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Emenda 534
Nadja Hirsch
f'isem il-Grupp ALDE

Proposta għal regolament
Anness -I

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness -I
Qafas Strateġiku Komuni

L-għan ta’ dan il-qafas huwa li jservi, 
skont l-Artikolu 10, bħala mezz ta’ 
koordinament, integrazzjoni u bilanċjar 
tal-objettivi ta’ politiki differenti f’kuntesti 
reġjonali speċifiċi, u partikolarment bħala 
mezz ta’ koordinament u bilanċjar tal-
prijoritajiet ta’ investiment mal-objettivi 
tematiċi stipulati fl-Artikolu 9.
Minbarra l-qafas inkluż fl-Anness, il-
Kummissjoni għandha tappoġġa lill-Istati 
Membri u r-reġjuni billi tadotta menu 
mhux komprensiv ta’ azzjoninijiet 
rakkomandati għall-Fondi QSK fil-forma 
ta’ att delegat skont l-Artikolu 142. Dan 
il-menu mhux komprensiv, bħala parti 
mill-QSK, għandu jipprovdi lill-Istati 
Membri u r-reġjuni bi gwida dwar kif 
jistgħu jirriflettu l-għanijiet tematiċi 
stabbiliti fl-Artikolu 9 ta' dan ir-
Regolament fi pprogrammar, meta 
jitqiesu l-ħtiġijiet, l-isfidi u l-
opportunitajiet differenti tar-reġjuni u l-
flessibbiltà meħtieġa għall-iżvilupp 
sostenibbli reġjonali.

1. Il-Prinċipji Orizzontali u l-isfidi 
trasversali

1.1 Is-sħubija u l-governanza f’diversi 
livelli 
1.1.1 Il-prinċipju tal-governanza f’diversi 
livelli jeħtieġ azzjoni koordinata mnedija 
skont il-prinċipji ta’ sussidjarjetà u 
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proporzjonalità, u permezz ta’ sħubija. 
Għandha tieħu wkoll il-forma ta’ 
kooperazzjoni operattiva u 
istituzzjonalizzata, partikolarment fir-
rigward tat-tfassil u l-implementazzjoni 
tal-politiki tal-Unjoni.  Ir-referenza 
espliċita għall-prinċipju tal-governanza 
f’diversi livelli f’dan ir-Regolament, 
tirrapreżenta l-infurzar ta’ dan il-
prinċipju u tipprovdi valur miżjud għall-
politika ta’ koeżjoni innifisha.
1.1.2 Il-prinċipju ta’ governanza f’diversi 
livelli għandu jiġi rispettat sabiex tiġi 
ffaċilitata l-kisba tal-koeżjoni soċjali, 
ekonomika u territorjali u l-provvista tal-
prijoritajiet tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.
1.1.1 Sabiex tiġi żgurata governanza 
effikaċi f’diversi livelli, l-Istati Membri u 
r-reġjuni għandhom jieħdu l-azzjonijiet li 
ġejjin:
a) jimplementaw is-sħubija skont il-kodiċi 
ta’ kondotta Ewropew kif imsemmi fl-
Artikolu 5; 
b) jistabbilixxu mekkaniżmi ta’ 
koordinazzjoni  bejn id-diversi livelli ta’ 
governanza skont is-sistemi rispettivi tas-
setgħat kostituzzjonali;
c) jirrappurtaw regolarment dwar l-
implementazzjoni tas-sħubija.

1.1.4 F’kull stadju tal-implementazzjoni 
tal-Fondi koperti bis-CPR, is-sħubija 
għandha tiġi organizzata sabiex tinvolvi 
direttament l-awtoritajiet reġjonali u 
lokali bi tħejjija għall-Kuntratti ta’ 
Sħubija, u għal programmi u wkoll għat-
tħejjija, l-implementazzjoni, is-sorveljanza 
u l-evalwazzjoni ta’ dawn il-programmi. 
Is-sħab soċjali u ekonomiċi, l-awtoritajiet 
pubbliċi l-oħra, kif ukoll il-korpi li 
jirrapreżentaw is-soċjetà ċivili, inkluż is-
sħab ambjentali, l-organizzazzjonijiet 
non-governattivi u l-korpi responsabbli 
mill-promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nuqqas ta’ diskriminazzjoni għandhom 
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jiġu inklużi sabiex jiżguraw is-sħubija fil-
fażijiet kollha tal-implementazzjoni 
politika.
1.1.5 Il-kooperazzjoni mas-sħab għandha 
ssegwi l-aqwa prattiki. Kull Stat Membru 
għandu jiżgura livell adegwat ta’ 
assistenza teknika sabiex jiġu faċilitati l-
involviment u l-parteċipazzjoni tas-sħab 
fl-istadji kollha tal-proċess ta’ 
pprogrammar.

