-selezzjoni huma mill-
imsieħba li mhumiex mis-settur pubbliku, 
bi provvediment għall-possibbiltà ta’ 
appell kontra deċiżjonijiet ta’ selezzjoni u 
għall-possibbiltà ta' selezzjoni permezz ta’ 
proċedura bil-miktub;

(b) it-tfassil ta’ proċedura ta’ selezzjoni 
non-diskriminatorja u trasparenti, ibbażata 
fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u kriterji 
għas-selezzjoni ta' operazzjonijiet, li 
jevitaw il-kunflitti ta' interess, li għandhom 
jiżguraw li mill-inqas 50 % tal-voti fid-
deċiżjonijiet tas-selezzjoni huma mill-
imsieħba li mhumiex mis-settur pubbliku, 
bi provvediment għall-possibbiltà ta’ 
appell kontra deċiżjonijiet ta’ selezzjoni u 
għall-possibbiltà ta' selezzjoni permezz ta’ 
proċedura bil-miktub;

Or. en

Emenda 288
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) l-ispejjeż tal-konsulenza.

Or. es

Emenda 289
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrumenti finanzjarji jistgħu jintgħaqdu 
ma' għotjiet, ma' sussidji tar-rati tal-
interessi u ma' sussidji ta' tariffi ta' 
garanzija. F’dan il-każ, iridu jinżammu 
rekords separati għal kull forma ta’ 

L-istrumenti finanzjarji jistgħu jintgħaqdu 
ma' għotjiet, ma' sussidji tar-rati tal-
interessi, mikrokrediti u ma' sussidji ta' 
tariffi ta' garanzija.  F’dan il-każ, iridu 
jinżammu rekords separati għal kull forma 
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finanzjament. ta’ finanzjament.

Or. en

Emenda 290
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tkun mogħtija s-
setgħa li tadotta l-atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxu regoli 
dettaljati li jikkonċernaw il-valutazzjoni ex 
ante ta' strumenti finanzjarji, l-għaqda ta’ 
sostenn ipprovdut lil-benefiċjarji finali 
permezz ta' għotjiet, sussidji tar-rati tal-
imgħax jew sussidji tat-tariffi ta' garanzija 
u strumenti finanzjarji, regoli speċifiċi 
addizzjonali dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa u 
regoli li jispeċifikaw it-tipi ta’ attivitajiet li 
ma għandhomx jiġu sostnuti permezz ta’ 
strumenti finanzjarji.

Il-Kummissjoni għandha tkun mogħtija s-
setgħa li tadotta l-atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxu regoli 
dettaljati li jikkonċernaw il-valutazzjoni ex 
ante ta' strumenti finanzjarji, l-għaqda ta’ 
sostenn ipprovdut lil-benefiċjarji finali 
permezz ta' għotjiet, sussidji tar-rati tal-
imgħax jew sussidji tat-tariffi ta' garanzija, 
mikrokrediti u strumenti finanzjarji, regoli 
speċifiċi addizzjonali dwar l-eliġibbiltà 
tan-nefqa u regoli li jispeċifikaw it-tipi ta’ 
attivitajiet li ma għandhomx jiġu sostnuti 
permezz ta’ strumenti finanzjarji.

Or. en

Emenda 291
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontribuzzjonijiet in natura ma 
jgħoddux bħala nfiq eliġibbli rispett l-
istrumenti finanzjarji, ħlief 
kontribuzzjonijiet ta' art jew ta' proprjetà 
immobbli rispett l-investimenti bil-għan li 
jsostnu l-iżvilupp urban jew ir-
riġenerazzjoni urbana, fejn l-art jew il-
proprjetà immobbli tkun parti mill-

3. Il-kontribuzzjonijiet in natura ma 
jgħoddux bħala nfiq eliġibbli rispett l-
istrumenti finanzjarji, ħlief 
kontribuzzjonijiet ta' art jew ta' proprjetà 
immobbli rispett l-investimenti bil-għan li 
jsostnu l-iżvilupp urban jew rurali u r-
riġenerazzjoni urbana, fejn l-art jew il-
proprjetà immobbli tkun parti mill-
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investiment. Dan it-tip ta' kontribuzzjoni ta' 
art jew ta' proprjetà immovvli għandhom 
ikunu eliġibbli sakemm jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet fl-Artikolu 59.

investiment. Dan it-tip ta' kontribuzzjoni ta' 
art jew ta' proprjetà immovvli għandhom 
ikunu eliġibbli sakemm jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet fl-Artikolu 59.

Or. en

Emenda 292
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontribuzzjonijiet in natura ma 
jgħoddux bħala nfiq eliġibbli rispett l-
istrumenti finanzjarji, ħlief 
kontribuzzjonijiet ta' art jew ta' proprjetà 
immobbli rispett l-investimenti bil-għan li 
jsostnu l-iżvilupp urban jew ir-
riġenerazzjoni urbana, fejn l-art jew il-
proprjetà immobbli tkun parti mill-
investiment. Dan it-tip ta' kontribuzzjoni ta' 
art jew ta' proprjetà immovvli għandhom 
ikunu eliġibbli sakemm jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet fl-Artikolu 59.

3. Il-kontribuzzjonijiet in natura ma 
jgħoddux bħala nfiq eliġibbli fir-rigward 
tal-istrumenti finanzjarji, ħlief 
kontribuzzjonijiet ta' art jew ta' proprjetà 
immobbli fir-rigward tal-investimenti bil-
għan li jsostnu l-iżvilupp urban u rurali 
jew ir-riġenerazzjoni urbana, u rurali fejn 
l-art jew il-proprjetà immobbli tkun parti 
mill-investiment. Dan it-tip ta' 
kontribuzzjoni ta' art jew ta' proprjetà 
immobbli għandha tkunu eliġibbli sakemm 
jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet fl-
Artikolu 59.

Or. es

Emenda 293
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 294
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 39 – Paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-riżorsi u 
l-qligħ kapitali u dħul jew rendimenti oħra 
li jistgħu jiġu attribwiti lis-sostenn mill-
Fondi CSF lil strumenti finanzjarji 
jintużaw skont l-għanijiet tal-programm 
għal perjodu ta' mill-inqas 5 snin wara l-
għeluq tal-programm.

Or. fr

Emenda 295
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 39a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39a
Bilanċ baġitarju

Il-bilanċi baġitarji tal-Fondi tal-QSK se 
jiġu allokati għall-baġit tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. fr
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Emenda 296
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 41 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ir-regoli ta’ proċedura għandhom 
ikunu konformi mar-rekwiżiti tal-Artikolu 
41, 42 u 43 u għandhom jirrispettaw il-
prinċipji tal-Artikolu 5 ta’ dan ir-
Regolament. Il-Kummissjoni tista’ 
tirrevedi r-regoli ta’ proċedura skont l-
Artikolu 5 fuq it-talba ta’ msieħeb u 
tagħmel emendi jekk ikun meħtieġ.

Or. de

Emenda 297
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jkun 
kompost minn rappreżentanti tal-awtorità 
ta' ġestjoni, minn korpi intermedji u minn 
rappreżentati tal-imsieba. Kull membru 
tal-Kumitat tas-sorveljanza għandu jkollu 
d-dritt li jivvota.

Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jkun 
kompost minn rappreżentanti tal-awtorità 
ta' ġestjoni, minn korpi intermedji u minn 
rappreżentanti tal-imsieba msemmija fl-
Artikolu 5, b’kunsiderazzjoni partikolari li 
għandha tingħata lill-imsieħba involuti 
fil-preparazzjoni tal-programmi 
kkonċernati. Kull membru tal-Kumitat tas-
sorveljanza għandu jkollu d-dritt li jivvota.
L-Istat Membru għandu jiżgura li l-
kumitat ta’ monitoraġġ ikollu bilanċ bejn 
is-sessi.

Or. en



PE489.560v02-00 110/213 AM\903982MT.doc

MT

Emenda 298
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-imsieħba għandhom jagħżlu u jaħtru l-
membri tagħhom li jirrappreżentawhom 
fil-kumitat ta’ monitoraġġ.

Or. en

Emenda 299
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-lista tal-membri tal-kumitat ta’ 
monitoraġġ għandha tiġi ppubblikata.

Or. en

Emenda 300
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 42 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-korp li jibgħat lill-Presidenti, 
jadotta l-funzjoni ta’ uffiċċju biex 
jappoġġja l-imsieħba fit-twettiq tal-
kompiti tagħhom, kif ukoll biex jgħin lill-
President fil-preparazzjoni, l-
implimentazzjoni u s-sigurtà tar-riżultati 
tal-laqgħat.

Or. de
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Emenda 301
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jiltaqa' 
mill-inqas darba f'sena u għandu jirrevedi 
l-implimentazzjoni tal-programm u l-
progress lejn il-kisba tal-objettivi tiegħu. 
B’hekk, għandu jqis id-dejta finanzjarja, l-
indikaturi komuni u speċifiċi għall-
programm inklużi t-tibdiliet fl-indikaturi 
tar-riżultati u l-progress lejn valuri fil-mira 
kwantifikati, u l-għanijiet definiti fil-qafas 
tal-prestazzjoni.

1. Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jiltaqa' 
mill-inqas darbtejn f'sena u għandu 
jirrevedi l-implimentazzjoni tal-programm 
u l-progress lejn il-kisba tal-objettivi tiegħu 
u l-implimentazzjoni tal-prinċipji 
orizzontali kif stabbilit fl-Artikoli 6, 7 u 8 
ta’ dan ir-Regolament. B’hekk, għandu 
jqis id-dejta finanzjarja, l-indikaturi 
komuni u speċifiċi għall-programm inklużi 
t-tibdiliet fl-indikaturi tar-riżultati u l-
progress lejn valuri fil-mira kwantifikati, u 
l-għanijiet definiti fil-qafas tal-
prestazzjoni.

Or. en

Emenda 302
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kumitat ta' sorveljanza għandu jiltaqa' 
mill-inqas darba f'sena u għandu jirrevedi 
l-implimentazzjoni tal-programm u l-
progress lejn il-kisba tal-objettivi tiegħu. 
B’hekk, għandu jqis id-dejta finanzjarja, l-
indikaturi komuni u speċifiċi għall-
programm inklużi t-tibdiliet fl-indikaturi 
tar-riżultati u l-progress lejn valuri fil-mira 
kwantifikati, u l-għanijiet definiti fil-qafas 
tal-prestazzjoni.

1. Il-kumitat ta' monitoraġġ għandu jiltaqa' 
mill-inqas darbtejn f'sena u għandu 
jirrevedi l-implimentazzjoni tal-programm 
u l-progress lejn il-kisba tal-objettivi 
tiegħu. B’hekk, għandu jqis id-dejta 
finanzjarja, l-indikaturi komuni u speċifiċi 
għall-programm inklużi t-tibdiliet fl-
indikaturi tar-riżultati u l-progress lejn 
valuri fil-mira kwantifikati, u l-għanijiet 
definiti fil-qafas tal-prestazzjoni.

Or. de
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Emenda 303
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandu jeżamina fid-dettall il-problemi 
kollha li jaffettwaw il-prestazzjoni tal-
programm.

2. Għandu jeżamina fid-dettall il-problemi 
kollha li jaffettwaw il-prestazzjoni tal-
programm, inkluż l-analiżi tal-
prestazzjoni.

Or. en

Emenda 304
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 43 – Paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kumitat tas-sorveljanza jista’ joħroġ 
rakkomandazzjonijiet lill-awtorità ta’ 
ġestjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni 
tal-programm u l-valutazzjoni tiegħu. 
Għandu jissorvelja l-azzjonijiet meħuda 
bħala riżultat tar-rakkomandazzjonijiet 
tiegħu.

4. Il-kumitat tas-sorveljanza jista’ joħroġ 
rakkomandazzjonijiet lill-awtorità ta’ 
ġestjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni 
tal-programm u l-valutazzjoni tiegħu 
sabiex inaqqas il-piż amministrattiv tal-
benefiċjarji. Għandu jissorvelja l-
azzjonijiet meħuda bħala riżultat tar-
rakkomandazzjonijiet tiegħu.

Or. fr

Emenda 305
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 43 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-kumitat ta’ monitoraġġ għandu 
japprova r-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni tal-programmi 
msemmija fl-Artikolu 44 u r-rapporti ta’ 
progress imsemmija fl-Artikolu 46.

Or. en

Emenda 306
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 44 – Paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni għandhom jagħtu l-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
programm u l-prijoritajiet tiegħu 
b'referenza għad-dejta finanzjarja, għall-
indikaturi komuni u għal dawk speċifiċi 
għall-programm u l-valuri kwantifikati tal-
miri inklużi l-bidliet fl-indikaturi tar-
riżultati, u l-punti ta' referenza definiti fil-
qafas tal-prestazzjoni. Id-dejta trasmessa 
għandha tkun marbuta mal-valuri għall-
indikaturi għal operazzjonijiet 
kompletament implimentati u anki għal 
operazzjonijiet magħżula. Għandhom juru 
wkoll l-azzjonijiet meħuda sabiex jintlaħqu 
l-kundizzjonalitajiet ex ante u kull 
problema li taffettwa l-prestazzjoni tal-
programm, u l-miżuri korrettivi meħuda.

2. Ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni għandhom jagħtu l-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
programm u l-prijoritajiet tiegħu 
b'referenza għad-dejta finanzjarja, għall-
indikaturi komuni u għal dawk speċifiċi 
għall-programm u l-valuri kwantifikati tal-
miri inklużi l-bidliet fl-indikaturi tar-
riżultati, u l-punti ta' referenza definiti fil-
qafas tal-prestazzjoni. Id-dejta trażmessa
għandha tkun marbuta mal-valuri għall-
indikaturi għal operazzjonijiet 
kompletament implimentati u anki għal 
operazzjonijiet magħżula. Għandhom juru 
wkoll l-azzjonijiet meħuda sabiex jintlaħqu 
l-kundizzjonalitajiet ex ante, is-
simplifikazzjoni amministrattiva u kull 
problema li taffettwa l-prestazzjoni tal-
programm, u l-miżuri korrettivi meħuda.

Or. fr

Emenda 307
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 44 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapport annwali dwar l-
implimentazzjoni ppreżentat fl-2017 
għandu jipprovdi u janalizza l-
informazzjoni stabbilita fil-paragrafu 2 
flimkien mal-progress lejn il-kisba tal-
għanijiet tal-programm, inkluża l-
kontribuzzjoni tal-Fondi tal-QSK għall-
bidliet fl-indikaturi tar-riżultat, meta jkunu 
disponibbli provi mill-valutazzjonijiet. 
Għandu janalizza wkoll l-implimentazzjoni 
tal-azzjonijiet biex jiġu kkunsidrati l-
prinċipji stabbiliti fl-Artikoli 6, 7 u 8, u 
jirrapporta dwar l-appoġġ użat għall-miri 
marbutin mat-tibdil fil-klima.

3. Ir-rapport annwali dwar l-
implimentazzjoni ppreżentat fl-2017 
għandu jipprovdi u janalizza l-
informazzjoni stabbilita fil-paragrafu 2 
flimkien mal-progress lejn il-kisba tal-
għanijiet tal-programm, inkluża l-
kontribuzzjoni tal-Fondi tal-QSK għall-
bidliet fl-indikaturi tar-riżultat, meta jkunu 
disponibbli provi mill-valutazzjonijiet. 
Għandu janalizza wkoll l-implimentazzjoni 
tal-azzjonijiet biex jiġu kkunsidrati l-
prinċipji stabbiliti fl-Artikoli 6, 7 u 8, u 
jirrapporta dwar l-appoġġ użat għall-miri 
marbutin mat-tibdil fil-klima, it-tnaqqis 
tal-faqar u t-tnaqqis tar-rata tal-qgħad 
ġenerali u fost iż-żgħażagħ.

Or. es

Emenda 308
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 44 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapport annwali dwar l-
implimentazzjoni ppreżentat fl-2017 
għandu jipprovdi u janalizza l-
informazzjoni stabbilita fil-paragrafu 2 
flimkien mal-progress lejn il-kisba tal-
għanijiet tal-programm, inkluża l-
kontribuzzjoni tal-Fondi tal-QSK għall-
bidliet fl-indikaturi tar-riżultat, meta jkunu 
disponibbli provi mill-valutazzjonijiet. 
Għandu janalizza wkoll l-implimentazzjoni 
tal-azzjonijiet biex jiġu kkunsidrati l-
prinċipji stabbiliti fl-Artikoli 6, 7 u 8, u 
jirrapporta dwar l-appoġġ użat għall-miri 
marbutin mat-tibdil fil-klima.

3. Ir-rapport annwali dwar l-
implimentazzjoni ppreżentat fl-2017 
għandu jipprovdi u janalizza l-
informazzjoni stabbilita fil-paragrafu 2 
flimkien mal-progress lejn il-kisba tal-
għanijiet tal-programm, inkluża l-
kontribuzzjoni tal-Fondi tal-QSK għall-
bidliet fl-indikaturi tar-riżultat, meta jkunu 
disponibbli provi mill-valutazzjonijiet. 
Għandu janalizza wkoll l-implimentazzjoni 
tal-azzjonijiet biex jiġu kkunsidrati l-
prinċipji stabbiliti fl-Artikoli 6, 7 u 8, u 
jirrapporta dwar l-appoġġ użat għall-miri 
marbutin mat-tibdil fil-klima u l-azzjonijiet 
meħuda sabiex titwettaq il-mira tat-
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tnaqqis tal-faqar.

Or. en

Emenda 309
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 44 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Ir-rapport ta' implimentazzjoni 
annwali għandu jivvaluta r-rwol tal-
imsieħba msemmija fl-Artikolu 5 fl-
implimentazzjoni tal-programm, u 
għandu jinkludu lista tal-imsieħba
involuti, ir-responsabbiltajiet tagħhom u 
l-opinjonijiet li esprimew dwar l-
implimentazzjoni tal-programm u l-
prinċipju ta’ sħubija, u l-mod kif ġew 
ikkunsidrati l-opinjonijiet tagħhom.

Or. en

Emenda 310
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-progress lejn il-kisba tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, partikolarment fir-
rigward tal-għanijiet stabbiliti għal kull 
programm fil-qafas tal-prestazzjoni u s-
sostenn użat għall-objettivi marbutin mat-
tibdil fil-klima;

(b) il-progress lejn il-kisba tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, partikolarment fir-
rigward tal-għanijiet kwalitattivi u 
kwantitattivi li jistgħu jitkejlu stabbiliti 
għal kull programm fil-qafas tal-
prestazzjoni inkluż għall-indikaturi 
relatati mal-prinċipji orizzontali stabbiliti 
fl-Artikoli 7 u 8 u s-sostenn użat għall-
objettivi marbutin mat-tibdil fil-klima;
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Or. en

Emenda 311
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-progress lejn il-kisba tal-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, partikolarment fir-rigward tal-
għanijiet stabbiliti għal kull programm fil-
qafas tal-prestazzjoni u s-sostenn użat 
għall-objettivi marbutin mat-tibdil fil-
klima;

b) il-progress lejn il-kisba tal-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, partikolarment fir-rigward tal-
għanijiet stabbiliti għal kull programm fil-
qafas tal-prestazzjoni u s-sostenn użat 
għall-objettivi marbutin mat-tibdil fil-
klima, it-tnaqqis tal-faqar u t-tnaqqis tar-
rata tal-qgħad ġenerali u fost iż-żgħażagħ;

Or. es

Emenda 312
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-progress lejn il-kisba tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, partikolarment fir-
rigward tal-għanijiet stabbiliti għal kull 
programm fil-qafas tal-prestazzjoni u s-
sostenn użat għall-objettivi marbutin mat-
tibdil fil-klima;

(b) il-progress lejn il-kisba tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, partikolarment fir-
rigward tal-għanijiet stabbiliti għal kull
programm fil-qafas tal-prestazzjoni u s-
sostenn użat għall-objettivi marbutin mat-
tibdil fil-klima u t-tnaqqis tal-faqar;

Or. en

Emenda 313
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-progress lejn il-kisba tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, partikolarment fir-
rigward tal-għanijiet stabbiliti għal kull 
programm fil-qafas tal-prestazzjoni u s-
sostenn użat għall-objettivi marbutin mat-
tibdil fil-klima;

(b) il-progress lejn il-kisba tal-miri 
ewlenin tal-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
partikolarment fir-rigward tal-għanijiet 
stabbiliti għal kull programm fil-qafas tal-
prestazzjoni u s-sostenn użat għall-objettivi 
marbutin mat-tibdil fil-klima;

Or. en

Emenda 314
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) ir-rwol għall-imsieħba msemmija fl-
Artikolu 5 fl-implimentazzjoni tal-Kuntratt 
ta’ Sħubija.

(h) ir-rwol għall-imsieħba msemmija fl-
Artikolu 5 fl-implimentazzjoni tal-Kuntratt 
ta’ Sħubija, inkluż lista tal-imsieħba 
involuti, ir-responsabbiltajiet tagħhom u 
l-opinjonijiet tagħhom dwar l-
implimentazzjoni tal-programm u l-
prinċipju ta’ sħubija, kif ukoll il-mod li l-
opinjonijiet tagħhom ġew ikkunsidrati.

Or. en

Emenda 315
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) ir-rwol għall-imsieħba msemmija fl-
Artikolu 5 fl-implimentazzjoni tal-Kuntratt 

(h) ir-rwol għall-imsieħba msemmija fl-
Artikolu 5 u valutazzjoni tal-kwalità ta’ 
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ta’ Sħubija. din is-sħubija fl-implimentazzjoni tal-
Kuntratt ta’ Sħubija.

Or. en

Emenda 316
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 46 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fl-2018 u l-2020, il-Kummissjoni 
għandha tinkludi fir-Rapport tal-Progress 
Annwali tagħha għal-laqgħa tar-Rebbiegħa 
tal-Kunsill Ewropew, taqsima li tagħti 
deskrizzjoni fil-qosor tar-rapport 
strateġiku, partikolarment fir-rigward tal-
progress li jkun sar lejn tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv.

5. Fl-2018 u l-2020, il-Kummissjoni 
għandha tinkludi fir-Rapport tal-Progress 
Annwali tagħha għal-laqgħa tar-Rebbiegħa 
tal-Kunsill Ewropew, taqsima li tagħti 
deskrizzjoni fil-qosor tar-rapport 
strateġiku, partikolarment fir-rigward tal-
progress li jkun sar lejn tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv u l-miri tal-
inizjattivi ewlenin fl-istrateġija tal-Unjoni 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv.

Or. en

Emenda 317
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jitwettqu l-valutazzjonijiet 
biex tittejjeb il-kwalità tal-forma u l-
implimentazzjoni tal-programmi, kif ukoll 
biex jiġu vvalutati l-effikaċja, l-effiċjenza u 
l-impatt tagħhom. L-impatt tal-programmi 
għandu jiġi vvalutat, skont il-missjoni tal-
Fondi tal-QSK rispettivi fir-rigward tal-
miri għall-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv33

1. Għandhom jitwettqu l-valutazzjonijiet 
biex tittejjeb il-kwalità tal-forma u l-
implimentazzjoni tal-programmi, kif ukoll 
biex jiġu vvalutati l-effikaċja, l-effiċjenza u 
l-impatt tagħhom. L-impatt tal-programmi 
għandu jiġi vvalutat, skont il-missjoni tal-
Fondi tal-QSK rispettivi fir-rigward tal-
miri għall-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv33
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kif ukoll fir-rigward tal-Prodott Domestiku 
Gross (PDG) u l-qgħad, fejn dan huwa 
rilevanti.

kif ukoll fir-rigward tal-miri dwar il-klima, 
tal-indikaturi orizzontali, tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) u l-qgħad u l-
impjiegi kwalitattivi, fejn dan huwa 
rilevanti. L-Istati Membri jistgħu jużaw 
indikaturi soċjali u ambjentali oħra, 
minbarra l-PDG/indikatur tal-abitabti, 
sabiex tinkiseb viżjoni iżjed soċjali tas-
sitwazzjoni ta’ benesseri fir-reġjun jew l-
Istat Membru li jkun qed jiġi evalwat.

Or. en

Emenda 318
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jitwettqu l-valutazzjonijiet 
biex tittejjeb il-kwalità tal-forma u l-
implimentazzjoni tal-programmi, kif ukoll 
biex jiġu vvalutati l-effikaċja, l-effiċjenza u 
l-impatt tagħhom. L-impatt tal-programmi 
għandu jiġi vvalutat, skont il-missjoni tal-
Fondi tal-QSK rispettivi fir-rigward tal-
miri għall-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
kif ukoll fir-rigward tal-Prodott Domestiku 
Gross (PDG) u l-qgħad, fejn dan huwa 
rilevanti.

1. Għandhom jitwettqu l-valutazzjonijiet 
biex tittejjeb il-kwalità tal-forma u l-
implimentazzjoni tal-programmi, kif ukoll 
biex jiġu vvalutati l-effikaċja, l-effiċjenza u 
l-impatt tagħhom. L-impatt tal-programmi 
għandu jiġi vvalutat, skont il-missjoni tal-
Fondi tal-QSK rispettivi fir-rigward tal-
miri għall-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
kif ukoll fir-rigward tal-Prodott Domestiku 
Gross (PDG) u l-qgħad.

Or. es

Emenda 319
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 47 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu r-
riżorsi meħtieġa għat-twettiq tal-
valutazzjonijiet, u għandhom jiżguraw li 
jkun hemm proċeduri fis-seħħ għall-
produzzjoni u l-ġbir tad-dejta meħtieġa 
għall-valutazzjonijiet, inkluża d-dejta 
marbuta ma’ indikaturi komuni u fejn 
applikabbli, indikaturi speċifiċi għall-
programmi.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu r-
riżorsi meħtieġa għat-twettiq tal-
valutazzjonijiet, u għandhom jiżguraw li 
jkun hemm proċeduri fis-seħħ għall-
produzzjoni u l-ġbir tad-dejta meħtieġa 
għall-valutazzjonijiet, inkluża d-dejta 
marbuta ma’ indikaturi komuni kwalitattivi 
u kwantitattivi u fejn applikabbli, 
indikaturi speċifiċi għall-programmi.

Or. en

Emenda 320
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 47 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu r-
riżorsi meħtieġa għat-twettiq tal-
valutazzjonijiet, u għandhom jiżguraw li 
jkun hemm proċeduri fis-seħħ għall-
produzzjoni u l-ġbir tad-dejta meħtieġa 
għall-valutazzjonijiet, inkluża d-dejta 
marbuta ma’ indikaturi komuni u fejn 
applikabbli, indikaturi speċifiċi għall-
programmi.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu r-
riżorsi meħtieġa għat-twettiq tal-
valutazzjonijiet kwalitattivi u kwantitattivi, 
u għandhom jiżguraw li jkun hemm 
proċeduri fis-seħħ għall-produzzjoni u l-
ġbir tad-dejta meħtieġa għall-
valutazzjonijiet, inkluża d-dejta marbuta 
ma’ indikaturi komuni u fejn applikabbli, 
indikaturi speċifiċi għall-programmi.

Or. es

Emenda 321
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kontribuzzjoni għall-għan tal-Unjoni (a) il-kontribuzzjoni għall-għan tal-Unjoni 
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ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv fir-rigward tal-għanijiet u 
prijoritajiet tematiċi magħżula, filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet nazzjonali u reġjonali;

ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv fir-rigward tal-għanijiet tematiċi, 
il-prinċipji orizzontali kif stabbilit fl-
Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan ir-Regolament u 
l-prijoritajiet magħżula, filwaqt li jitqiesu 
l-ħtiġijiet nazzjonali u reġjonali;

Or. en

Emenda 322
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-koerenza interna tal-programm jew 
attività proposti u r-relazzjonijiet tagħhom 
ma’ strumenti oħra rilevanti;

(b) il-koerenza interna tal-programm jew 
attività proposti u r-relazzjonijiet tagħhom 
ma’ strumenti oħra rilevanti, inklużi 
politiki pubbliċi nazzjonali;

Or. en

Emenda 323
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-konsistenza tal-għanijiet tematiċi 
magħżula, tal-prijoritajiet u l-miri 
korrispondenti tal-programmi mal-Qafas 
Strateġiku Komuni, tal-Kuntratt ta' Sħubija 
u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiżi skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u 
r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat;

(d) il-konsistenza tal-għanijiet tematiċi 
magħżula, tal-prijoritajiet u l-miri 
korrispondenti tal-programmi u l-prinċipji 
orizzontali stabbiliti fl-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ 
dan ir-Regolament, mal-Qafas Strateġiku 
Komuni, tal-Kuntratt ta' Sħubija u r-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi 
skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat;

Or. en
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Emenda 324
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ir-rilevanza u ċ-ċarezza tal-indikaturi 
tal-programmi proposti;

(e) ir-rilevanza u ċ-ċarezza tal-indikaturi 
orizzontali u l-adegwatezza tal-azzjonijiet 
speċifiċi ppjanati sabiex jiġu promossi 
opportunitajiet indaqs bejn l-irġiel u n-
nisa u sabiex tiġi prevenuta d-
diskriminazzjoni skont il-prinċipji 
stabbiliti fl-Artikolu 7 ta’ dan ir-
Regolament, inklużi miżuri għat-tneħħija 
tal-ostakli għall-aċċessibbiltà għall-
persuni b’diżabbiltà;

Or. en

Emenda 325
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) l-adegwatezza tal-miżuri ppjanati biex 
jiġu promossi l-opportunitajiet ugwali 
għan-nisa u għall-irġiel u tiġi evitata d-
diskriminazzjoni;

(l) l-adegwatezza tal-miżuri ppjanati biex 
jiġu promossi l-opportunitajiet ugwali 
għan-nisa u għall-irġiel u tiġi evitata d-
diskriminazzjoni, inklużi miżuri għat-
tneħħija tal-ostakli għall-aċċessibbiltà 
għall-persuni b’diżabbiltà;

Or. en

Emenda 326
Elisabeth Schroedter
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) l-adegwatezza tal-miżuri ppjanati biex 
jiġu promossi l-opportunitajiet ugwali 
għan-nisa u għall-irġiel u tiġi evitata d-
diskriminazzjoni;

(l) l-adegwatezza tal-miżuri ppjanati biex 
jiġu promossi l-opportunitajiet ugwali 
għan-nisa u għall-irġiel u tiġi evitata d-
diskriminazzjoni inklużi miżuri għat-
tneħħija tal-ostakli għall-aċċessibbiltà 
għall-persuni b’diżabbiltà;

Or. en

Emenda 327
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) l-adegwatezza tal-miżuri ppjanati biex 
jiġu promossi l-opportunitajiet ugwali 
għan-nisa u għall-irġiel u tiġi evitata d-
diskriminazzjoni;

(l) l-adegwatezza tal-miżuri ppjanati biex 
jiġu promossi l-opportunitajiet ugwali 
għan-nisa u għall-irġiel u tiġi evitata d-
diskriminazzjoni inklużi miżuri għat-
tneħħija tal-ostakli għall-aċċessibbiltà 
għall-persuni b’diżabbiltà;

Or. en

Emenda 328
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) l-adegwatezza ta’ miżuri ppjanati biex 
jiġi promoss l-iżvilupp sostenibbli.

(m) l-adegwatezza ta’ miżuri ppjanati biex 
jiġi promoss l-iżvilupp sostenibbli u l-
inklużjoni soċjali.

Or. en
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Emenda 329
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt m a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) l-adegwatezza ta’ miżuri ppjanati li 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali u l-ilħuq 
ta’ miri għat-tnaqqis tal-faqar u għall-
promozzjoni tal-aċċesibbiltà tal-persuni 
b’diżabbiltà.

Or. en

Emenda 330
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt m a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) l-adegwatezza ta’ miżuri ppjanati jew 
imwaqqfa sabiex jiġu involuti msieħba 
msemmija fl-Artikolu 5 fil-preparazzjoni, 
l-implimentazzjoni, l-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ tal-Kuntratt ta’ Sħubija u l-
programmi.

Or. en

Emenda 331
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-valutazzjonijiet ex post għandhom Il-valutazzjonijiet ex post għandhom 
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jitwettqu mill-Kummissjoni jew mill-Istati 
Membri, b’kooperazzjoni mill-qrib. Il-
valutazzjonijiet ex post għandhom 
jeżaminaw l-effikaċja u l-effiċjenza tal-
Fondi tal-QSK u l-kontribuzzjoni tagħhom 
għall-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv skont ir-
rekwiżiti speċifiċi stabbiliti fir-regoli 
speċifiċi għall-Fondi. Il-valutazzjonijiet ex-
post għandhom jitlestew sal-
31 ta’ Diċembru 2023.

jitwettqu mill-Kummissjoni 
b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri. Il-valutazzjonijiet ex post 
għandhom jeżaminaw l-effikaċja u l-
effiċjenza tal-Fondi tal-QSK u l-
kontribuzzjoni tagħhom għall-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv skont ir-rekwiżiti 
speċifiċi stabbiliti fir-regoli speċifiċi għall-
Fondi. Il-valutazzjonijiet ex-post 
għandhom jitlestew sal-31 ta’ Diċembru 
2023.

Or. en

Emenda 332
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-valutazzjonijiet ex post għandhom 
jitwettqu mill-Kummissjoni jew mill-Istati 
Membri, b’kooperazzjoni mill-qrib. Il-
valutazzjonijiet ex post għandhom 
jeżaminaw l-effikaċja u l-effiċjenza tal-
Fondi tal-QSK u l-kontribuzzjoni tagħhom 
għall-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv skont ir-
rekwiżiti speċifiċi stabbiliti fir-regoli 
speċifiċi għall-Fondi. Il-valutazzjonijiet ex-
post għandhom jitlestew sal-
31 ta’ Diċembru 2023.

Il-valutazzjonijiet ex post għandhom 
jitwettqu mill-Kummissjoni 
b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri. Il-valutazzjonijiet ex post
għandhom jeżaminaw l-effikaċja u l-
effiċjenza tal-Fondi tal-QSK u l-
kontribuzzjoni tagħhom għall-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv skont ir-rekwiżiti 
speċifiċi stabbiliti fir-regoli speċifiċi għall-
Fondi. Il-valutazzjonijiet ex-post 
għandhom jitlestew sal-
31 ta’ Diċembru 2023.

Or. es

Emenda 333
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 50
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-valutazzjonijiet ex post għandhom 
jitwettqu mill-Kummissjoni jew mill-Istati 
Membri, b’kooperazzjoni mill-qrib. Il-
valutazzjonijiet ex post għandhom 
jeżaminaw l-effikaċja u l-effiċjenza tal-
Fondi tal-QSK u l-kontribuzzjoni tagħhom 
għall-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv skont ir-
rekwiżiti speċifiċi stabbiliti fir-regoli 
speċifiċi għall-Fondi. Il-valutazzjonijiet ex-
post għandhom jitlestew sal-
31 ta’ Diċembru 2023.

Il-valutazzjonijiet ex post għandhom 
jitwettqu mill-Kummissjoni jew mill-Istati 
Membri, b’kooperazzjoni mill-qrib. Il-
valutazzjonijiet ex post għandhom 
jeżaminaw l-effikaċja u l-effiċjenza tal-
Fondi tal-QSK u l-kontribuzzjoni tagħhom 
għall-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u l-miri 
tal-inizjattivi ewlenin fl-istrateġija tal-
Unjoni għal-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv skont ir-rekwiżiti 
speċifiċi stabbiliti fir-regoli speċifiċi għall-
Fondi. Il-valutazzjonijiet ex-post 
għandhom jitlestew sal-
31 ta’ Diċembru 2023.

Or. en

Emenda 334
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 51 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) assistenza fl-aċċessibbiltà għall-fondi 
indirizzata b’mod partikolari għall-SMEs 
u l-impriżi mikro.

Or. es

Emenda 335
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 51 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) azzjonijiet ta' tixrid ta' informazzjoni, (f) azzjonijiet ta' tixrid ta' informazzjoni, 
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isir netwerking ta’ sostenn, iwettqu 
attivitajiet ta’ komunikazzjoni, joħolqu 
sensibilizzazzjoni u jippromwovu l-
kooperazzjoni u jiskambjaw l-esperjenza, 
inkluż ma’ pajjiżi terzi. Biex ikun hemm 
iktar effiċjenza fil-komunikazzjoni mal-
pubbliku ġenerali u sinerġiji aktar sodi bejn 
l-attivitajiet ta' komunikazzjoni mwettqa 
fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, ir-riżorsi 
allokati għall-azzjonijiet ta' 
komunikazzjoni skont dan ir-Regolament 
għandhom jikkontribwixxu wkoll biex 
ikopru l-komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea bil-
kundizzjoni li dawn ikunu marbuta mal-
għanijiet ġenerali ta' dan ir-Regolament;

isir netwerking ta’ sostenn, iwettqu 
attivitajiet ta’ komunikazzjoni, joħolqu 
sensibilizzazzjoni u jippromwovu l-
kooperazzjoni u jiskambjaw l-esperjenza, 
b’mod partikolari fost organizzazzjonijiet 
nongovernattivi, inkluż ma’ pajjiżi terzi. 
Biex ikun hemm iktar effiċjenza fil-
komunikazzjoni mal-pubbliku ġenerali u 
sinerġiji aktar sodi bejn l-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni mwettqa fuq l-inizjattiva 
tal-Kummissjoni, ir-riżorsi allokati għall-
azzjonijiet ta' komunikazzjoni skont dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
wkoll biex ikopru l-komunikazzjoni 
korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni Ewropea bil-kundizzjoni li dawn 
ikunu marbuta mal-għanijiet ġenerali ta' 
dan ir-Regolament;

Or. en

Emenda 336
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 51 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) azzjonijiet ta' tixrid ta' informazzjoni, 
isir netwerking ta’ sostenn, iwettqu 
attivitajiet ta’ komunikazzjoni, joħolqu 
sensibilizzazzjoni u jippromwovu l-
kooperazzjoni u jiskambjaw l-esperjenza, 
inkluż ma’ pajjiżi terzi. Biex ikun hemm 
iktar effiċjenza fil-komunikazzjoni mal-
pubbliku ġenerali u sinerġiji aktar sodi bejn 
l-attivitajiet ta' komunikazzjoni mwettqa 
fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, ir-riżorsi 
allokati għall-azzjonijiet ta' 
komunikazzjoni skont dan ir-Regolament 
għandhom jikkontribwixxu wkoll biex 
ikopru l-komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea bil-
kundizzjoni li dawn ikunu marbuta mal-

(f) azzjonijiet ta' tixrid ta' informazzjoni, 
isir netwerking ta’ sostenn, iwettqu 
attivitajiet ta’ komunikazzjoni, joħolqu 
sensibilizzazzjoni u jippromwovu l-
kooperazzjoni u jiskambjaw l-esperjenza, 
b’mod partikolari fost l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili,
inkluż ma’ pajjiżi terzi. Biex ikun hemm 
iktar effiċjenza fil-komunikazzjoni mal-
pubbliku ġenerali u sinerġiji aktar sodi bejn 
l-attivitajiet ta' komunikazzjoni mwettqa 
fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, ir-riżorsi 
allokati għall-azzjonijiet ta' 
komunikazzjoni skont dan ir-Regolament 
għandhom jikkontribwixxu wkoll biex 
ikopru l-komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea bil-
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għanijiet ġenerali ta' dan ir-Regolament; kundizzjoni li dawn ikunu marbuta mal-
għanijiet ġenerali ta' dan ir-Regolament;

Or. en

Emenda 337
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 51 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt j a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) assistenza pprovduta lill-
organizzazzjonijiet umbrella tematiċi u 
organizzazzjonijiet nongovernattivi, l-
imsieħba soċjali u netwerks u 
assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw 
awtoritajiet lokali, urbani u reġjonali li 
jaħdmu f’livell tal-Unjoni dwar il-politika 
ta' koeżjoni għan-netwerking mal-
imsieħba nazzjonali u reġjonali li jaħdmu 
fil-Kumitat ta' Monitoraġġ u l-
promozzjoni ta’ djalogu strutturat 
bejniethom u mal-Kummissjoni dwar il-
politika ta’ koeżjoni; is-sostenn lill-
imsieħba li jaħdmu fuq suġġetti speċifiċi, 
għall-iskambju ta’ opinjonijiet u l-
kooperazzjoni f’netwerks tematiċi eżistenti 
u ġodda.