1.2 L-iżvilupp sostenibbli
1.2.1 Il-prinċipju tal-iżvilupp sostenibbli, 
kif imniżżel fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), hu relatat mal-kunċett tal-
progress li skont tiegħu għandhom jiġu 
integrati l-konsiderazzjonijiet soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali meta jitqiesu l-
benessri u titjib fil-kwalità tal-ħajja għall-
ġenerazzjonijiet preżenti u futuri.
1.2.2 Il-konsiderazzjonijiet tal-Iżvilupp 
Sostenibbli, kif ukoll il-prinċipju “min 
iniġġes iħallas” għandhom, għalhekk, 
ikunu parti integrali minn kull pjan, mill-
iddisinjar sal-provvista, u mill-monitoraġġ 
sal-evalwazzjoni. In-nuqqas ta’ 
applikazzjoni tal-prinċipju “min iniġġes 
iħallas” jista’ jkun permess biss f’każijiet 
eċċezzjonali u sakemm ikunu fis-seħħ il-
miżuri ta’ mitigazzjoni.
1.2.3 Sabiex ikunu indirizzati l-isfidi 
kumplessi li jiffaċċjaw, l-Istati Membri u 
r-reġjuni għandhom jużaw l-istrumenti 
kollha disponibbli politiċi tal-Unjoni. 
B’mod partikolari, għall-finijiet tal-
indirizzar tat-tibdil fil-klima, ir-riżorsi 
għandhom jiġu iffokati fuq il-miżuri 
preventivi u ta’ mitigazzjoni. Kwalunkwe 
investiment ġdid li sar bl-appoġġ ta’ 
Fondi koperti bis-CPR għandu jkun ta’ 
natura b’mod li jkun reżiljenti fih innifsu 
għall-impatt tat-tibdil fil-klima u tad-
diżastri naturali.
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1.2.4 L-FEŻR u l-FK għandhom ikomplu
jagħmlu investimenti prinċipali fl-
infrastrutturi tal-istati Membri u tar-
Reġjuni biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-
qafas dwar l-ilma1 u ta’ Direttivi relevanti 
oħra. Jeżistu soluzzjonijiet teknoloġiċi 
immirati li jagħtu kontribut għal 
azzjonijiet sostenibbli, u qed joħorġu 
soluzzjonijiet ġodda, l-FEŻR għandha, 
għalhekk, tkompli tipprovdi appoġġ għar-
riċerka f’dan il-qasam. Tali appoġġ 
għandu jimmira li jikkomplimenta l-
miżuri koperti mill-Orizzont 2020. Il-
finanzi għal azzjonijiet ta’ bijodiversità 
għandhom ikunu disponibbli permezz tal-
EAFRD u l-EMFF. L-EAFRD jista’ 
jintuża wkoll biex jipprovdi appoġġ lill-
maniġers tal-art fejn rekwiżiti ambjentali 
mandatorji jwasslu għal żvantaġġi 
speċifiċi għaż-żona.