Or. en

Emenda 338
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 51 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) it-tisħiħ tal-kapaċità u l-kompetenza 
tal-imsieħba skont l-Artikolu 5 ta’ dan ir-
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Regolament.

Or. de

Emenda 339
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 51 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt j b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(jb) assistenza għas-sostenn tal-iskambju 
ta' opinjonijiet u kooperazzjoni f'netwerks 
tematiċi eżistenti u dawk ġodda ta' gruppi 
ta' azzjoni lokali msemmija fl-Artikolu 30 
ta' dan ir-Regolament għat-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-istrateġiji ta’ żvilupp 
lokali.

Or. en

Emenda 340
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 52 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq l-inizjattiva ta’ Stat Membru, il-
Fondi tal-QSK jistgħu jsostnu azzjonijiet 
għat-tħejjija, il-ġestjoni, is-sorveljanza, il-
valutazzjoni, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, netwerking, ir-
riżoluzzjoni tal-ilmenti, u l-kontroll u l-
awditjar. Il-Fondi tal-QSK jistgħu jintużaw 
mill-Istat Membru biex isostnu azzjonijiet 
għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv minn 
fuq il-benefiċjarji, inklużi s-sistemi tal-
iskambju tad-dejta elettronika, u azzjonijiet 
li jirrinfurzaw il-kapaċità tal-awtoritajiet u 
tal-benefiċjarji tal-Istat Membru biex 
jamministraw u jużaw il-Fondi tal-QSK. 

1. Fuq l-inizjattiva ta’ Stat Membru, il-
Fondi tal-QSK jistgħu jsostnu azzjonijiet 
għat-tħejjija, il-ġestjoni, is-sorveljanza, il-
valutazzjoni, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, netwerking, ir-
riżoluzzjoni tal-ilmenti, u l-kontroll u l-
awditjar. Il-Fondi tal-QSK jistgħu jintużaw 
mill-Istat Membru biex isostnu azzjonijiet 
għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv minn 
fuq il-benefiċjarji, inklużi s-sistemi tal-
iskambju tad-dejta elettronika, u azzjonijiet 
li jirrinfurzaw il-kapaċità tal-awtoritajiet u 
tal-benefiċjarji tal-Istat Membru, l-
imsieħba msemmija fl-Artikolu 5, sabiex 
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Dawn l-azzjonijiet jistgħu jikkonċernaw 
perjodi ta’ programmazzjoni preċedenti u 
sussegwenti.

jiġi promoss l-iskambju ta’ opinjonijiet u 
l-aħjar prattika fost il-gruppi ta’ azzjoni 
lokali msemmija fl-Artikolu 30 fuq livell 
nazzjonali, biex jamministraw u jużaw il-
Fondi tal-QSK. . Dawn l-azzjonijiet jistgħu 
jikkonċernaw perjodi ta’ programmazzjoni 
preċedenti u sussegwenti.

Or. en

Emenda 341
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 52 – Paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq l-inizjattiva ta’ Stat Membru, il-
Fondi tal-QSK jistgħu jsostnu azzjonijiet 
għat-tħejjija, il-ġestjoni, is-sorveljanza, il-
valutazzjoni, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, netwerking, ir-
riżoluzzjoni tal-ilmenti, u l-kontroll u l-
awditjar. Il-Fondi tal-QSK jistgħu jintużaw 
mill-Istat Membru biex isostnu azzjonijiet 
għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv minn 
fuq il-benefiċjarji, inklużi s-sistemi tal-
iskambju tad-dejta elettronika, u azzjonijiet 
li jirrinfurzaw il-kapaċità tal-awtoritajiet u 
tal-benefiċjarji tal-Istat Membru biex 
jamministraw u jużaw il-Fondi tal-QSK. 
Dawn l-azzjonijiet jistgħu jikkonċernaw 
perjodi ta’ programmazzjoni preċedenti u 
sussegwenti. 

1. Fuq l-inizjattiva ta’ Stat Membru, il-
Fondi tal-QSK jistgħu jsostnu azzjonijiet 
għat-tħejjija, il-ġestjoni, is-sorveljanza, il-
valutazzjoni, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, netwerking, ir-
riżoluzzjoni tal-ilmenti, u l-kontroll u l-
awditjar. Il-Fondi tal-QSK jistgħu jintużaw 
mill-Istat Membru biex isostnu azzjonijiet 
għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv minn 
fuq il-benefiċjarji, inklużi s-sistemi tal-
iskambju tad-dejta elettronika, u azzjonijiet 
li jirrinfurzaw il-kapaċità tal-awtoritajiet u 
tal-benefiċjarji tal-Istat Membru, tal-
imsieħba ekonomiċi u soċjali biex 
jamministraw u jużaw il-Fondi tal-QSK. 
Dawn l-azzjonijiet jistgħu jikkonċernaw 
perjodi ta’ programmazzjoni preċedenti u 
sussegwenti. 

Or. fr

Emenda 342
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 52 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kull Stat Membru għandu jiżgura li 
fil-programmi operazzjonali tiegħu jiġi 
allokat livell adegwat ta’ assistenza 
teknika lill-imsieħba msemmija fl-
Artikolu 5, paragrafu 1 (a), (b) u (c) 
sabiex jiġu ffaċilitati l-involviment u l-
parteċipazzjoni ta’ dawn l-imsieħba fil-
preparazzjoni u l-implimentazzjoni tal-
Kuntratti ta’ Sħubija u fil-preparazzjoni, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi.

Or. en

Emenda 343
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 52 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kull Stat Membru għandu jiżgura li 
fl-OPs kollha ssir disponibbli assistenza 
teknika biżżejjed sabiex tiffaċilita l-
involviment u l-parteċipazzjoni tal-
organizzazzjonijiet nongovernattivi fil-
preparazzjoni, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-Fondi.

Or. en

Emenda 344
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 52 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kull Stat Membru għandu jiżgura li 
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fl-OPs kollha ssir disponibbli assistenza 
teknika biżżejjed sabiex tiffaċilita l-
involviment u l-parteċipazzjoni tal-
organizzazzjonijiet nongovernattivi fil-
preparazzjoni, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-Fondi.

Or. en

Emenda 345
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 52a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 52a
Kull Stat Membru għandu jiżgura li f’kull 
programm operattiv tkun provduta l-
assistenza teknika meħtieġa biex tiffaċilita 
l-parteċipazzjoni tal-imsieħba soċjali u l-
NGOs fil-preparazzjoni, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
valutazzjoni tal-fondi.

Or. es

Emenda 346
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 55 – Paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-eliġibbiltà tan-nefqa għandha tiġi 
ddeterminata abbażi tar-regoli nazzjonali, 
ħlief fejn ikunu stabbiliti r-regoli speċifiċi 
f’dan ir-Regolament jew abbażi tiegħu jew 
tar-regoli speċifiċi għall-Fondi.

1. L-eliġibbiltà tan-nefqa għandha tiġi 
ddeterminata abbażi tar-regoli nazzjonali, 
bl-eċċezzjoni tan-nefqa mwettqa fil-qafas 
tal-proġetti Ewropej ta’ kooperazzjoni 
territorjali u ħlief fejn ikunu stabbiliti r-
regoli speċifiċi f’dan ir-Regolament jew 
abbażi tiegħu jew tar-regoli speċifiċi għall-
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Fondi.

Or. fr

Emenda 347
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 55 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Id-dħul nett iġġenerat direttament minn 
operazzjoni matul l-implimentazzjoni 
tagħha li ma jkunx tqies fil-ħin tal-
approvazzjoni tal-operazzjoni, għandu 
jitnaqqas min-nefqa eliġibbli tal-
operazzjoni fit-talba tal-ħlas finali mressqa 
mill-benefiċjarju. Din ir-regola ma 
għandhiex tapplika għall-istrumenti 
finanzjarji u l-premji.

6. Id-dħul nett iġġenerat direttament minn 
operazzjoni matul l-implimentazzjoni 
tagħha li ma jkunx tqies fil-ħin tal-
approvazzjoni tal-operazzjoni, għandu 
jitnaqqas min-nefqa eliġibbli tal-
operazzjoni fit-talba tal-ħlas finali mressqa 
mill-benefiċjarju. Din ir-regola ma 
għandhiex tapplika għall-proġetti li l-valur 
tagħhom huwa inqas minn EUR 5000, 
għall-istrumenti finanzjarji, l-
operazzjonijiet soġġetti għar-regoli dwar 
l-Għajnuna mill-Istat, operazzjonijiet li 
għalihom l-għajnuna pubblika tieħu l-
forma ta’ somom sħaħ jew spejjeż ta’ 
unità ta’ skala standard, operazzjonijiet 
implimentati taħt pjan t’azzjoni konġunt u 
l-premji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tissemplifika iżjed u li tnaqqas il-burokrazija, b’mod speċjali 
fil-każ ta' proġetti żgħar u attivitajiet ta' valur żgħir.

Emenda 348
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 55 – Paragrafu 8a (ġdid)



PE489.560v02-00 134/213 AM\903982MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Il-Kummissjoni tistabilixxi sistema ta’ 
sostenn speċifiku għan-nefqa marbuta 
mal-programmi ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea sabiex ittejjeb l-
applikazzjoni operazzjonali tagħha.

Or. fr

Emenda 349
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 57 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) somom f’daqqa li ma jaqbżux il-
EUR 100 000 ta’ kontribuzzjoni pubblika;

(c) somom f’daqqa li ma jaqbżux l-
EUR 200 000 ta’ kontribuzzjoni pubblika;

Or. de

Emenda 350
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-taxxa fuq il-valur miżjud. Iżda l-
ammonti tal-VAT għandhom ikunu 
eliġibbli fejn ma jkunux jistgħu jintroddu
lura skont il-leġiżlazzjoni tal-VAT
nazzjonali u jkunu tħallsu minn 
benefiċjarju li mhuwiex persuna mhux 
taxxabbli kif iddefinit fl-ewwel 
sottoparagrafu tal-Artikolu 13(1) tad-
Direttiva 2006/112/KE, sakemm dawn l-
ammonti ta' VAT ma jkunux inġarrbu 

(c) it-taxxa fuq il-valur miżjud li tista’ 
tintradd lura skont il-leġiżlazzjoni tal-
VAT.



AM\903982MT.doc 135/213 PE489.560v02-00

MT

b'rabta mal-provvista tal-infrastruttura.

Or. en

Emenda 351
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-taxxa fuq il-valur miżjud.  Iżda l-
ammonti tal-VAT għandhom ikunu 
eliġibbli fejn ma jkunux jistgħu jintroddu 
lura skont il-leġiżlazzjoni tal-VAT 
nazzjonali u jkunu tħallsu minn 
benefiċjarju li mhuwiex persuna mhux 
taxxabbli kif iddefinit fl-ewwel 
sottoparagrafu tal-Artikolu 13(1) tad-
Direttiva 2006/112/KE, sakemm dawn l-
ammonti ta' VAT ma jkunux inġarrbu 
b'rabta mal-provvista tal-infrastruttura.

(c) it-taxxa fuq il-valur miżjud. Iżda l-
ammonti tal-VAT għandhom ikunu 
eliġibbli fejn ma jkunux jistgħu jintroddu 
lura skont il-leġiżlazzjoni tal-VAT 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 352
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 60 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Operazzjonijiet appoġġjati mill-Fondi 
tal-QSK, soġġetti għad-derogi msemmija 
fil-paragrafi 2 u 3, u r-regoli speċifiċi 
għall-Fondi, għandhom jinsabu fil-qasam 
koperta mill-programm li skontu jiġu 
appoġġjati (minn hawn 'il quddiem imsejħa
il-'qasam tal-programm').

1. Operazzjonijiet appoġġjati mill-Fondi 
tal-QSK, soġġetti għad-derogi msemmija 
fil-paragrafi 2 u 3, u r-regoli speċifiċi 
għall-Fondi, mingħajr ma jiġu inklużi 
operazzjonijiet nazzjonali f’netwerk, 
għandhom jinsabu fil-qasam kopert mill-
programm li skontu jiġu appoġġjati (minn 
hawn ’il quddiem imsejjaħ il-‘qasam tal-
programm’).
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Or. fi

Emenda 353
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 61 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttiva

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Operazzjoni li tinkludi investiment fl-
infrastruttura jew investiment produttiv 
għandha trodd lura l-kontribuzzjoni mill-
Fondi tal-QSK jekk fi żmien ħames snin 
mill-ħlas finali lill-benefiċjarju jew fil-
perjodu ta' żmien stabbilit fir-regoli tal-
għajnuna Statali, fejn applikabbli, tkun 
soġġetta għal:

Operazzjoni li tinkludi investiment fl-
infrastruttura jew investiment produttiv 
għandha trodd lura l-kontribuzzjoni mill-
Fondi tal-QSK jekk fi żmien għaxar snin 
mill-ħlas finali lill-benefiċjarju jew fil-
perjodu ta' żmien stabbilit fir-regoli tal-
għajnuna Statali, fejn applikabbli, tkun 
soġġetta għal:

Or. en

Emenda 354
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 61 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Operazzjonijiet appoġġjati mill-FSE u 
operazzjonijiet appoġġjati mill-Fondi tal-
QSK l-oħrajn li mhumiex investiment fl-
infrastruttura jew investimenti produttivi 
għandhom iħallsu mill-ġdid il-
kontribuzzjoni mill-Fond biss meta jkunu 
soġġetti għal obbligu għaż-żamma ta' 
investiment skont ir-regoli applikabbli tal-
għajnuna mill-Istat u meta jgħaddu minn 
waqfien jew rilokazzjoni ta' attività 
produttiva fil-perjodu stabbilit f'dawk ir-
regoli.

2. Operazzjonijiet appoġġjati mill-FSE u 
operazzjonijiet appoġġjati mill-Fondi tal-
QSK l-oħrajn li mhumiex investiment fl-
infrastruttura jew investimenti produttivi 
għandhom iħallsu mill-ġdid il-
kontribuzzjoni mill-Fond biss meta jkunu 
soġġetti għal obbligu għaż-żamma ta' 
investiment skont ir-regoli applikabbli tal-
għajnuna mill-Istat u meta jgħaddu minn 
waqfien jew rilokazzjoni ta' attività 
produttiva fi żmien għaxar snin.

Or. en



AM\903982MT.doc 137/213 PE489.560v02-00

MT

Emenda 355
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 61 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
japplikaw għall-kontribuzzjonijiet lil 
strumenti finanzjarji jew permezz 
tagħhom, jew għal ebda operazzjoni li 
tgħaddi minn waqfien ta’ attività produttiva 
minħabba falliment mhux doluż.

3. Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
japplikaw għal ebda operazzjoni li tgħaddi 
minn waqfien ta’ attività produttiva 
minħabba falliment mhux doluż.

Or. en

Emenda 356
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 64 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-Artikolu 56(3) tar-Regolament 
Finanzjarju, kull korp responsabbli mill-
ġestjoni u l-kontroll tan-nefqa taħt il-Fondi 
tal-QSK għandu jiġi akkreditat minn 
deċiżjoni formali ta’ awtorità ta’ 
akkreditazzjoni fuq livell ministerjali.

1. Skont l-Artikolu 56(3) tar-Regolament 
Finanzjarju, kull korp responsabbli mill-
ġestjoni u l-kontroll tan-nefqa taħt il-Fondi 
tal-QSK għandu jiġi akkreditat minn 
deċiżjoni formali ta’ Stat Membru.

Or. fi

Emenda 357
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 64 – Paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-akkreditazzjoni għandha tkun ibbażata 
fuq opinjoni ta’ korp ta’ awditjar 
indipendenti li janalizza l-konformità tal-
korp mal-kriterji ta’ akkreditazzjoni. Il-
korp ta’ verifika indipendenti għandu 
jwettaq ix-xogħol tiegħu skont standards 
ta’ verifika aċċettati internazzjonalment.

3. L-akkreditazzjoni għandha tkun ibbażata 
fuq opinjoni ta’ korp ta’ awditjar 
indipendenti li janalizza l-konformità tal-
korp mal-kriterji ta’ akkreditazzjoni. Il-
korp ta’ verifika indipendenti għandu 
jwettaq ix-xogħol tiegħu skont standards 
ta’ verifika aċċettati internazzjonalment u 
skont kriterji ambjentali u soċjali.

Or. fr

Emenda 358
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 64 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità ta’ akkreditazzjoni għandha
tissorvelja l-korp akkreditat u tneħħilu l-
akkreditazzjoni permezz ta’ deċiżjoni 
formali jekk kundizzjoni waħda jew aktar 
minn waħda minn dawn li ġejjin ma 
jibqgħux jiġu sodisfatti, sakemm il-korp 
ma jiħux l-azzjonijiet ta’ rimedju meħtieġa 
matul perjodu ta’ prova li jrid jiġi stabbilit 
mill-awtorità ta’ akkreditazzjoni skont is-
severità tal-problema. L-awtorità ta' 
akkreditazzjoni għandha minnufih tavża
lill-Kummissjoni dwar l-iffissar ta' kull 
perjodu ta' prova għal korp akkreditat u 
dwar kull deċiżjoni ta' rtirar.

4. L-Istat Membru għandu jissorvelja l-
korp akkreditat u jneħħilu l-
akkreditazzjoni permezz ta’ deċiżjoni 
formali jekk kundizzjoni waħda jew aktar 
minn waħda minn dawn li ġejjin ma 
jibqgħux jiġu sodisfatti, sakemm il-korp 
ma jiħux l-azzjonijiet ta’ rimedju meħtieġa 
matul perjodu ta’ prova li jrid jiġi stabbilit 
mill-Istat Membru skont is-severità tal-
problema. L-Istat Membru għandu
minnufih javża lill-Kummissjoni dwar l-
iffissar ta’ kull perjodu ta’ prova għal korp 
akkreditat u dwar kull deċiżjoni ta’ rtirar.

Or. fi

Emenda 359
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 66 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tal-prestazzjoni u t-tkabbir u 
r-riservi tal-kompetittività, l-impenji 
baġitarji għandhom isegwu d-deċiżjoni 
tal-Kummissjoni li tapprova l-emenda tal-
programm.

imħassar

Or. es

Emenda 360
Gabriele Zimmer

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 81 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet sostnuti mill-Fondi għandhom 
jikkontribbwixxu għall-istrateġija tal-
Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv.

L-azzjonijiet sostnuti mill-Fondi għandhom 
jikkontribbwixxu għall-ksib tal-miri 
ewlenin tal-istrateġija tal-Unjoni ta’ 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.

Or. en

Emenda 361
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 81 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) 'Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi' fi 
Stati Membri u reġjuni; li jrid jiġi sostnut 
mill-Fondi kollha; kif ukoll

a) 'Investiment għat-tkabbir, l-impjiegi u l-
inklużjoni soċjali' fi Stati Membri u 
reġjuni, li jrid jiġi sostnut mill-Fondi 
kollha; kif ukoll

Or. de



PE489.560v02-00 140/213 AM\903982MT.doc

MT

Emenda 362
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fondi Strutturali għandhom isostnu l-
għan tal-Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi fir-reġjuni kollha li jikkorrispondu 
għal-livell 2 tal-klassifikazzjoni komuni ta' 
unitajiet territorjali għall-istatistika (minn 
hawn 'il quddiem imsejħa 'livell 2 NUTS') 
stabbilita mir-Regolament (KE) 
Nru 1059/2003.

1. Il-Fondi Strutturali għandhom isostnu l-
għan tal-Investiment għat-tkabbir, l-
impjiegi u l-inklużjoni soċjali fir-reġjuni 
kollha li jikkorrispondu għal-livell 2 tal-
klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet 
territorjali għall-istatistika (minn hawn 'il 
quddiem imsejħa 'livell 2 NUTS') stabbilita 
bir-Regolament (KE) Nru 1059/2003

Or. de

Emenda 363
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 364
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 3 – Artikolu 83 – Paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
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deċiżjoni, permezz ta’ atti implimentattivi, 
li tistabbilixxi t-tqassim annwali tar-riżorsi 
globali skont l-Istat Membru, mingħajr 
ħsara għall-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu u 
l-Artikolu 84(7).

deċiżjoni, permezz ta’ atti implimentattivi, 
li tistabbilixxi t-tqassim annwali tar-riżorsi 
skont l-Istat Membru bil-għan ta’ 
“Investiment li għandu fil-mira it-tkabbir 
ekonomiku u l-impjiegi”, mingħajr ħsara 
għall-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu u l-
Artikolu 84(7) u permezz ta' programm ta' 
kooperazzjoni bil-mira "Kooperazzjoni 
territorjali Ewropea".

Or. fr

Emenda 365
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 83 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. 0,35 % tar-riżorsi globali għandhom jiġu 
allokati għal assistenza teknika fuq l-
inizjattiva tal-Kummissjoni.

3. 0.2 % tar-riżorsi globali għandhom jiġu 
allokati għal assistenza teknika fuq l-
inizjattiva tal-Kummissjoni.

Or. fi

Emenda 366
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – parti introduttiva

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kriterji li ġejjin għandhom jintużaw
għat-tqassim skont l-Istat Membru:

2. Il-kriterji li ġejjin għandhom jintużaw 
għat-tqassim skont l-Istat Membru, abbażi 
ta’ statistiki relatati mal-ġeneru:

Or. en

Emenda 367
Elisabeth Schroedter



PE489.560v02-00 142/213 AM\903982MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Parti 3 – 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, l-
introjtu aġġustat nett disponibbli għal kull 
abitant, u r-rata ta' qgħad għar-reġjuni 
anqas żviluppati u r-reġjuni ta' 
tranżizzjoni;;

Or. en

Emenda 368
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Parti 3 – 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-proporzjon 
tad-dipendenza tal-anzjani, id-densità tal-
popolazzjoni, il-prosperità reġjonali, il-
prosperità nazzjonali u r-rata ta’ qgħad 
għar-reġjuni anqas żviluppati u r-reġjuni 
ta’ tranżizzjoni;

Or. fi

Emenda 369
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni u d-densità tal-popolazzjoni 
għar-reġjuni aktar żviluppati;

(b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni, l-introjtu aġġustat nett 
disponibbli għal kull abitant, il-fraġilità 
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soċjali, il-vulnerabbiltà demografika u d-
densità tal-popolazzjoni għar-reġjuni aktar 
żviluppati;

Or. en

Emenda 370
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni u d-densità tal-popolazzjoni 
għar-reġjuni aktar żviluppati;

(b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta’ qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni, il-proporzjon tad-dipendenza 
tal-anzjani u d-densità tal-popolazzjoni 
għar-reġjuni aktar żviluppati;

Or. fi

Emenda 371
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Parti 3 – 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.

Imħassar

Or. fi
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Emenda 372
Gabriele Zimmer

Proposta għal regolament
Parti 3 – 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 35 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali 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.

Or. en

Emenda 373
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta għal regolament
Parti 3 – 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 20 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati u 
għal reġjuni li l-PDG per capita tagħhom 
għall-perjodu 2007-2013 kien inqas minn 
75% tal-PDG medju tal-EU-25 iżda li issa 
huma eliġibbli taħt il-kategorija tat-
tranżizzjoni jew dik tar-reġjuni iżjed 
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.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat użu u assorbiment  effiċjenti tal-fondi FSE ir-reġjuni li l-PDG per capita 
tagħhom għall-perjodu 2007-2013 kien inqas minn 75% tal-PDG medju tal-UE-25 u li issa 
huma eliġibbli taħt il-kategorija tat-tranżizzjoni jew dik tar-reġjuni iżjed żviluppati, 
għandhom f’dak il-każ jiġu ttrattati bħar-reġjuni inqas żviluppati. Ir-reġjuni inqas żviluppati
kif ukoll ir-reġjuni fil-fażi “phasing out” ħafna drabi jkollhom ħtiġijiet speċifiċi ta’  
investiment u għalhekk għandhom jingħataw iżjed flessibbiltà dwar l-użu ta’ fondi strutturali.

Emenda 374
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni 
għall-infrastruttura tat-trasport skont il-
faċilità Connecting Europe għandu jkun 
ta’ EUR 10 000 000 000.

imħassar

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
billi timplimenta att li jistabbilixxi l-
ammont li għandu jiġi trasferit mill-
allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni għal 
kull Stat Membru, għall-perjodu sħiħ. L-
allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni ta’ kull 
Stat Membru għandha titnaqqas kif 
meħtieġ.
L-approprjazzjonijiet annwali li 
jikkorrispondu għas-sostenn mill-Fond ta' 
Koeżjoni imsemmi fl-ewwel subparagrafu 
għandhom jiddaħħlu fil-linji tal-baġit 
rilevanti tal-faċilità Connecting Europe 
mill-eżerċizzju tal-baġit tal-2014.
Is-sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni skont il-
faċilità Connecting Europa għandu jiġi 
implimentat skont l-Artikolu [13] tar-
Regolament (EU) [...]/2012 dwar l-
istabbilizzazzjoni tal-Faċilità Connecting 
Europe 35 f’relazzjoni ma’ proġetti 
elenkati fl-Anness 1 ta’ dan ir-
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Regolament, bl-għoti tal-akbar prijorità 
possibbli lil proġetti li jkunu jirrispettaw l-
allokazzjonijiet nazzjonali skont il-Fond 
ta’ Koeżjoni.

Or. en

Emenda 375
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. 5% tar-riżorsi għall-għan tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi 
għandhom jikkostitwixxu r-riżerva tal-
prestazzjoni li trid tiġi allokata skont l-
Artikolu 20.

imħassar

Or. es

Emenda 376
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. 5% tar-riżorsi għall-għan tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi 
għandhom jikkostitwixxu r-riżerva tal-
prestazzjoni li trid tiġi allokata skont l-
Artikolu 20.

imħassar

Or. en

Emenda 377
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. 5% tar-riżorsi għall-għan tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi 
għandhom jikkostitwixxu r-riżerva tal-
prestazzjoni li trid tiġi allokata skont l-
Artikolu 20.

imħassar

Or. en

Emenda 378
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. 5% tar-riżorsi għall-għan tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi 
għandhom jikkostitwixxu r-riżerva tal-
prestazzjoni li trid tiġi allokata skont l-
Artikolu 20.

imħassar

Or. en

Emenda 379
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. 5% tar-riżorsi għall-għan tal-Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi għandhom
jikkostitwixxu r-riżerva tal-prestazzjoni li 
trid tiġi allokata skont l-Artikolu 19.

6. 5% tar-riżorsi għall-għan tal-Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi jistgħu jiġu użati 
mill-Istati Membri biex jikkostitwixxu r-
riżerva tal-prestazzjoni li trid tiġi allokata 
skont l-Artikolu 19.

Or. fi
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Emenda 380
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
perċentwal minimu tal-allokazzjoni 
finanzjarja għall-objettiv tal-“investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi” f'dawk l-Istati 
Membri li r-rata tal-qgħad ġenerali u/jew 
fost iż-żgħażagħ tkun sostanzjalment 
akbar mir-rata medja Ewropea għal 
azzjonijiet iddedikati speċifikament biex 
jikkumbattu dan.

Or. es

Emenda 381
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. 0,2% tar-riżorsi FEŻR għall-għan tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi 
għandhom jiġu allokati għall-azzjonijiet 
innovattivi fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni fil-qasam tal-iżvilupp urban 
sostenibbli.

7. 1 % tar-riżorsi FEŻR għall-għan tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi 
għandhom jiġu allokati għall-azzjonijiet 
innovattivi fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni fil-qasam tal-iżvilupp urban 
sostenibbli.

Or. de

Emenda 382
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Part 3 – Artikolu 84 – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. 0,2% tar-riżorsi FEŻR għall-għan tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi 
għandhom jiġu allokati għall-azzjonijiet 
innovattivi fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni fil-qasam tal-iżvilupp urban 
sostenibbli.

7. 0,2% tar-riżorsi FEŻR għall-għan tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi 
għandhom jiġu allokati għall-azzjonijiet 
innovattivi fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni fil-qasam tal-iżvilupp urban 
u rurali sostenibbli.

Or. en

Emenda 383
Sergio Gutiérrez Prieto
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. 0,2% tar-riżorsi FEŻR għall-għan tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi 
għandhom jiġu allokati għall-azzjonijiet 
innovattivi fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni fil-qasam tal-iżvilupp urban 
sostenibbli.

7. 0,2 % tar-riżorsi FEŻR għall-għan tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi 
għandhom jiġu allokati għall-azzjonijiet 
innovattivi fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni fil-qasam tal-iżvilupp urban 
u rurali sostenibbli.

Or. es

Emenda 384
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 85 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’deroga mill-paragrafu 1, il-
Kummissjoni tista’ taċċetta, f’ċirkostanzi 
ġġustifikati kif mistħoqq li huma marbuta 
mal-implimentazzjoni ta' objettiv tematiku 
wieħed jew aktar, proposta minn Stat 
Membru fl-ewwel sottomissjoni tiegħu tal-
Kuntratt tas-Sħubija li jittrasferixxi sa 2%

2. B’deroga mill-paragrafu 1, il-
Kummissjoni tista’ taċċetta, f’ċirkostanzi
ġġustifikati kif mistħoqq li huma marbuta 
mal-implimentazzjoni ta' objettiv tematiku 
wieħed jew aktar, proposta minn Stat 
Membru fl-ewwel sottomissjoni tiegħu tal-
Kuntratt tas-Sħubija li jittrasferixxi sa 5 %



PE489.560v02-00 150/213 AM\903982MT.doc

MT

tal-approprjazzjoni totali għal kategorija ta’ 
reġjuni lil kategoriji oħra ta’ reġjuni.

tal-approprjazzjoni totali għal kategorija ta’
reġjuni lil kategoriji oħra ta’ reġjuni.

Or. en

Emenda 385
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 86 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu 
jqisu l-kondizzjonijiet makroekonomiċi 
ġenerali u ċ-ċirkostanzi speċifiċi jew 
eċċezzjonali, bħal privatizzazzjonijiet jew 
livell eċċezzjonali ta’ nefqa strutturali 
pubblika jew ekwivalenti minn Stat 
Membru fil-perjodu 2007-2013. 
Għandhom ukoll iqisu bidliet fl-
allokazzjonijiet nazzjonali mill-Fondi 
Strutturali kif imqabbel mas-snin 2007-
2013.

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu 
jqisu l-kondizzjonijiet makroekonomiċi 
ġenerali u ċ-ċirkostanzi speċifiċi jew 
eċċezzjonali, li jista’ jimplikaw varjazzjoni 
eċċezzjonali tan-nefqa strutturali pubblika 
jew ekwivalenti minn Stat Membru fil-
perjodu 2007-2013. Għandhom ukoll iqisu
bidliet fl-allokazzjonijiet nazzjonali mill-
Fondi Strutturali kif imqabbel mas-snin 
2007-2013.

Or. es

Emenda 386
Sergio Gutiérrez Prieto
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 86 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk jiġi stabbilit mill-Kummissjoni fil-
verifika ex post li Stat Membru ma jkunx 
żamm il-livell ta’ referenza ta' nefqa 
strutturali pubblika jew ekwivalenti 
stabbilit fil-Kuntratt ta' Sħubija kif stabbilit 
fl-Anness III, il-Kummissjoni tista' twettaq 
korrezzjoni finanzjarja. Fid-deċiżjoni dwar 
jekk twettaqx korrezzjoni finanzjarja jew 
le, il-Kummissjoni se tqis jekk is-
sitwazzjoni ekonomika tal-Istat Membru 

6. Jekk jiġi stabbilit mill-Kummissjoni fil-
verifika ex post li Stat Membru ma jkunx 
żamm il-livell ta’ referenza ta' nefqa 
strutturali pubblika jew ekwivalenti 
stabbilit fil-Kuntratt ta' Sħubija kif stabbilit 
fl-Anness III, il-Kummissjoni tista' twettaq 
korrezzjoni finanzjarja. Fid-deċiżjoni dwar 
jekk twettaqx korrezzjoni finanzjarja jew 
le, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra 
jekk l-Istat Membru ma jkunx ħa l-
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tkunx inbidlet b’mod sinifikanti mill-
verifika ta’ nofs it-terminu u jekk il-bidla 
tqisitx dak iż-żmien. Ir-regoli dettaljati 
relatati mar-rati tal-korrezzjoni finanzjarja 
huma stabbiliti fil-punt 3 tal-Anness III.

azzjonijiet meħtieġa biex jikkonforma 
mar-rakkomandazzjonijiet magħmula 
minnha għal dan il-għan u jekk is-
sitwazzjoni ekonomika tal-Istat Membru 
tkunx inbidlet b’mod sinifikanti mill-
verifika ta’ nofs it-terminu u jekk il-bidla 
tqisitx dak iż-żmien. Ir-regoli dettaljati 
relatati mar-rati tal-korrezzjoni finanzjarja 
huma stabbiliti fil-punt 3 tal-Anness III.

Or. es

Emenda 387
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kontenut u adozzjoni tal-programmi 
operazzjonali taħt il-mira tal-Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi

Kontenut, adozzjoni u emenda tal-
programmi operazzjonali taħt il-mira tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi

Or. en

Emenda 388
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f’assi prijoritarji. Mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 52, assi prijoritarju 
għandu jikkonċerna Fond wieħed għal 
kategorija ta’ reġjun, u għandu 
jikkorrispondi għal objettiv tematiku u 
għandu jinkludi prijorità waħda jew aktar 
ta’ investiment ta’ dak l-objettiv tematiku 
f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-
Fond. Għall-FSE, assi prijoritarju jista’ 

1. Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f’assi prijoritarji. . Mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 52, assi prijoritarju 
għandu jikkonċerna Fond wieħed għal 
kategorija ta’ reġjun, u għandu 
jikkorrispondi għal objettiv tematiku u 
għandu jinkludi prijorità waħda jew aktar 
ta’ investiment ta’ dak l-objettiv tematiku 
f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-
Fond. Assi prijoritarju jista’ jikkombina
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jikkombina prijoritajiet ta’ investiment 
minn objettivi tematiċi differenti stabbiliti 
fl-Artikolu 9 (8), (9), (10), u (11) sabiex 
tiġi faċilitata l-kontribuzzjoni tagħhom 
għal assi prijoritarji oħra, f'ċirkostanzi 
ġustifikati kif mistħoqq.

fejn ikun meħtieġ sabiex jiżdied l-impatt u 
l-effikaċja f’approċċ integrat 
tematikament koerenti sabiex jintlaħqu l-
għanijiet u l-miri tal-istrateġija tal-Unjoni 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv:

Or. en

Emenda 389
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f’assi prijoritarji. Mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 52, assi prijoritarju 
għandu jikkonċerna Fond wieħed għal 
kategorija ta’ reġjun, u għandu 
jikkorrispondi għal objettiv tematiku u 
għandu jinkludi prijorità waħda jew aktar 
ta’ investiment ta’ dak l-objettiv tematiku 
f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-
Fond. Għall-FSE, assi prijoritarju jista’ 
jikkombina prijoritajiet ta’ investiment 
minn objettivi tematiċi differenti stabbiliti 
fl-Artikolu 9 (8), (9), (10), u (11) sabiex 
tiġi faċilitata l-kontribuzzjoni tagħhom 
għal assi prijoritarji oħra, f'ċirkostanzi 
ġustifikati kif mistħoqq.

1. Programm operazzjonali għandu
jikkonsisti f’assi prijoritarji. Assi 
prijoritarju għandu jikkonċerna Fond 
wieħed għal kategorija ta’ reġjun, u għandu 
jikkorrispondi għal objettiv tematiku u 
għandu jinkludi prijorità waħda jew aktar 
ta’ investiment ta’ dak l-objettiv tematiku 
f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-
Fond. F’ċirkostanzi ġustifikati kif xieraq, 
assi prijoritarju jista’ jikkonċerna iżjed 
kategoriji ta’ reġjuni jew jikkombina 
prijorità komplementari ta’ investiment
waħda jew iżjed minn waħda minn 
objettivi tematiċi differenti u Fondi, fejn 
ikun meħtieġ għaż-zieda tal-effikaċja u 
sabiex jintlaħqu aħjar il-miri għal żvilupp 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa iżjed flessibbiltà rigward it-twettiq tal-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.
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Emenda 390
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 1 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jikkonċernaw iżjed minn kategorija 
waħda ta’ reġjuni;

Or. en

Emenda 391
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 1 – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kombinazzjoni ta’ prijorità 
kumplimentari waħda jew iżjed minn 
waħda mill-FEŻR, is-CF u l-FSE taħt 
għan tematiku wieħed;

Or. en

Emenda 392
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 1 – punt c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kombinazzjoni ta’ prijorità 
kumplimentari ta’ investiment waħda jew 
iżjed minn waħda minn għanijiet tematiċi 
differenti sa 20% tal-kontribut tal-UE 
għal programm operazzjonali, b’mod 
partikolari f’każ tal-kontribut lill-approċċ 
integrat għal żvilupp territorjali;
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Or. en

Emenda 393
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 1 – punt d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għall-FSE, il-kombinazzjoni ta’ 
prijoritajiet ta’ investiment minn għanijiet 
tematiċi differenti stabbiliti fl-Artikolu 
9(8), (9), (10) u (11) sabiex jiġi ffaċilitat 
il-kontribut tagħhom lil assi prijoritarji 
oħra.

Or. en

Emenda 394
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 1 – punt e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
assi prijoritarju uniku fi programm 
operazzjonali għall-Assistenza Teknika kif 
deskritt fl-Artikolu 52. Id-dispożizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 87 paragrafu 2 (b) (i), 
(ii), (iv), (c) (ii) - (vi), (d), u (e) (i) u (ii) 
m’għandhomx japplikaw għall-
programmi ta’ assistenza teknika.

Or. en

Emenda 395
Elisabeth Schroedter
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jikkombinaw 
tnejn jew iżjed mill-opzjonijiet taħt (a) sa 
(d).