1.2.5 It-tkomplija tal-iżvilupp sostenibbli 
m’għandhiex tkun eżerċizzju tekniku. 
Sabiex jiġi żgurat li dan il-għan ikun 
semplifikat fl-operazzjoni tal-Fondi 
koperti bis-CPR fuq l-art, l-awtoritajiet ta’ 
ġestjoni għandhom iqisu kif suppost u 
b’mod konsistenti dan l-għan fiċ-ċiklu ta’ 
ħajja kollu tal-programm, u għandhom 
jieħdu approċċ aktar attiv biex inaqqsu l-
effetti dannużi għall-ambjent tal-
intervenzjonijiet billi, fost l-oħrajn, jieħdu 
l-azzjonijiet li ġejjin:
a) jidderieġu l-investimenti lejn l-
opzjonijiet l-aktar effikaċi fir-riżorsi,

b) iqisu bir-reqqa l-ħtieġa għal 
investimenti meta dawk l-investimenti 
jkollhom impatt ambjentali negattiv 
sinifikanti,
c) jieħdu perspettiva fit-tul meta jitqabblu 
l-ispejjeż taċ-‘ċiklu tal-ħajja’ tal-metodi 
alternattivi ta’ investiment.

                                               
1 ĠU ref.......Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000.
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d) il-promozzjoni tal-appalti pubbliċi 
ekoloġiċi.
1.3 Il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa u n-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni
1.3.1 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom iżidu l-isforzi biex jeliminaw l-
inugwaljanzi u jippromwovu l-ugwaljanza 
bejn l-irġiel u n-nisa, kif ukoll biex 
jiġġieldu kontra d-diskriminazzjoni abbażi 
tal-ġeneru, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-
età jew l-orjentazzjoni sesswali, fl-istadji 
kollha tal-implementazzjoni tal-Fondi 
koperti bis-CPR.
1.3.2 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom isegwu l-objettiv tal-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u 
għandhom jieħdu passi adegwati biex 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
waqt it-tħejjija, l-implementazzoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
operazzjonijiet fil-programmi ko-
ffinanzjati mill-Fondi koperti bis-CPR u 
jiddikjaraw l-azzjonijiet b’mod ċar sabiex 
dan il-prinċipju jitqies fil-programmi.
1.3.3 Il-parteċipazzjoni akbar tan-nisa fis-
suq tax-xogħol, kemm bħala min iħaddem 
u bħala impjegati, tista’ tinvigorixxi l-
ekonomija tal-Unjoni. L-iżblokkar tal-
potenzjal għal tali żieda fl-attività, billi 
tiżdied ir-rata ta’ impjiegi tan-nisa, huwa 
kruċjali għall-ilħiq tal-miri tal-impjiegi 
tal-Ewropa 2020. Il-barrieri għall-
parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-
xogħol għandhom, għalhekk, jiġu 
indirizzati b’mod sħiħ. L-Istati Membri u 
r-reġjuni għandhom jiżguraw li minbarra 
l-FSE, l-FEŻR, il-FK, l-EMFF u l-
EAFRD jiffinanzjaw ukoll attivitajiet li 
jippromwovu l-indipendenza ekonomika 
tan-nisa, jikkontribwixxu għall-ksib ta’ 
bilanċ adegwat bejn il-ħajja tax-xogħol u 
tal-familja, u li javvanzaw l-
opportunitajiet tan-nisa bħala 
intraprendituri. 
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1.3.4 Il-monitoraġġ u l-programmi ta’ 
evalwazzjoni se jgħinu biex ikejlu l-impatt 
tal-kontribuzzjoni mistennija tal-Fondi 
koperti bis-CPR għall-ugwaljanza bejn is-
sessi.