Or. en

Emenda 396
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt a – parti introduttiva

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) strateġija għall-kontribut tal-programm 
operazzjonali għall-istrateġija tal-Unjoni 
ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, li tinkludi:

(a) strateġija għall-kontribut tal-programm 
operazzjonali sabiex jintlaħqu l-miri 
ewlenin tal-istrateġija tal-Unjoni ta’ 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
billi jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet 
nazzjonali u reġjonali, li tinkludi:

Or. en

Emenda 397
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) identifikazzjoni tal-ħtiġijiet sabiex jiġu 
indirizzati l-isfidi identifikati fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiżii u l-linji-gwida ġenerali tal-politika 
ekonomika tal-Istati Membri u tal-Unjoni 
skont l-Artikolu 121(2) u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill li l-Istati 
Membri għandhom jikkunsidraw fil-

(i) identifikazzjoni tal-ħtiġijiet sabiex jiġu 
indirizzati l-isfidi ta’ żvilupp sostenibbli 
mil-lat ambjentali u soċjali, u tal-qgħad, 
il-faqar u l-esklużjoni soċjali u l-
inugwaljanzi soċjali b’mod partikolari;
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politika tal-impjiegi tagħhom adottati 
skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, u billi 
jiġu kkunsidrati l-ħtiġijiet nazzjonali u
reġjonali;

Or. en

Emenda 398
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-prijoritajiet ta’ investiment u l-
objettivi speċifiċi korrispondenti;

(i) il-prijoritajiet ta’ investiment u l-
objettivi speċifiċi korrispondenti inklużi l-
opzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 ta’ 
dan l-Artikolu: (a) kategoriji ta’ reġjuni, 
(b) approċċ b’ħafna fondi, (c) approċċ 
integrat, u (d) għanijiet tematiċi tal-FSE;

Or. en

Emenda 399
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat 
għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari,
b’mod partikolari l-arranġamenti ta' 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29;

(ii) fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat 
għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari u l-
mekkaniżmi li jikkontribwixxu għal 
investiment territorjali integrat (ITI) 
imsemmi fl-Artikolu 99 ta’ dan ir-
Regolament, inklużi dawk definiti fl-
Artikolu 12(1) tar-Regolament... [FSE], u 
l-allokazzjoni indikattiva annwali ta’ kull 
appoġġ tal-Fond għal azzjonijiet integrati;
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Or. en

Emenda 400
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-lista ta’ bliet fejn se jkunu 
implimentati azzjonijiet integrati ta’ 
żvilupp urban sostenibbli, l-allokazzjoni 
annwali indikattiva tas-sostenn tal-FEŻR 
għal dawn l-azzjonijiet, inkluż ir-riżorsi 
ddelegati lill-ibliet għall-ġestjoni skont l-
Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE); 
[FEŻR] u l-allokazzjoni annwali 
indikattiva ta’ sostenn tal-FSE għal 
azzjonijiet integrati;

(iii) il-lista ta’ bliet u żoni suburbani għar-
riġenerazzjoni fejn se jkunu implimentati 
azzjonijiet integrati ta’ żvilupp urban 
sostenibbli, l-allokazzjoni annwali 
indikattiva tas-sostenn tal-FEŻR għal dawn 
l-azzjonijiet, inkluż ir-riżorsi ddelegati lill-
ibliet għall-ġestjoni skont l-Artikolu 7(2) 
tar-Regolament (UE); [FEŻR] u l-
allokazzjoni annwali indikattiva ta’ sostenn 
tal-FSE għal azzjonijiet integrati;

Or. en

Emenda 401
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – Paragrafu 2 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) il-lista ta’ bliet fejn se jkunu 
implimentati azzjonijiet integrati ta’ 
żvilupp urban sostenibbli, l-allokazzjoni 
annwali indikattiva tas-sostenn tal-FEŻR 
għal dawn l-azzjonijiet, inkluż ir-riżorsi 
ddelegati lill-ibliet għall-ġestjoni skont l-
Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Nru 
[…] [FEŻR] u l-allokazzjoni annwali 
indikattiva ta’ sostenn tal-FSE għal 
azzjonijiet integrati;

iii) il-lista ta’ bliet u żoni urbani 
funzjonali fejn se jkunu implimentati 
azzjonijiet integrati ta’ żvilupp urban 
sostenibbli, l-allokazzjoni annwali 
indikattiva tas-sostenn tal-FEŻR għal dawn 
l-azzjonijiet, inkluż ir-riżorsi ddelegati lill-
ibliet għall-ġestjoni skont l-Artikolu 7(2) 
tar-Regolament (UE) Nru […] [FEŻR] u l-
allokazzjoni annwali indikattiva ta’ sostenn 
tal-FSE għal azzjonijiet integrati;

Or. fr
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Emenda 402
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt iii a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii a) il-lista tal-mikroreġjuni rurali bl-
ogħla konċentrazzjoni ta’ faqar u l-
allokazzjoni indikattiva annwali tal-
appoġġ tal-FSE, il-FEŻR u l-FAEŻR 
għal azzjonijiet integrati;

Or. en

Emenda 403
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – Paragrafu 2 – punt c – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

v) l-arranġamenti għal azzjonijiet 
interreġjonali u transnazzjonali ma' 
benefiċjarji li jinsabu mill-inqas fi Stat 
Membru wieħed ieħor;

v) il-miżuri ta’ implimentazzjoni għal 
azzjonijiet interreġjonali u transnazzjonali 
ma' benefiċjarji li jinsabu mill-inqas fi Stat 
Membru wieħed ieħor;

Or. fr

Emenda 404
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – Paragrafu 2 – punt c – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vi) fejn xieraq, il-kontribuzzjoni tal-
inverventi ppjanati lejn strateġiji 
makroreġjonali u strateġiji dwar qiegħ il-

vi) il-kontribuzzjoni tal-interventi ppjanati 
lejn strateġiji makroreġjonali u strateġiji 
dwar qiegħ il-baħar u għar-reġjuni tal-
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baħar; muntanji;

Or. fr

Emenda 405
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kontribuzzjoni għall-approċċ integrat 
stabbilita fil-Kuntratt ta’ Sħubija sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi ta' żoni 
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew 
gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta' 
diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, u l-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva;

(d) il-kontribuzzjoni għall-approċċ integrat 
stabbilita fil-Kuntratt ta’ Sħubija sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi ta' żoni 
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew 
gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta' 
diskriminazzjoni jew esklużjoni soċjali, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, u l-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva;

Or. en

Emenda 406
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kontribuzzjoni għall-approċċ integrat 
stabbilita fil-Kuntratt ta’ Sħubija sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi ta' żoni 
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew 
gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta' 
diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, u l-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva;

(d) il-kontribuzzjoni għall-approċċ integrat 
stabbilita fil-Kuntratt ta’ Sħubija sabiex 
jiġu indirizzati l-isfidi demografiċi 
reġjonali u l-ħtiġijiet speċifiċi ta' żoni 
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew 
gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta' 
diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, u l-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva;

Or. en
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Emenda 407
Gabriele Zimmer

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt e – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) għal kull kondizzjonalità ex ante, 
stabbilita skont l-Anness IV, li mhijiex 
sodisfatta fid-data tas-sottomissjoni tal-
Kuntratt ta’ Sħubija u programm 
operazzjonali, deskrizzjoni tal-azzjonijiet 
sabiex tiġi sodisfatta l-kondizzjonalità ex 
ante u skeda ta’ żmien għal dawn l-
azzjonijiet;

imħassar

Or. en

Emenda 408
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt e – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) l-azzjonijiet meħuda sabiex l-imsieħba 
jiġu involuti fit-tħejjija tal-programm 
operazzjonali, u r-rwol tal-imsieħba fl-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programm operazzjonali;

(iii) l-azzjonijiet meħuda sabiex l-imsieħba 
jiġu involuti fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programm operazzjonali 
skont il-Kodiċi tal-Kondotta Ewropew 
imsemmi fl-Artikolu 5, inkluż lista tal-
imsieħba involuti, informazzjoni dwar kif 
intgħażlu, ir-responsabbiltajiet tagħhom u 
l-opinjonijiet tagħhom;

Or. en

Emenda 409
Elisabeth Schroedter



AM\903982MT.doc 161/213 PE489.560v02-00

MT

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt f – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-użu ppjanat ta' assistenza teknika 
inkluż l-azzjonijiet sabiex tiġi rinfurzata l-
kapaċità amministrattiva tal-awtoritajiet u 
l-benefiċjarji bl-informazzjoni rilevanti li 
hemm referenza għaliha fil-paragrafu 2 (b) 
għall-assi prijoritarju kkonċernat;

(i) l-opzjoni ppjanata fil-paragrafu 1(e) 
għall-użu ta' assistenza teknika, l-
azzjonijiet sabiex tiġi rinfurzata l-kapaċità 
amministrattiva tal-awtoritajiet, il-
benefiċjarji, u l-imsieħba msemmija fl-
Artikolu 5 (a), (b) u (c) skont il-Kodiċi tal-
Kondotta Ewropew, bl-informazzjoni 
rilevanti li hemm referenza għaliha fil-
paragrafu 2 (b) għall-assi prijoritarju 
kkonċernat;

Or. en

Emenda 410
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt f – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) valutazzjoni tal-piż amministrattiv 
għall-benefiċjarji u l-azzjonijiet ppjanati 
sabiex jinkiseb tnaqqis akkompanjat minn 
miri;

(ii)  l-azzjonijiet ppjanati sabiex jinkiseb 
tnaqqis tal-piż amministrattiv għall-
benefiċjarji akkompanjat minn miri;

Or. en

Emenda 411
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt g – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) tabella li tispeċifika, għall-perjodu sħiħ 
ta’ programmazzjoni, għall-programm 
operazzjonali u għal kull assi prijoritarju, l-

(ii) tabella li tispeċifika, għall-perjodu sħiħ 
ta’ programmazzjoni, għall-programm 
operazzjonali u għal kull assi prijoritarju, l-
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ammont tal-approprjazzjoni finanzjarja 
totali tas-sostenn mill-Fondi u l-
kofinanzjament nazzjonali. Fejn il-
kofinanzjament nazzjonali jkun jikkonsisti 
minn kofinanzjament pubbliku u privat, it-
tabella għandha tagħti t-tqassim indikattiv 
bejn il-komponenti pubbliċi u privati. 
Għandha turi, għall-finijiet ta' 
informazzjoni, il-parteċipazzjoni prevista 
mill-BEI;

ammont tal-approprjazzjoni finanzjarja 
totali tas-sostenn mill-Fondi u l-
kofinanzjament nazzjonali. Għal assi 
prijoritarji li jikkonċernaw iżjed minn 
kategorija waħda ta’ reġjun, it-tabell 
għandha tispeċifika l-ammonti differenti 
minn kull Fond u l-ammonti 
kkofinanzjati rispettivi għal kull 
kategorija ta’ reġjun. Għall-assi 
prijoritarji li jikkombinaw prijorità ta’ 
investiment kumplimentari waħda jew 
iżjed minn waħda mill-FEŻR, is-CF u l-
FSE, it-tabella għandha tispeċifika l-
ammonti minn kull Fond. Fejn il-
kofinanzjament nazzjonali jkun jikkonsisti 
minn kofinanzjament pubbliku u privat, it-
tabella għandha tagħti t-tqassim indikattiv 
bejn il-komponenti pubbliċi u privati. 
Għandha turi, għall-finijiet ta' 
informazzjoni, il-parteċipazzjoni prevista 
mill-BEI;

Or. en

Emenda 412
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – Paragrafu 2 – punt h – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) identifikazzjoni tal-korp ta’ 
akkreditazzjoni, l-awtorità ta’ ġestjoni, l-
awtorità li tiċċertifika fejn applikabbli u l-
awtorità ta’ verifika tal-kontijiet;

i) identifikazzjoni tal-awtorità ta’ ġestjoni, 
l-awtorità li tiċċertifika fejn applikabbli u l-
awtorità ta’ verifika tal-kontijiet;

Or. fr

Emenda 413
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) adeskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi 
sabiex jiġu promossi opportunitajiet ugwali 
u tiġi evitata kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija, id-disinn u l-
implimentazzjoni tal-programm 
operazzjonali u partikolarment fir-rigward 
tal-aċċess għall-finanzjament filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet tad-diversi gruppi fil-
mira f'riskju ta' din id-diskriminazzjoni u 
partikolarment ir-rekwiżiti tal-iżgurar tal-
aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà;

(ii) deskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi 
sabiex jiġu promossi opportunitajiet ugwali 
u tiġi evitata kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali u tiġi evitata r-riproduzzjoni tas-
segregazzjoni matul it-tħejjija, id-disinn u 
l-implimentazzjoni tal-programm 
operazzjonali u partikolarment fir-rigward 
tal-aċċess għall-finanzjament filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet tad-diversi gruppi fil-
mira f'riskju ta' din id-diskriminazzjoni u 
partikolarment ir-rekwiżiti tal-iżgurar tal-
aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà;

Or. en

Emenda 414
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) deskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi 
sabiex jiġu promossi opportunitajiet ugwali 
u tiġi evitata kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija, id-disinn u l-
implimentazzjoni tal-programm 
operazzjonali u partikolarment fir-rigward 
tal-aċċess għall-finanzjament filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet tad-diversi gruppi fil-
mira f'riskju ta' din id-diskriminazzjoni u 
partikolarment ir-rekwiżiti tal-iżgurar tal-
aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà;

(ii) deskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi 
sabiex jiġu promossi opportunitajiet ugwali 
u tiġi evitata kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età, orjentazzjoni sesswali 
jew identità tal-ġeneru matul it-tħejjija, id-
disinn u l-implimentazzjoni tal-programm 
operazzjonali u partikolarment fir-rigward 
tal-aċċess għall-finanzjament filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet tad-diversi gruppi fil-
mira f'riskju ta' din id-diskriminazzjoni u 
partikolarment ir-rekwiżiti tal-iżgurar tal-
aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà;

Or. en
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Emenda 415
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iia) deskrizzjoni tal-miżuri proposti biex 
inaqqsu r-rata tal-qgħad ġenerali u fost 
iż-żgħażagħ b’mod partikolari f’dawk l-
Istati Membri fejn jiġu rreġistrati rati 
sostanzjalment akbar mill-medja 
Ewropea;

Or. es

Emenda 416
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) deskrizzjoni tal-kontribut tiegħu għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel u, fejn xieraq, l-arranġamenti 
sabiex tiġi żgurata l-integrazzjoni tal-
perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-
livell tal-programm operazzjonali u dak ta’ 
operazzjoni.

(iii) deskrizzjoni tal-kontribut tiegħu għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel u, l-arranġamenti sabiex tiġi żgurata 
l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn is-sessi fil-livell tal-
programm operazzjonali u dak ta’ 
operazzjoni u deskrizzjoni tal-azzjonijiet 
speċifiċi stabbiliti sabiex tiġi promossa l-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa.

Or. en

Emenda 417
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt iiia (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii a) deskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi 
meħuda sabiex tintlaħaq il-mira tat-
tnaqqis tal-faqar permezz tal-promozzjoni 
tal-inklużjoni soċjali tal-gruppi ta’ nies 
żvantaġġjati;

Or. en

Emenda 418
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – 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 operazzjonali taħt il-mira tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi.

L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
opinjoni tal-korpi nazzjonali tal-
ugwaljanza u tal-imsieħba msemmija fl-
Artikolu 5 (a), (b) u (c), dwar il-miżuri 
stabbiliti fil-punti (i), (ii) u (iii) ta’ dan il-
paragrafu, flimkien mal-proposta għal 
programm operazzjonali taħt il-mira tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi.

Or. en

Emenda 419
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – 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 operazzjonali taħt il-mira tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi.

L-Istati Membri għandhom jikkonsultaw 
waqt l-ippjanar ma’, u jissottomettu 
opinjoni tal-korpi nazzjonali tal-
ugwaljanza dwar il-miżuri stabbiliti fil-
punti (ii) u (iii) mal-proposta għal 
programm operazzjonali taħt il-mira tal-
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Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi.

Or. en

Emenda 420
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 88 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fondi jistgħu jipprovdu appoġġ b’mod 
konġunt għall-programmi operazzjonali 
tal-mira għall-Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi.

1. Il-Fondi jistgħu jipprovdu appoġġ b’mod 
konġunt għall-programmi operazzjonali 
tal-mira għall-Investiment għat-tkabbir, l-
impjiegi u l-inklużjoni soċjali.

Or. de

Emenda 421
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 88 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b’mod komplementari u soġġett għal 
limitu ta’ 5 % tal-finanzjament tal-Unjoni
għal kull assi prijoritarju ta’ programm 
operazzjonali, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-ispejjeż huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 
ta’ eliġibbiltà applikati lil dak il-Fond, 
sakemm ikunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u huma marbuta direttament 
magħha.

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b’mod komplementari l-iżvilupp tal-
mikroreġjuni rurali u ż-żoni suburbani
għal riġenerazzjoni li huma elenkati 
abbażi tal-Artikolu 87 (2) (c), fejn il-
programmi integrati huma kruċjali, 
meħtieġa u funzjonali. F’dan il-każ l-
ispejjeż huma eliġibbli għal sostenn miż-
żewġ Fondi abbażi tar-regoli ta’ eliġibbiltà 
applikati lilhom, sakemm ikunu meħtieġa 
għall-implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni integrata u huma marbuta 
direttament magħha.

Or. en
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Emenda 422
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 88 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b’mod komplementari u soġġett għal limitu 
ta’ 5 % tal-finanzjament tal-Unjoni għal 
kull assi prijoritarju ta’ programm 
operazzjonali, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-ispejjeż huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 
ta’ eliġibbiltà applikati lil dak il-Fond, 
sakemm ikunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u huma marbuta direttament 
magħha.

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b’mod komplementari u soġġett għal limitu 
ta’ 10 % fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 
87 (1) (b) (ġdid), u 20 % fil-każijiet 
imsemmija fl-Artikolu 87 (1) (c) (ġdid),
tal-finanzjament tal-Unjoni għal kull assi 
prijoritarju ta’ programm operazzjonali, 
parti minn operazzjoni li għaliha l-ispejjeż 
huma eliġibbli għal sostenn mill-Fond l-
ieħor abbażi tar-regoli ta’ eliġibbiltà 
applikati lil dak il-Fond, sakemm ikunu 
meħtieġa għall-implimentazzjoni 
sodisfaċenti tal-operazzjoni u huma 
marbuta direttament magħha.

Or. en

Emenda 423
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 88 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b’mod komplementari u soġġett għal limitu 
ta’ 5 % tal-finanzjament tal-Unjoni għal 
kull assi prijoritarju ta’ programm 
operazzjonali, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-ispejjeż huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 
ta’ eliġibbiltà applikati lil dak il-Fond, 
sakemm ikunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u huma marbuta direttament 
magħha.

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b’mod komplementari u soġġett għal limitu 
ta’ 10 % tal-finanzjament tal-Unjoni għal 
kull assi prijoritarju ta’ programm 
operazzjonali, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-ispejjeż huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 
ta’ eliġibbiltà applikati lil dak il-Fond, 
sakemm ikunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u huma marbuta direttament 
magħha.
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Or. en

Emenda 424
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 88 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b’mod komplementari u soġġett għal limitu 
ta’ 5 % tal-finanzjament tal-Unjoni għal 
kull assi prijoritarju ta’ programm 
operazzjonali, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-ispejjeż huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 
ta’ eliġibbiltà applikati lil dak il-Fond, 
sakemm ikunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u huma marbuta direttament 
magħha.

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b’mod komplementari u soġġett għal limitu 
ta’ 1 % tal-finanzjament tal-Unjoni għal 
kull assi prijoritarju ta’ programm 
operazzjonali, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-ispejjeż huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 
ta’ eliġibbiltà applikati lil dak il-Fond, 
sakemm ikunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u huma marbuta direttament 
magħha.

Or. es

Emenda 425
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 91 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) analiżi tal-impatt ambjentali filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet tal-mitigazzjoni u l-
adattament tat-tibdil fil-klima u r-
reżistenza għad-diżastri;

(f) analiżi tal-impatt ambjentali filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet tal-mitigazzjoni u l-
adattament tat-tibdil fil-klima u r-
reżistenza għad-diżastri u l-impatt soċjali, 
billi jitqies il-kontribut għall-inklużjoni 
soċjali;

Or. en
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Emenda 426
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 91 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) analiżi tal-impatt ambjentali filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet tal-mitigazzjoni u l-
adattament tat-tibdil fil-klima u r-
reżistenza għad-diżastri;

f) analiżi tal-impatt ambjentali filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet tal-mitigazzjoni u l-
adattament tat-tibdil fil-klima u r-
reżistenza għad-diżastri kif ukoll tal-impatt 
soċjali b’kunsiderazzjoni tal-benefiċċji 
f’termini tal-koeżjoni u l-iżvilupp;

Or. es

Emenda 427
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 95 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) analiżi tal-ħtiġijiet u l-għanijiet tal-
iżvilupp li jiġġustifikaw il-pjan ta’ azzjoni 
konġunta, billi jiġu kkunsidrati l-għanijiet 
tal-programmi operazzjonali u, fejn ikunu 
applikabbli, ir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiżi u l-linji-gwida 
ġenerali tal-politika ekonomika tal-Istati 
Membri u tal-Unjoni skont l-
Artikolu 121(2) u r-rakkomandazzjonijiet 
tal-Kunsill li l-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw fil-politika tal-impjiegi 
tagħhom skont l-Artikolu 148(4) tat-
Trattat;

(1) analiżi tal-ħtiġijiet u l-għanijiet tal-
iżvilupp li jiġġustifikaw il-pjan ta’ azzjoni 
konġunta, billi jiġu kkunsidrati l-għanijiet 
tal-programmi operazzjonali;

Or. en

Emenda 428
Elisabeth Schroedter
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 95 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) analiżi tal-effetti tal-pjan ta’ azzjoni 
konġunta dwar il-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
prevenzjoni tad-diskriminazzjoni;

(6) analiżi tal-effetti tal-pjan ta’ azzjoni 
konġunta dwar il-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
prevenzjoni tad-diskriminazzjoni kif 
stabbilit fl-Artikolu 7;

Or. en

Emenda 429
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 95 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) an analiżi tal-effetti tal-pjan ta’ azzjoni 
konġunta fuq il-promozzjoni tal-iżvilupp 
sostenibbli, fejn ikun xieraq;

(7) analiżi tal-effetti tal-pjan ta’ azzjoni 
konġunta fuq il-promozzjoni tal-iżvilupp 
sostenibbli;

Or. en

Emenda 430
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 95 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) miżuri meħuda jew ippjanati sabiex 
jiġu involuti l-imsieħba, imsemmija fl-
Artikolu 5, fil-preparazzjoni, l-
implimentazzjoni, l-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ tal-pjan ta’ azzjoni konġunt, 
bħala parti ta’ jew mill-Kumitat tal-
Monitoraġġ.

Or. en
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Emenda 431
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 97 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jirrevedi l-progress lejn il-kisba tal-
għanijiet, il-produzzjoni u r-riżultati tal-
pjan ta’ azzjoni konġunta;

(a) jirrevedi l-progress lejn il-kisba tal-
għanijiet, il-produzzjoni u r-riżultati tal-
pjan ta’ azzjoni konġunta u jittrażmetti r-
riżultati lill-kumitat ta’ monitoraġġ;

Or. en

Emenda 432
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 97 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jikkunsidra u japprova kwalunkwe 
proposta sabiex jiġi emendat il-pjan ta’ 
azzjoni konġunta sabiex titqies kwalunkwe 
kwistjoni li taffettwa l-prestazzjoni tiegħu.

(b) jikkunsidra u japprova kwalunkwe 
proposta sabiex jiġi emendat il-pjan ta’ 
azzjoni konġunta sabiex titqies kwalunkwe 
kwistjoni li taffettwa l-prestazzjoni tiegħu 
u jittrażmetti r-riżultati lill-kumitat ta’ 
monitoraġġ.

Or. en

Emenda 433
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 99 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn strateġija tal-iżvilupp urban jew 
strateġiji jew patti territorjali oħra, hekk 

1. Fejn strateġija tal-iżvilupp urban jew 
rurali  jew patti, hekk kif definiti fl-



PE489.560v02-00 172/213 AM\903982MT.doc

MT

kif definiti fl-Artikolu 12(1) tar-
Regolament…[FSE] jeħtieġu approċċ 
integrat li jinvolvi investimenti taħt aktar 
minn assi prijoritarju wieħed ta' programm 
operazzjonali wieħed jew diversi 
programmi operazzjonali, l-azzjoni 
għandha titwettaq bħala investiment 
territorjali integrat ('ITI')..

Artikolu 12(1) tar-Regolament…[FSE] 
jeħtieġu approċċ integrat li jinvolvi 
investimenti taħt aktar minn assi 
prijoritarju wieħed ta' programm 
operazzjonali wieħed jew diversi 
programmi operazzjonali, l-azzjoni 
għandha titwettaq bħala investiment 
territorjali integrat ('ITI')..

Or. en

Emenda 434
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 99 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn strateġija tal-iżvilupp urban jew 
strateġiji jew patti territorjali oħra, hekk kif 
definiti fl-Artikolu 12(1) tar-
Regolament…[FSE] jeħtieġu approċċ 
integrat li jinvolvi investimenti taħt aktar 
minn assi prijoritarju wieħed ta' programm 
operazzjonali wieħed jew diversi 
programmi operazzjonali, l-azzjoni 
għandha titwettaq bħala investiment 
territorjali integrat ('ITI').

1. Fejn strateġija tal-iżvilupp urban, l-
iżvilupp rurali jew strateġiji jew patti 
territorjali oħra, hekk kif definiti fl-
Artikolu 12(1) tar-Regolament…[FSE] 
jeħtieġu approċċ integrat li jinvolvi 
investimenti taħt aktar minn assi 
prijoritarju wieħed ta' programm 
operazzjonali wieħed jew diversi 
programmi operazzjonali, l-azzjoni 
għandha titwettaq bħala investiment 
territorjali integrat ('ITI').

Or. es

Emenda 435
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 99 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn strateġija tal-iżvilupp urban jew 
strateġiji jew patti territorjali oħra, hekk kif 
definiti fl-Artikolu 12(1) tar-

1. Fejn strateġija tal-iżvilupp urban jew 
strateġiji jew patti territorjali oħra, hekk kif 
definiti fl-Artikolu 12(1) tar-Regolament... 
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Regolament…[FSE] jeħtieġu approċċ 
integrat li jinvolvi investimenti taħt aktar 
minn assi prijoritarju wieħed ta' programm 
operazzjonali wieħed jew diversi 
programmi operazzjonali, l-azzjoni 
għandha titwettaq bħala investiment 
territorjali integrat ('ITI').

[FSE] jeħtieġu approċċ integrat kif 
imsemmi fl-Artikolu 87 (1) (b) (ġdid), (c) 
(ġdid) jew (d) (ġdid) li jinvolvi 
investimenti taħt assi prijoritarju wieħed 
jew diversi assi prijoritarji ta' programm 
operazzjonali wieħed jew diversi 
programmi operazzjonali, l-azzjoni 
għandha titwettaq bħala investiment 
territorjali integrat ('ITI').....

Or. en

Emenda 436
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 99 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi operazzjonali rilevanti 
għandhom jidentifikaw l-ITIs ippjanati u 
jistabbilixxu l-allokazzjoni finanzjarja 
indikattiva minn kull assi prijoritarju għal
kull ITI.

2. Il-programmi operazzjonali rilevanti 
għandhom jidentifikaw l-ITIs ippjanati u 
jistabbilixxu l-allokazzjoni finanzjarja 
indikattiva f’kull assi prijoritarju jew fl-
assi prijoritarju involut għall-ITI ppjanat.

Or. en

Emenda 437
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 100 – paragrafu 1 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) azzjonijiet għall-ġlieda kontra l-faqar 
u l-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali tal-
gruppi ta’ nies żvantaġġjati;

Or. en
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Emenda 438
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 100 – paragrafu 1 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) azzjonijiet għall-ġlieda kontra l-faqar 
u l-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali tal-
gruppi ta’ nies żvantaġġjati;

Or. en

Emenda 439
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 100 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ga) azzjonijiet immirati biex itejbu l-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
u b’mod partikolari dawk biex inaqqsu r-
rata tal-qgħad, speċjalment f’dawk l-Istati 
Membri fejn ir-rata tal-qgħad taqbeż il-
medja Ewropea b’mod sostanzjali;

Or. es

Emenda 440
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 100 – paragrafu 1 – punt gb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

gb) l-azzjonijiet għall-ġlieda kontra l-
faqar u l-promozzjoni tal-inklużjoni 
soċjali;



AM\903982MT.doc 175/213 PE489.560v02-00

MT

Or. es

Emenda 441
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 100 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-istrumenti finanzjarji. (i) l-implimentazzjoni tal-istruimenti
finanzjarji.

Or. en

Emenda 442
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 100 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) il-pjan tal-evalwazzjoni għall-
programm u kwalunke emenda tal-pjan;

Imħassar

Or. es

Emenda 443
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sat-30 ta’ April 2016 u t-30 ta’ April ta’ 
kull sena sussegwenti sa u inkluż l-2022, l-
Istat Membru għandu jissottometti lill-
Kummissjoni rapport annwali skont l-
Artikolu 44(1). Ir-rapport sottomess fl-
2016 għandu jkopri s-snin finanzjarji 2014 
u 2015, kif ukoll il-perjodu bejn id-data tal-
bidu għall-eliġibbiltà tan-nefqa u l-

1. Sat-30 ta’ Ġunju 2016 u t-
30 ta’ Ġunju ta’ kull sena sussegwenti sa u 
inkluż l-2022, l-Istat Membru għandu 
jissottometti lill-Kummissjoni rapport 
annwali skont l-Artikolu 44, apartado 1. Ir-
rapport sottomess fl-2016 għandu jkopri s-
snin finanzjarji 2014 u 2015, kif ukoll il-
perjodu bejn id-data tal-bidu għall-
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31 ta’ Diċembru 2013. eliġibbiltà tan-nefqa u l-
31 ta’ Diċembru 2013.

Or. es

Emenda 444
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-progress fl-implimentazzjoni tal-
approċċ integrat għall-iżvilupp territorjali, 
inkluż l-iżvilupp urban sostenibbli u l-
iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità taħt 
il-programm;

(a) il-progress fl-implimentazzjoni tal-
approċċ integrat għall-iżvilupp territorjali, 
inkluż l-iżvilupp urban u rurali sostenibbli 
u l-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità 
taħt il-programm;

Or. en

Emenda 445
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-progress fl-implimentazzjoni tal-
approċċ integrat għall-iżvilupp territorjali, 
inkluż l-iżvilupp urban sostenibbli u l-
iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità taħt 
il-programm;

a) il-progress fl-implimentazzjoni tal-
approċċ integrat għall-iżvilupp territorjali, 
inkluż l-iżvilupp urban u rurali sostenibbli 
u l-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità 
taħt il-programm;

Or. es

Emenda 446
Kinga Göncz
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-azzjonijiet speċifiċi meħuda sabiex 
tiġi promossa l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiela u sabiex tiġi prevenuta d-
diskriminazzjoni, inkluż l-aċċessibbiltà 
għal persuni b’diżabbiltà, u l-arranġamenti 
implimentati sabiex tiġi żgurata l-
perspettiva tal-integrazzjoni tal-ġeneru fil-
programm u l-operazzjonijiet;

(e) l-azzjonijiet speċifiċi meħuda sabiex 
tiġi promossa l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiela u sabiex tiġi prevenuta d-
diskriminazzjoni, inkluż l-aċċessibbiltà 
għal persuni b’diżabbiltà, u l-arranġamenti 
implimentati sabiex tiġi żgurata l-
perspettiva tal-integrazzjoni tal-ġeneru fil-
programm u l-operazzjonijiet, kif ukoll l-
azzjonijiet speċifiċi meħuda għall-ġlieda 
kontra l-faqar u l-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali tal-gruppi ta’ persuni 
vulnerabbli;

Or. en

Emenda 447
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-azzjonijiet speċifiċi meħuda sabiex 
tiġi promossa l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiela u sabiex tiġi prevenuta d-
diskriminazzjoni, inkluż l-aċċessibbiltà 
għal persuni b’diżabbiltà, u l-arranġamenti 
implimentati sabiex tiġi żgurata l-
perspettiva tal-integrazzjoni tal-ġeneru fil-
programm u l-operazzjonijiet;

(e) l-azzjonijiet speċifiċi meħuda sabiex 
tiġi promossa l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiela u sabiex tiġi prevenuta d-
diskriminazzjoni, inkluż l-aċċessibbiltà 
għal persuni b’diżabbiltà, u l-arranġamenti 
implimentati sabiex tiġi żgurata l-
perspettiva tal-integrazzjoni tal-ġeneru fil-
programm u l-operazzjonijiet, kif ukoll l-
azzjonijiet speċifiċi meħuda għall-ġlieda 
kontra l-faqar u l-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali tal-gruppi ta’ persuni 
vulnerabbli;

Or. en
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Emenda 448
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
miżuri sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
speċifiċi taż-żoni ġeografiċi l-aktar milquta 
mill-faqar jew ta' gruppi fil-mira bl-ogħla 
riskju ta' diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati inkluż, fejn 
xieraq, ir-riżorsi finanzjarji użati;

(i) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
miżuri sabiex jiġu indirizzati l-isfidi 
demografiċi reġjonali u l-ħtiġijiet speċifiċi 
taż-żoni ġeografiċi l-aktar milquta mill-
faqar jew ta' gruppi fil-mira bl-ogħla riskju 
ta' diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati inkluż, fejn 
xieraq, ir-riżorsi finanzjarji użati;

Or. en

Emenda 449
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
miżuri sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
speċifiċi taż-żoni ġeografiċi l-aktar milquta 
mill-faqar jew ta' gruppi fil-mira bl-ogħla 
riskju ta' diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati inkluż, fejn 
xieraq, ir-riżorsi finanzjarji użati;

(i) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
miżuri sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
speċifiċi taż-żoni ġeografiċi l-aktar milquta 
mill-faqar jew ta' gruppi fil-mira bl-ogħla 
riskju ta' diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati inkluż ir-
riżorsi finanzjarji użati;

Or. en

Emenda 450
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 102 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Jannar, it-30 ta’ April, il-
31 ta’ Lulju u l-31 ta’ Ottubru, l-awtorità 
ta’ ġestjoni għandha tittrasmetti b’mod 
elettroniku lill-Kummissjoni għall-finijiet 
ta' monitoraġġ, għal kull programm 
operazzjonali u skont l-ass prijoritarju:

1. Sal-31 ta’ Jannar, u l-31 ta’ Lulju, l-
awtorità ta’ ġestjoni għandha tittrażmetti
b’mod elettroniku lill-Kummissjoni għall-
finijiet ta' monitoraġġ, għal kull programm 
operazzjonali u skont l-assi prijoritarju:

Or. es

Emenda 451
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 102 – paragrafu 1 – parti introduttiva

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Jannar, it-30 ta’ April, il-
31 ta’ Lulju u l-31 ta’ Ottubru, l-awtorità 
ta’ ġestjoni għandha tittrasmetti b’mod 
elettroniku lill-Kummissjoni għall-finijiet 
ta' monitoraġġ, għal kull programm 
operazzjonali u skont l-ass prijoritarju:

1. Sat-30 t’April u l-31 ta’ Ottubru, l-
awtorità ta’ ġestjoni għandha tittrasmetti 
b’mod elettroniku lill-Kummissjoni għall-
finijiet ta' monitoraġġ, għal kull programm 
operazzjonali u skont l-ass prijoritarju:

Or. en

Emenda 452
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 102 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-ispiża eliġibbli totali u pubblika ta' 
kuntratti jew impenji legali oħra li jkunu 
daħlu għalihom il-benefiċjarji fl-
implimentazzjoni ta' operazzjonijiet 
magħżula għas-sostenn;

b) l-ispiża eliġibbli totali u pubblika tal-
kuntratti;
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Or. es

Emenda 453
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 102 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Barra minn hekk, it-trażmissjoni fil-
31 ta’ Jannar għandha tinkludi d-dejta 
kollha msemmija hawn fuq imqassma 
skont il-kategorija tal-intervent. Din it-
trażmissjoni għandha tiġi kkunsidrata li 
tissodisfa r-rekwiżit għas-sottomissjoni 
tad-dejta finanzjarja msemmija fl-
Artikolu 44(2).

imħassar

Or. es

Emenda 454
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 102 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Tbassir tal-ammont li għalih l-Istati 
Membri huma mistennija li jissottomettu 
applikazzjonijiet ta’ ħlas għas-sena 
finanzjarja attwali u s-sena finanzjarja 
sussegwenti għandu jakkompanja t-
trażmissjonijiet li jridu jsiru sal-
31 ta’ Jannar u l-31 ta’ Lulju.

imħassar

Or. es

Emenda 455
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 104 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandu jitfassal pjan ta’ evalwazzjoni 
mill-awtorità ta’ ġestjoni għal kull 
programm operazzjonali. Il-pjan ta’ 
evalwazzjoni għandu jiġi ppreżentat lill-
ewwel laqgħa tal-kumitat ta’ monitoraġġ. 
Fil-każ fejn kumitat ta’ monitoraġġ wieħed 
ikopri aktar minn programm operazzjonali 
wieħed, il-programmi operazzjonali 
kkonċernati jistgħu jiġu koperti minn pjan 
ta’ evalwazzjoni wieħed.

1. Għandu jitfassal pjan ta’ evalwazzjoni 
mill-awtorità ta’ ġestjoni għal kull 
programm operazzjonali. Il-pjan ta’ 
evalwazzjoni għandu jiġi ppreżentat fl-
aħħar tal-2014. Fil-każ fejn kumitat ta’ 
monitoraġġ wieħed ikopri aktar minn 
programm operazzjonali wieħed, il-
programmi operazzjonali kkonċernati 
jistgħu jiġu koperti minn pjan ta’ 
evalwazzjoni wieħed.

Or. es

Emenda 456
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 105 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-informazzjoni tal-pubbliku dwar il-
kalendarji għall-programmazzjoni u dwar 
il-kalendarji mistennija tal-proċessi ta’ 
konsultazzjoni pubblika relatati kollha fl-
istadji kollha tal-preparazzjoni tal-
Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi;

Or. en

Emenda 457
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 105 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-istituzzjonijiet tal-UE u l-korpi 
konsultattivi għandhom jorganizzaw 
azzjonijiet ta’ żieda fl-għarfien sabiex 
jispjegaw kif taħdem il-politika ta’ 
koeżjoni.

Or. en

Emenda 458
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 109 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Assistenza teknika għandha tieħu l-
forma ta’ assi prijoritarju ta’ monofond fi 
ħdan programm jew ta’ programm 
speċifiku operattiv.

2. Assistenza teknika għandha tieħu l-
forma ta’ parti ta’ assi prijoritarju jew assi 
prijoritarju fi ħdan programm jew ta’ 
programm speċifiku operattiv.

Or. en

Emenda 459
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta 
programm operazzjonali għandha tiffissa r-
rata ta’ kofinanzjament u l-ammont 
massimu ta’ sostenn mill-Fondi għal kull 
assi prijoritarju.

1. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta 
programm operazzjonali għandha tiffissa r-
rata ta’ kofinanzjament u l-ammont 
massimu ta’ sostenn minn kull Fond għal 
kull assi prijoritarju.

Or. en
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Emenda 460
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 85 % għall-Fond ta’ Koeżjoni; (a) 75 % għall-Fond ta’ Koeżjoni;

Or. fi

Emenda 461
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 85% għar-reġjuni l-anqas żviluppati 
ta' dawk l-Istati Membri li l-PDG per 
capita tagħhom għall-perjodu 2007 sa 
2009 kien anqas minn 85% tal-medja tal-
UE-27 matul l-istess perjodu u għar-
reġjuni l-aktar imbiegħda;

Imħassar

Or. fi

Emenda 462
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 80% għar-reġjuni l-anqas żviluppati 
ta’ Stati Membri barra dawk imsemmija 
fil-punt (b) eliġibbli għar-reġim 
tranżitorju tal-Fond ta’ Koezjoni fl-1 ta’ 
Jannar 2014;

Imħassar

Or. fi
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Emenda 463
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 75% għar-reġjuni l-anqas żvilppati ta' 
Stati Mambri barra dawk imsemmija fil-
punti (b) u (c), u għar-reġjuni kollha li l-
PDG per capita tagħhom għall-perjodu 
2007-2013 kien anqas minn 75% tal-medja 
tal-UE-25 għall-perjodu ta' referenza li iżda 
l-PDG tagħhom ikun ogħla minn 75% tal-
medja tal-PDG tal-UE-27;

(d) 75% għar-reġjuni l-anqas żvilppati ta’ 
Stati Mambri u għar-reġjuni kollha li l-
PDG per capita tagħhom għall-perjodu 
2007-2013 kien anqas minn 75% tal-medja 
tal-UE-25 għall-perjodu ta’ referenza li 
iżda l-PDG tagħhom ikun ogħla minn 75% 
tal-medja tal-PDG tal-UE-27;

Or. fi

Emenda 464
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 75% għar-reġjuni l-anqas żvilppati ta' 
Stati Mambri barra dawk imsemmija fil-
punti (b) u (c), u għar-reġjuni kollha li l-
PDG per capita tagħhom għall-perjodu 
2007-2013 kien anqas minn 75% tal-medja 
tal-UE-25 għall-perjodu ta' referenza li iżda 
l-PDG tagħhom ikun ogħla minn 75% tal-
medja tal-PDG tal-UE-27;

(d) 85% għar-reġjuni l-anqas żvilppati ta' 
Stati Mambri barra dawk imsemmija fil-
punti (b) u (c), u għar-reġjuni kollha li l-
PDG per capita tagħhom għall-perjodu 
2007-2013 kien anqas minn 75% tal-medja 
tal-UE-25 għall-perjodu ta' referenza li iżda 
l-PDG tagħhom ikun ogħla minn 75% tal-
medja tal-PDG tal-UE-27;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat l-użu effiċjenti u assorbiment aħjar tal-fondi tal-UE ir- reġjuni li l-PDG 
tagħhom per capita għall-perjodu 2007-2013 kien inqas minn 75 % tal-PDG medju tal-UE-25 
u li issa huma eliġibbli taħt il-kategorija tat-tranżizzjoni jew tar-reġjuni iżjed żviluppati, 
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għandu jkollhom rata ta’ kofinanzjament ogħla.

Emenda 465
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
ogħla minn 75%.

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
ogħla minn 85%.

Or. en

Emenda 466
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta’ kofinanzjament tal-allokazzjoni 
addizzjonali skont l-Artikolu 84 (1) (e) ma 
għandhiex tkun ogħla minn 50%.

Ir-rata ta’ kofinanzjament tal-allokazzjoni 
addizzjonali skont l-Artikolu 84 (1) (e) ma 
għandhiex tkun ogħla minn 75%.

Or. fi

Emenda 467
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 111 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) l-importanza tal-assi prijoritarju għat- (1) l-importanza tal-assi prijoritarju għat-
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twassil tal-prijoritajiet tal-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, filwaqt li jitqiesu d-distakki 
speċifiċi li jridu jiġu indirizzati;

twassil tal-prijoritajiet tal-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, filwaqt li jitqiesu d-distakki 
speċifiċi u l-għanijiet tal-inizjattivi 
ewlenin tal-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv;

Or. en

Emenda 468
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 111 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) it-tnaqqis tal-faqar u l-promozzjoni 
tal-inklużjoni soċjali ta' gruppi ta' nies 
vulnerabbli, b'mod speċjali permezz ta' 
approċċi integrati ta' inklużjoni attiva;

Or. en

Emenda 469
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 111 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) it-tnaqqis tal-faqar u l-promozzjoni 
tal-inklużjoni soċjali ta' gruppi ta' nies 
vulnerabbli, b'mod speċjali permezz ta' 
approċċi integrati ta' inklużjoni attiva;

Or. en

Emenda 470
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 111 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a) l-importanza tal-assi prijoritarju bil-
għan li jnaqqas ir-rata tal-qgħad ġenerali 
u fost iż-żgħażagħ b’mod partikolari 
f’dawk l-Istati Membri li għandhom rati 
sostanzjalment akbar mill-medja 
Ewropea;

Or. es

Emenda 471
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 111 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b) l-importanza tal-assi prijoritarju fil-
kontribut għall-promozzjoni tal-inklużjoni 
soċjali u t-tnaqqis tal-faqar;

Or. es

Emenda 472
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 111 – paragrafu 1 – punt 4 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) oqsma oħra bi żvantaġġi demografiċi 
kbar.

Or. en
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Emenda 473
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 113 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istat Membru jew l-awtorità ta’ 
ġestjoni tista’ tafda l-ġestjoni ta’ parti minn 
programm lil korp intermedju permezz ta' 
ftehim bil-miktub bejn il-korp intermedju u 
l-Istat Membru jew l-awtorità ta' ġestjoni 
('għotja globali'). Il-korp intermedju 
għandu jipprovdi garanziji tas-solvenza u l-
kompetenza tiegħu fid-dominju kkonċernat 
kif ukoll il-ġestjoni amministrattiva u 
finanzjarja tiegħu.

7. L-Istat Membru jew l-awtorità ta’ 
ġestjoni tista’ tafda l-ġestjoni ta’ parti minn 
programm lil korp intermedju permezz ta' 
ftehim bil-miktub bejn il-korp intermedju u 
l-Istat Membru jew l-awtorità ta' ġestjoni 
('għotja globali'), inklużi l-awtoritajiet 
lokali, il-korpi ta’ żvilupp reġjonali, jew l-
organizzazzjonijiet nongovernattivi. Bil-
għan li jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-Fondi 
Strutturali għall-organizzazzjonijiet 
nongovernattivi żgħar, l-awtorità tal-
ġestjoni għandha tippromwovi l-użu ta’ 
għotjiet globali żgħar u mfassla apposta.
Il-korp intermedju għandu jipprovdi 
garanziji tas-solvenza u l-kompetenza 
tiegħu fid-dominju kkonċernat kif ukoll il-
ġestjoni amministrattiva u finanzjarja 
tiegħu.

Or. en

Emenda 474
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 113 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istat Membru jew l-awtorità ta’ 
ġestjoni tista’ tafda l-ġestjoni ta’ parti minn 
programm lil korp intermedju permezz ta' 
ftehim bil-miktub bejn il-korp intermedju u 
l-Istat Membru jew l-awtorità ta' ġestjoni 
('għotja globali'). Il-korp intermedju 
għandu jipprovdi garanziji tas-solvenza u l-
kompetenza tiegħu fid-dominju kkonċernat 
kif ukoll il-ġestjoni amministrattiva u 

7. L-Istat Membru jew l-awtorità ta’ 
ġestjoni tista’ tafda l-ġestjoni ta’ parti minn 
programm lil korp intermedju permezz ta' 
ftehim bil-miktub bejn il-korp intermedju u 
l-Istat Membru jew l-awtorità ta' ġestjoni 
('għotja globali'). Bil-għan li jiġi ffaċilitat 
l-aċċess għall-Fondi Strutturali għall-
NGOs żgħar, l-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-użu ta’ għotjiet żgħar u 
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finanzjarja tiegħu. mfassla apposta. Il-korp intermedju 
għandu jipprovdi garanziji tas-solvenza u l-
kompetenza tiegħu fid-dominju kkonċernat 
kif ukoll il-ġestjoni amministrattiva u 
finanzjarja tiegħu.

Or. en

Emenda 475
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 114 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ssostni l-ħidma tal-kumitat għall-
monitoraġġ u tipprovdih bl-informazzjoni 
li jeħtieġ sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu, 
b’mod partikolari dejta relatata mal-
progress tal-programm operazzjonali fl-
ilħuq tal-objettivi tiegħu, dejta finanzjarja u 
dejta relatata ma’ indikaturi u għanijiet;

(a) ssostni l-ħidma tal-kumitat għall-
monitoraġġ, u b’mod partikolari tiżgura li 
l-imsieħba msemmija fl-Artikolu 5 (a), (b) 
u (c) jkollhom il-kapaċità meħtieġa sabiex 
jipparteċipaw fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Kuntratt ta’ Sħubija u l-
programmi, skont il-Kodiċi tal-Kondotta 
Ewropea msemmi fl-Artikolu 5 (3), u 
tipprovdi lill-kumitat ta’ monitoraġġ bl-
informazzjoni li jeħtieġ sabiex iwettaq il-
kompiti tiegħu, b’mod partikolari dejta 
relatata mal-progress tal-programm 
operazzjonali fl-ilħuq tal-objettivi tiegħu, 
dejta finanzjarja u dejta relatata ma’ 
indikaturi u għanijiet;

Or. en

Emenda 476
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 114 – paragrafu 3 – punt a – parti introduttiva

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tfassal u, ladarba approvati, tapplika (a) flimkien mal-Kumitat ta’ Monitoraġġ 
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proċeduri u kriterji xierqa ta’ selezzjoni li: tfassal u, ladarba approvati, tapplika 
proċeduri u kriterji xierqa ta’ selezzjoni li:

Or. en

Emenda 477
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 3 – Artikolu 117

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. fr

Emenda 478
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 117 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korp ta’ akkreditazzjoni għandu 
jadotta deċiżjoni formali sabiex jakkredita 
dawk l-awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-
awtoritajiet ta’ ċertifikazzjoni li 
jikkonformaw mal-kriterji ta’ 
akkreditazzjoni li ġew stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti delegati 
skont l-Artikolu 142.

1. L-Istat Membru għandu jadotta 
deċiżjoni formali sabiex jakkredita dawk l-
awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-awtoritajiet ta’ 
ċertifikazzjoni li jikkonformaw mal-kriterji 
ta’ akkreditazzjoni li ġew stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti delegati 
skont l-Artikolu 142.

Or. fi

Emenda 479
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 127 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiddiżimpenja 
kwalunkwe parti mill-ammont ikkalkolat 
skont ir-tieni subparagrafu fi programm 
operazzjonali li ma jkunx intuża għall-ħlas 
tal-pagamenti temporanji ta’ 
prefinanzjament, inizjali u annwali, u tal-
bilanċ annwali sal-31 ta' Diċembru tat-tieni
sena finanzjarja wara s-sena ta’ impenn tal-
baġit skont il-programm operazzjonali jew 
li għalih ma tkunx intbagħtet applikazzjoni 
ta’ ħlas skont l-Artikolu 126(1).

Il-Kummissjoni għandha tiddiżimpenja 
kwalunkwe parti mill-ammont ikkalkolat 
skont ir-tieni subparagrafu fi programm 
operazzjonali li ma jkunx intuża għall-ħlas 
tal-pagamenti temporanji ta’ 
prefinanzjament, inizjali u annwali, u tal-
bilanċ annwali sal-31 ta' Diċembru tat-
tielet sena finanzjarja wara s-sena ta’ 
impenn tal-baġit skont il-programm 
operazzjonali jew li għalih ma tkunx
intbagħtet applikazzjoni ta’ ħlas skont l-
Artikolu 126(1).

Or. en

Emenda 480
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 134 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-Istat Membru jkun naqas milli jieħu 
l-azzjonijiet stipulati fil-programm 
operazzjonali fir-rigward tas-sodisfazzjoni 
tal-kundizzjonijiet ex ante;

imħassar

Or. en

Emenda 481
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 3 – Artikolu 134 – Paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) l-Istat Membru jkun naqas milli jieħu l-
azzjonijiet stipulati fil-programm 
operazzjonali fir-rigward tas-sodisfazzjoni 

imħassar
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tal-kundizzjonijiet ex ante;

Or. fr

Emenda 482
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 3 – Artikolu 134 – Paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) minn reviżjoni ta' prestazzjoni 
jirriżultaw provi li f'xi assi ta' prijorità ma 
ntlaħqux l-istadji importanti stipulati fil-
qafas ta' prestazzjoni;

imħassar

Or. fr

Emenda 483
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 134 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-Istat Membru jonqos milli jirrispondi 
jew ma jirrispondix b'mod sodisfaċenti 
skont l-Artikolu 20(3);.

imħassar

Or. en

Emenda 484
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 134 – paragrafu 1 – punt g
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) l-Istat Membru jonqos milli jirrispondi 
jew ma jirrispondix b'mod sodisfaċenti 
skont l-Artikolu 20(5).

imħassar

Or. es

Emenda 485
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 134 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa, 
permezz ta’ atti delegati, fl-interessi taċ-
ċertezza legali, il-kunċetti u s-
sitwazzjonijiet li jistgħu jiġu kkunsidrati 
bħala gravi għall-finijiet tad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 134.1 ta’ dan 
ir-Regolament 

Or. es

Emenda 486
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 136 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxi l-kriterji għall-
istabbiliment tal-livell ta' korrezzjoni 
finanzjarja li għandha tiġi applikata.

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa, permezz ta’ atti delegati skont l-
Artikolu 142, biex tistabbilixxi l-każijiet 
ikkunsidrati bħala b’nuqqasijiet gravi 
f’dan l-Artikolu kif ukoll il-kriterji għall-
istabbiliment tal-livell ta' korrezzjoni 
finanzjarja li għandha tiġi applikata.
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Or. es

Emenda 487
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 137 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. F’każ ta’ ftehim, l-Istat Membru jista’ 
juża mill-ġdid il-fondi tal-Unjoni 
kkonċernati b’konformità mal-Artikolu 
135 (3).

Or. en

Emenda 488
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 137 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex tapplika l-korrezzjonijiet 
finanzjarji, il-Kummissjoni għandha tieħu 
deċiżjoni, permezz ta’ atti implimentattivi, 
fi żmien sitt xhur mid-data tas-smigħ, jew 
mid-data tal-wasla ta' informazzjoni 
addizzjonali meta l-Istat Membru jaqbel li 
jissottometti din l-informazzjoni 
addizzjonali wara s-smigħ. Il-Kummissjoni 
għandha tqis l-informazzjoni u l-
osservazzjonijiet kollha sottomessi matul 
il-proċedura. Jekk ma jseħħ l-ebda smigħ, 
il-perjodu ta’ sitt xhur għandu jibda 
jiddekorri xahrejn wara d-data tal-ittra tal-
istedina għas-smigħ mibgħuta mill-
Kummissjoni.

5. Fin-nuqqas ta’ ftehim u sabiex tapplika 
l-korrezzjonijiet finanzjarji, il-
Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni, 
permezz ta’ atti implimentattivi, fi żmien 
sitt xhur mid-data tas-smigħ, jew mid-data 
tal-wasla ta' informazzjoni addizzjonali 
meta l-Istat Membru jaqbel li jissottometti 
din l-informazzjoni addizzjonali wara s-
smigħ. Il-Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni u l-osservazzjonijiet kollha 
sottomessi matul il-proċedura. Jekk ma 
jseħħ l-ebda smigħ, il-perjodu ta’ sitt xhur 
għandu jibda jiddekorri xahrejn wara d-
data tal-ittra tal-istedina għas-smigħ 
mibgħuta mill-Kummissjoni.

Or. en
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Emenda 489
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 137 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta l-irregolaritajiet li jaffettwaw il-
kontijiet annwali li jkunu ntbagħtu lill-
Kummissjoni jiġu identifikati mill-
Kummissjoni jew mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri, il-korrezzjoni finanzjarja li 
tirriżulta għandha tnaqqas l-appoġġ mill-
Fondi għall-programm operazzjonali.

imħassar

Or. en

Emenda 490
Pervenche Berès

Proposta għal Regolament
Parti 3 – Artikolu 140 – Paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operazzjonijiet li fir-rigward tagħhom 
in-nefqa totali eliġibbli ma taqbiżx 
EUR 100 000 m'għandhomx ikunu soġġetti 
għal aktar minn verifika waħda mill-
awtorità ta’ verifika jew mill-Kummissjoni 
qabel l-għeluq tan-nefqa kollha 
kkonċernata skont l-Artikolu 131. 
Operazzjonijiet oħra m’għandhomx ikunu 
soġġetti għal aktar minn verifika waħda 
f'kull sena ta’ kontabilità, mill-awtorità ta' 
verifika u mill-Kummissjoni qabel l-għeluq 
tan-nefqa kollha kkonċernata skont l-
Artikolu 131. Dawn id-dispożizzjonijiet 
huma mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 4.

1. L-operazzjonijiet li fir-rigward tagħhom 
in-nefqa totali eliġibbli ma taqbiżx 
EUR 200,000 m'għandhomx ikunu soġġetti 
għal aktar minn verifika waħda mill-
awtorità ta’ verifika jew mill-Kummissjoni 
qabel l-għeluq tan-nefqa kollha 
kkonċernata skont l-Artikolu 131. 
Operazzjonijiet oħra m’għandhomx ikunu 
soġġetti għal aktar minn verifika waħda 
f'kull sena ta’ kontabilità, mill-awtorità ta' 
verifika u mill-Kummissjoni qabel l-għeluq 
tan-nefqa kollha kkonċernata skont l-
Artikolu 131. Dawn id-dispożizzjonijiet 
huma mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 4.

Or. fr
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Emenda 491
Gabriele Zimmer

Proposta għal regolament
Anness IV

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 492
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Anness IV – Kundizzjonalitajiet tematiċi ex ante – punt 8 – subpunt 8.1 – kolonna 3 –
inċiż 1 – subinċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- servizzi personalizzati u miżuri attivi u 
preventivi fis-suq tax-xogħol sa minn 
stadju bikri u li jkunu miftuħa għal dawk 
kollha li jfittxu x-xogħol;

-  servizzi personalizzati u miżuri attivi u 
preventivi fis-suq tax-xogħol sa minn 
stadju bikri u li jkunu miftuħa għal dawk 
kollha li jfittxu x-xogħol, inklużi l-persuni 
minn komunitajiet marġinalizzati;

Or. en

Emenda 493
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante  – punt 8 – subpunt 8.1 – kolonna 3 –
inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Is-servizzi tal-impjieg stabbilixxew 
netwerks ma' min iħaddem u mal-
istituzzjonijiet edukattivi.

- Is-servizzi tal-impjieg stabbilixxew 
netwerks ma' min iħaddem u mal-
istituzzjonijiet edukattivi, li jaqsmu wkoll 
minn settur għall-ieħor.

Or. en
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Emenda 494
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante  – punt 8 – subpunt 8.2 – kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8.2. Impjieg indipendenti, intraprenditorija 
u ħolqien tan-negozju: li jkun hemm 
strateġija komprensiva għal għajnuna 
komprensiva biex wieħed jibda negozju 
skont l-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar1 u 
b'koerenza mal-linjigwida dwar l-Impjiegi 
u l-Linji Gwida Ġenerali' dwar il-politika 
fil-qasam tal-ekonomija tal-Istati Membri 
tal-Unjoni2, fir-rigward tal-kundizzjonijiet 
li jippermettu li jinħoloq ix-xogħol.

8.2. Impjieg indipendenti, intraprenditorija 
u ħolqien tan-negozju u t-trasferiment tan-
negozju: li jkun hemm strateġija 
komprensiva għal għajnuna komprensiva 
biex wieħed jibda negozju skont l-Att dwar 
in-Negozji ż-Żgħar1 u b'koerenza mal-
linjigwida dwar l-Impjiegi u l-Linji Gwida 
Ġenerali' dwar il-politika fil-qasam tal-
ekonomija tal-Istati Membri tal-Unjoni2, 
fir-rigward tal-kundizzjonijiet li 
jippermettu li jinħoloq ix-xogħol.

Or. en

Emenda 495
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante   – punt 8 – subpunt 8.2 – kolonna 3 –
inċiż 1 – subinċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Azzjonijiet għall-informazzjoni u ż-żieda 
tal-għarfien f’livell ta’ edukazzjoni 
sekondarja;

Or. en

Emenda 496
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante   – punt 8 – subpunt 8.2 – kolonna 3 –
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inċiż 1 – subinċiż 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Pariri u preparazzjoni ta’ ftuħ ta’ 
negozji ġodda;

Or. en

Emenda 497
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante   – punt 8 – subpunt 8.2 – kolonna 3 –
inċiż 1 – subinċiż 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Miżuri maħsuba għall-preparazzjoni u 
għas-segwitu tat-trasferiment tan-negozji.

Or. en

Emenda 498
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante   – punt 8 – subpunt 8.3 – kolonna 3 –
inċiż 1 – subinċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- servizzi personalizzati u miżuri attivi u 
preventivi fis-suq tax-xogħol sa minn 
stadju bikri u li jkunu miftuħa għal dawk 
kollha li jfittxu x-xogħol;

- servizzi personalizzati u miżuri attivi u 
preventivi fis-suq tax-xogħol sa minn 
stadju bikri u li jkunu miftuħa għal dawk 
kollha li jfittxu x-xogħol, inkluż persuni 
minn komunitajiet marġinalizzati;

Or. en

Emenda 499
Elisabeth Schroedter
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Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante   – punt 8 – subpunt 8.4 – kolonna 3 –
inċiż 1 – subinċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Stat Membru għandu miżuri fis-seħħ biex 
jippromwovi xjuħija attiva biex inaqqas l-
irtirar bikri.

- Stat Membru għandu miżuri fis-seħħ biex 
jippromwovi xjuħija attiva.

Or. en

Emenda 500
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante   – punt 9 – subpunt 9.1 – kolonna 3 –
inċiż 1 – parti introduttiva

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Ikun hemm sistema għall-ġbir u l-analiżi 
tad-dejta u l-informazzjoni dwar l-ESL 
f’livell nazzjonali, reġjonali u lokali li:

- Ikun hemm sistema għall-ġbir u l-analiżi 
tad-dejta u l-informazzjoni, inkluż dejta 
diżaggregata dwar ir-Roma, dwar l-ESL 
f’livell nazzjonali, reġjonali u lokali li:

Or. en

Emenda 501
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante  – punt 9 – subpunt 9.1 – kolonna 3 –
inċiż 2 – subinċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- jagħti attenzjoni speċjali lill-ħtiġijiet 
speċjali ta’ gruppi b’riskju ikbar li jħallu 
l-iskola qabel iż-żmien, permezz ukoll tal-
prevenzjoni tat-tluq bikri mill-iskejjel, 
b’aċċess għall-kwalità, programmi varji 
għall-iżvilupp bikri tat-tfulija, inizjattivi 
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bbażati fid-dar u bbażati fil-komunità u 
servizzi mingħajr ħlas tal-kura tat-tfal;

Or. en

Emenda 502
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante  – punt 9 – subpunt 9.1 – kolonna 3 –
inċiż 2 – subinċiż 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- jelimina s-segregazzjoni u jipprevjeni r-
reklutaġġ tat-tfal tar-Roma fi skejjel 
speċjali u klassijiet segregati, u 
jippromwovi miżuri attivi u kontra s-
segragazzjoni, billi jagħti attenzjoni wkoll 
lill-ostakli indiretti u bi preġudizzju 
kulturali bħal atmosfera fi skola mhux 
inklużiva u testijiet psikoloġiċi tad-dħul 
għar-reklutaġġ ta’ tfal fl-iskejjel ewlenin;

Or. en

Emenda 503
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante  – punt 9 – subpunt 9.1 – kolonna 3 –
inċiż 2 – subinċiż 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- jagħti attenzjoni lill-ħolqien ta’ persunal 
tat-tagħlim varju;

Or. en

Emenda 504
Elisabeth Schroedter
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Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante  – punt 9 – subpunt 9.1 – kolonna 3 –
inċiż 2 – subinċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- tolqot is-setturi kollha, u tinvolvi u 
tikkordina s-setturi tal-politika u l-partijiet 
interessati kollha li huma rilevanti biex 
jindirizzaw l-ESL.

- tolqot is-setturi kollha, u tinvolvi u 
tikkordina s-setturi tal-politika u l-partijiet 
interessati kollha, inkluż l-oqsma tal-
kultura, l-arti u l-isport, li huma rilevanti 
biex jindirizzaw l-ESL.

Or. en

Emenda 505
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante  – punt 9 – subpunt 9.2 – kolonna 3 –
inċiż 1 – subinċiż 1 – subinċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- iżżid il-parteċipazzjoni fl-edukazzjoni 
għolja fost il-gruppi bi dħul baxx u gruppi 
oħra li mhumiex rappreżentati biżżejjed.

- iżżid il-parteċipazzjoni fl-edukazzjoni 
għolja fost il-gruppi bi dħul baxx u gruppi 
oħra li mhumiex rappreżentati biżżejjed, 
b’kunsiderazzjoni speċjali għall-gruppi l-
iżjed vulnerabbli.

Or. en

Emenda 506
Ramona Nicole Manescu

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante  – punt 9 – subpunt 9.2 – kolonna 3 –
inċiż 1 – subinċiż 1 – subinċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- iżżid il-parteċipazzjoni fl-edukazzjoni 
għolja fost il-gruppi bi dħul baxx u gruppi 
oħra li mhumiex rappreżentati biżżejjed.

- iżżid il-parteċipazzjoni fl-edukazzjoni 
għolja fost il-gruppi bi dħul baxx u gruppi 
oħra li mhumiex rappreżentati biżżejjed, 
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b’mod speċjali l-gruppi l-iżjed 
vulnerabbli.

Or. en

Emenda 507
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante  – punt 9 – subpunt 9.3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Għanijiet 
tematiċi

Kondizzjonalità ex-
ante

Kriterji għat-twettiq

Emenda

Għanijiet 
tematiċi

Kondizzjonalità ex 
ante 

Kriterji għat-twettiq

9.3a Edukazzjoni u 
taħriġ vokazzjonali – L-
eżistenza ta’ strateġiji 
nazzjonali jew reġjonali 
għal edukazzjoni u 
taħriġ vokazzjonali 
ġodda.

- Ir-rikonoxximent tal-edukazzjoni u t-
taħriġ vokazzjonali bħala mutur għal 
żvilupp sostenibbli u tkabbir inklużiv;
- Miżuri għat-titjib tal-kwalità u l-
effiċjenza ta' taħriġ vokazzjonali inizjali u 
kontinwu;
- Miżuri għall-promozzjoni tal-
edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali.

Or. en

Emenda 508
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante  – punt 10 – subpunt 10.1 – kolonna 3 –
inċiż 1 – subinċiż 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- tkun konformi mal-għan tal-esklużjoni 
nazzjonali tal-faqar u soċjali (kif definit fl-
NRP), li jinkludi l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjiegi għal gruppi 
żvantaġġjati;

- tistabbilixxi proposti konkreti u miżuri 
ta’ politika pubblika mfassla sabiex 
jaħdmu biex tintlaħaq il-mira tal-
esklużjoni nazzjonali tal-faqar u soċjali (kif 
definit fl-NRP u r-Rapporti Soċjali 
Nazzjonali), li jinkludi l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjiegi ta’ kwalità għal 
gruppi żvantaġġjati;

Or. en

Emenda 509
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante  – punt 10 – subpunt 10.1 – kolonna 3 –
inċiż 1 – subinċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- tkun konformi mal-għan tal-esklużjoni 
nazzjonali tal-faqar u soċjali (kif definit fl-
NRP), li jinkludi l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjiegi għal gruppi 
żvantaġġjati;

- tistabbilixxi proposti konkreti mfassla 
sabiex jaħdmu biex tintlaħaq il-mira tal-
esklużjoni nazzjonali tal-faqar u soċjali (kif 
definit fl-NRP u r-Rapporti Soċjali 
Nazzjonali), li jinkludi l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjiegi ta’ kwalità għal 
gruppi żvantaġġjati;

Or. en

Emenda 510
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante   – punt 10 – subpunt 10.1 – kolonna 3 –
inċiż 1 – subinċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- turi li l-imsieħba soċjali u l-partijiet 
interessati rilevanti huma involuti fit-tfassil 

- turi li l-imsieħba soċjali u l-partijiet 
interessati rilevanti huma involuti fl-istadji 



PE489.560v02-00 204/213 AM\903982MT.doc

MT

tal-inklużjoni attiva; kollha (il-programmazzjoni, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni) tal-
istrateġiji nazzjonali kontra l-faqar u l-
istrateġiji kollha ta’ inklużjoni attiva;

Or. en

Emenda 511
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Annss IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante   – punt 10 – subpunt 10.1 – kolonna 3 –
inċiż 1 – subinċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- turi li l-imsieħba soċjali u l-partijiet 
interessati rilevanti huma involuti fit-tfassil
tal-inklużjoni attiva;

- turi li l-imsieħba soċjali u l-partijiet 
interessati rilevanti huma involuti fl-istadji 
kollha (it-tfassil, l-implimentazzjoni u l-
evalwazzjoni) tal-istrateġiji nazzjonali 
kontra l-faqar u ta’ inklużjoni attiva;

Or. en

Emenda 512
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante  – punt 10 – subpunt 10.1 – kolonna 3 –
inċiż 1 – subinċiż 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- jinkludi approċċ komprensiv sabiex jiġu 
ttrattati l-faqar fost it-tfal u l-promozzjoni 
tal-benesseri tat-tfal..

Or. en

Emenda 513
Kinga Göncz
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Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante   – punt 10 – subpunt 10.1 – kolonna 3 –
inċiż 2 – subinċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- tistabbilixxi objettivi nazzjonali għall-
integrazzjoni tar-Roma biex titnaqqas id-
diskrepanza bejn ir-Roma u l-popolazzjoni 
ġenerali. Bħala minimu, dawn l-objettivi 
għandhom jindirizzaw l-erba’ għanijiet tal-
UE għall-integrazzjoni tar-Roma marbuta 
mal-aċċess għall-edukazzjoni, l-impjiegi, 
il-kura tas-saħħa u l-akkomodazzjoni;

- tistabbilixxi objettivi nazzjonali għall-
integrazzjoni tar-Roma biex titnaqqas id-
diskrepanza bejn ir-Roma u l-popolazzjoni 
ġenerali. Bħala minimu, dawn l-objettivi 
għandhom jindirizzaw l-erba’ għanijiet tal-
UE għall-integrazzjoni tar-Roma marbuta 
mal-aċċess għall-edukazzjoni, l-impjiegi, 
il-kura tas-saħħa u l-akkomodazzjoni 
riflessi fil-miżuri ta’ politika pubblika;

Or. en

Emenda 514
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante   – punt 10 – subpunt 10.1 – kolonna 3 –
inċiż 2 – subinċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- tkun koerenti mal-Programm Nazzjonali 
ta' Riforma;

- tkun koerenti mal-Programm Nazzjonali 
ta' Riforma u r-Rapporti Soċjali 
Nazzjonali;

Or. en

Emenda 515
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex-ante – punt 10 – subpunt 10.1 – kolonna 3 –
inċiż 2 – subinċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- tkun koerenti mal-Programm Nazzjonali 
ta' Riforma;

- tkun koerenti mal-Programm Nazzjonali 
ta' Riforma u r-Rapporti Soċjali 
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Nazzjonali;

Or. en

Emenda 516
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex-ante – punt 10 – subpunt 10.2 – kolonna 3 –
inċiż 1 -  subinċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Ikun ifha miżuri koordinati biex jitjieb l-
aċċess għal servizzi tas-saħħa ta’ kwalità;

- Ikun ifha miżuri koordinati biex jitjieb l-
aċċess għal servizzi tas-saħħa ta’ kwalità, 
mhux għoljin fil-prezz u sensibbli mil-lat 
kulturali bil-għan li jiġu ttrattati d-
determinanti soċjali tal-inugwaljanzi fis-
saħħa;

Or. en

Emenda 517
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex-ante – punt 10 – subpunt 10.2 - kolonna 3 –
inċiż 1 – subinċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Ikun ifha miżuri koordinati biex jitjieb l-
aċċess għal servizzi tas-saħħa ta’ kwalità;

- Ikun ifha miżuri koordinati biex jitjieb l-
aċċess għal servizzi tas-saħħa ta’ kwalità 
mhux għoljin fil-prezz bil-għan li jiġu 
ttrattati d-determinanati soċjali tal-
inugwaljanzi fis-saħħa;

Or. en

Emenda 518
Kinga Göncz
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Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante – punt 10 – subpunt 10.2 – kolonna 3 –
inċiż 1 – sottoinċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- jagħti attenzjoni speċjali lill-ħtiġijiet 
speċjali tal-komunitajiet marġinalizzati 
bħar-Roma;

Or. en

Emenda 519
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex-ante – punt 10 – subpunt 10.2 – kolonna 3 –
inċiż 1 – subinċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- tinkludi sistema ta' monitoraġġ u 
reviżjoni.

- tinkludi sistema ta' monitoraġġ u 
reviżjoni b’riżorsi baġitarji adegwati;

Or. en

Emenda 520
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Anness IV – Kundizzjonalitajiet tematiċi ex ante – punt 10 – subpunt 10.2 – kolonna 3 –
inċiż 1 – subinżiċ 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- jiżgura li l-perspettivi tal-komunità u 
tas-soċjetà ċivili kif ukoll tal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali jiġu inklużi fl-ippjanar, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
politiki u l-programmi ta’ evalwazzjoni.

Or. en
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Emenda 521
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex-ante – punt 11 – kolonna 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. It-titjib tal-kapaċità istituzzjonali u l-
amministrazzjoni pubblika effiċjenti
(imsemmi fl-Artikolu 9(11))

11. It-titjib tal-kapaċità istituzzjonali u l-
amministrazzjoni pubblika effiċjenti u 
parteċipattiva u l-promozzjoni tal-bini tal-
kapaċità għall-imsieħba soċjali, l-
organizzazzjonijiet nongovernattivi, l-
awtoritajiet reġjonali u lokali u partijiet 
interessati oħra, b'mod partikolari l-
imsieħba msemmija fl-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru [CPR...] 
(imsemmi fl-Artikolu 9(11))

Or. en

Emenda 522
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex-ante – punt 11 – kolonna 3 – inċiż 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Ikun hemm strateġija għar-rinfurzar tal-
effiċjenza amministrattiva tal-Istati 
Membri u fil-proċess tal-implimentazzjoni 
tagħha1. L-istrateġija tkun tinkludi:

- Ikun hemm strateġija għar-rinfurzar tal-
effiċjenza amministrattiva reġjonali u 
lokali tal-Istati Membri u fil-proċess tal-
implimentazzjoni tagħha1. L-istrateġija 
tkun tinkludi:

Or. en

Emenda 523
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex-ante – punt 11 – kolonna 3 – inċiż 1 –
subinċiż 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- analiżi u ppjanar strateġiku ta’ azzjonijiet 
ta’ riforma legali, organizzattivi u/jew 
proċedurali;

- analiżi u ppjanar strateġiku ta’ azzjonijiet 
ta’ riforma legali, organizzattivi, tal-
politika pubblika u/jew proċedurali;

Or. en

Emenda 524
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex-ante – punt 11 – kolonna 3 – inċiż 1 –
subinċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-impjieg ta’ persuni minn komunitajiet 
marġinalizzati fis-settur pubbliku;

Or. en

Emenda 525
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex-ante – punt 11 – kolonna 3 – inċiż 1 –
subinċiż 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- strateġiji tal-effikaċja tal-prinċipju ta’ 
sħubija inkluż kunċett finanzjarju għal 
bini suffiċjenti tal-kapaċità tal-imsieħba 
msemmija fl-Artikolu 5 paragrafu 1 (a), 
(b) u (c).

Or. en

Emenda 526
Marian Harkin
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Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet ġenerali ex-ante – punt 1 – kolonna 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-eżistenza ta’ mekkaniżmu li jiżgura 
implimentazzjoni u applikazzjoni effettivi 
tad-Direttiva 2000/78/KE tas-
27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas 
ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-
impjieg u fix-xogħol1 u d-Direttiva 
2000/43/KE tad-29 ta’ Ġunju 2000 li 
timplimenta l-prinċipju tat-trattament 
ugwali bejn il-persuni irrespettivament 
mill-oriġini tar-razza jew l-etniċità1

L-eżistenza ta’ mekkaniżmu li jiżgura 
implimentazzjoni u applikazzjoni effettivi 
tad-Direttiva 2000/78/KE tas-
27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas 
ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-
impjieg u fix-xogħol1 u d-Direttiva 
2000/43/KE tad-29 ta’ Ġunju 2000 li 
timplimenta l-prinċipju tat-trattament 
ugwali bejn il-persuni irrespettivament 
mill-oriġini tar-razza jew l-etniċità1, u 
impenji internazzjonali oħra kontra d-
diskriminazzjoni bħall-Konvenzjoni tan-
NU dwar id-drittijiet tal-persuni 
b’diżabbiltà (Artikolu 5) 

Or. en

Emenda 527
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet ġenerali ex-ante – punt 1 – kolonna 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-eżistenza ta’ mekkaniżmu li jiżgura 
implimentazzjoni u applikazzjoni effettivi 
tad-Direttiva 2000/78/KE tas-27 ta’ 
Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas 
ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-
impjieg u fix-xogħol u d-Direttiva 
2000/43/KE tad-29 ta’ Ġunju 2000 li 
timplimenta l-prinċipju tat-trattament 
ugwali bejn il-persuni irrespettivament 
mill-oriġini tar-razza jew l-etniċità

L-eżistenza ta’ mekkaniżmu li jiżgura 
implimentazzjoni u applikazzjoni effettivi 
tad-Direttiva 2000/78/KE tas-27 ta’ 
Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas 
ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-
impjieg u fix-xogħol u d-Direttiva 
2000/43/KE tad-29 ta’ Ġunju 2000 li 
timplimenta l-prinċipju tat-trattament 
ugwali bejn il-persuni irrespettivament 
mill-oriġini tar-razza jew l-etniċità u tal-
Artikolu 5 tal-Konvenzjoni tan-NU dwar 
id-drittijiet tal-persuni b’diżabbiltà 

Or. en
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Emenda 528
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet ġenerali ex-ante – punt 1 – kolonna 3 – inċiż 1 –
subinċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- strateġija għat-taħriġ u t-tixrid ta’ 
informazzjoni għall-persunal involut fl-
implimentazzjoni tal-fondi;

- id-deżinjazzjoni ta’ unità tal-ugwaljanza 
b’kapaċità adegwata u s-setgħa li tiżgura 
opportunitajiet indaqs, u strateġija għat-
taħriġ u t-tixrid ta’ informazzjoni għall-
persunal involut fl-implimentazzjoni tal-
fondi;

Or. en

Emenda 529
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet ġenerali ex-ante – punt 1 – kolonna 3 – inċiż 1 –
subinċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- arranġamenti għall-ġbir ta’ dejta 
diżaggregata dwar ir-Roma, il-persuni 
diżabbli, in-nisa, u ż-żgħażagħ u l-
anzjani, u l-użu tagħhom fil-monitoraġġ u 
l-evalwazzjoni;

Or. en

Emenda 530
Ramona Nicole Manescu

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet ġenerali ex-ante – punt 2 – kolonna 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-eżistenza ta’ strateġija għall-promozzjoni 
tal-ugwaljanza bejn is-sessi u mekkaniżmu 
li jiżgura l-implimentazzjoni effettiva 
tagħha. 

L-eżistenza ta’ strateġija għall-promozzjoni 
tal-ugwaljanza bejn is-sessi u mekkaniżmu 
li jiżgura l-implimentazzjoni effettiva 
tagħha permezz ta’ azzjonijiet speċifiċi tal-
mainstreaming tal-ġeneru..

Or. en

Emenda 531
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet ġenerali ex-ante – punt 3 – kolonna 3 – punt 1 –
subpunt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- L-implimentazzjoni ta’ miżuri 
b’konformità mal-Artikolu 9 tal-
Konvenzjoni tan-NU biex jiġu evitati, 
identifikati u eliminati ostakoli u ostakli 
għall-aċċessibbiltà ta’ persuni b'diżabilità;

- L-implimentazzjoni ta’ miżuri 
b’konformità mal-Artikolu 9 tal-
Konvenzjoni tan-NU biex jiġu evitati, 
identifikati u eliminati ostakoli u ostakli 
għall-aċċessibbiltà ta’ persuni b'diżabilità 
fl-oqsma kollha inkluż fl-infrastruttura, 
is-servizzi u l-merkanzija;

Or. en

Emenda 532
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet ġenerali ex-ante – punt 3 – kolonna 3 – punt 1 –
subpunt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- arranġamenti istituzzjonali għall-
implimentazzjoni u s-sorveljanza tal-
Konvenzjoni tan-NU b’konformità mal-
Artikolu 33 tal-Konvenzjoni;

- arranġamenti istituzzjonali għall-
implimentazzjoni u s-sorveljanza tal-
Konvenzjoni tan-NU b’konformità mal-
Artikolu 33 tal-Konvenzjoni u l-
involviment tal-organizzazzjonijiet li 
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jirrappreżentaw il-persuni b’diżabbiltà fit-
tfassil u l-implimentazzjoni ta’ dawn l-
arranġamenti;

Or. en

Emenda 533
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet ġenerali ex-ante – punt 3 – kolonna 3 – inċiż 1 –
subinċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-involviment tal-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw id-diżabbiltà fit-tfassil u l-
implimentazzjoni ta’ dawn l-
arranġamenti;

Or. en