1.4 L-aċċessibilità
1.4.1 Il-prodotti u s-servizzi kollha li jiġu 
offerti lill-pubbliku u li huma ko-
ffinanzjati mill-Fondi koperti bis-CPR 
għandhom ikunu aċċessibbli. B’mod 
partikolari, l-aċċessibbiltà għall-ambjent 
mibni, it-trasport, it-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni, huma 
essenzjali għall-finijiet tal-inklużjoni 
għall-gruppi żvantaġġati, inklużi l-persuni 
b’mobilità mnaqqsa u l-persuni 
b’diżabilità, partikolarment billi titqies il-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-
Persuni b’Diżabilità fis-seħħ mit-
3 ta’ Mejju 2008 u l-politiki tal-UE biex 
jimplimentaw il-Konvenzjoni tan-NU.
Huwa kruċjali li jiġu indirizzati b’mod 
adegwat il-ħtiġijiet ta’ dawk li huma l-
iktar imbiegħda mis-suq tax-xogħol, il-
persuni b’diżabilitajiet, il-migranti, ir-
rifuġjati u dawk li qegħdin ifittxu l-asil, il-
persuni mingħajr dar, u gruppi oħra li 
qegħdin fir-riskju tal-faqar, it-tfal u ż-
żgħażagħ, persuni ikbar fl-età, minoranzi 
etniċi u gruppi żvantaġġati oħrajn biex 
jitħallew jintegraw aħjar fis-suq tax-
xogħol u jieħdu sehem sħiħ fis-soċjetà.
1.4.4 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom ikomplu jippromwovu l-
koeżjoni soċjali, bl-istess mod bħall-
koeżjoni ekonomika u territorjali, fir-
reġjuni kollha tal-UE, sabiex l-Istrateġija 
UE 2020 tilħaq il-miri tagħha.  Sehem 
minimu tal-FSE għal kull kategorija ta’ 
reġjuni hu stabbilit skont l-Artikolu 84(3) 
tar-Regolament (UE) Nru (...CPR), li 
jwassal sehem globali minimu għall-FSE 
ta’ 25% mill-baġit allokat għall-politika 
ta’ koeżjoni (minbarra l-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa).
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1.5 Demografija
1.5.1 L-adattament għat-tibdil 
demografiku huwa wieħed mill-isfidi 
prinċipali li se jiffaċċjaw l-Istati Membri 
u r-reġjuni fid-deċennji li ġejjin. Il-
kombinazzjoni ta’ tnaqqis fil-popolazzjoni 
li taħdem u proporzjon akbar ta’ persuni 
rtirati se jqiegħed pressjonijiet 
addizzjonali fuq is-sistemi ta’ sigurtà 
soċjali tal-Istati Membri u għalhekk fuq 
il-kompetittività tal-Unjoni.
1.5.2 It-tibdil demografiku jwassal għal 
sfidi ġodda. Tali żviluppi demografiċi 
għandhom jiġu studjati u jintlaħqu 
partikolarment fil-livell reġjonali u lokali, 
kull meta jibdew jidhru xejriet differenti 
ta’ żvilupp. L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jiddependu fuq il-Fondi 
koperti bis-CPR biex jiżviluppaw strateġiji 
mfassla apposta biex jindirizzaw il-
problemi demografiċi u joħolqu 
opportunitajiet għall-iżvilupp tal-
‘ekonomija tal-anzjani’.
1.5.3 It-titjib fl-opportunitajiet tal-impjiegi 
għall-anzjani se jġib diversi benefiċċji 
għall-persuni, is-soċjetajiet u l-baġits 
pubbliċi. L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jużaw il-fondi koperti bis-CPR 
biex jieħdu azzjoni għall-faċilitar tal-
inklużjoni tal-gruppi tal-etajiet kollha. Li 
jsir l-aħjar użu mir-riżorsi umani kollha, 
inkluż billi jsiru sforzi biex jiġi indirizzat 
il-qgħad fost ix-żgħażagħ, jirrifletti 
wieħed mill-funzjonijiet immedjati tal-
Fondi koperti bis-CPR li jikkontribwixxu 
biex jisfruttaw kemm jistgħu il-potenzjal 
tal-popolazzjoni kollha tal-Unjoni. Dan se 
jiġi akkwistat permezz ta’ titjib fl-aċċess 
għall-edukazzjoni, il-livelli minimi u l-
kwalità tal-edukazzjoni u t-titjib tal-
istrutturi tal-appoġġ soċjali. L-
investimenti fl-infrastruttura tas-saħħa 
jistgħu jservu wkoll għall-qadi tal-mira ta’ 
ħajja ta’ xogħol twila u b’saħħitha għaċ-
ċittadini kollha tal-Unjoni. 
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1.5.4 Fit-tfassil tal-programmi tagħhom, 
l-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
iqisu l-isfidi fit-tul tat-tibdil demografiku. 
F’dawk ir-reġjuni l-aktar affettwati mit-
tibdil demografiku, huma għandhom 
jidentifikaw miżuri biex:
a) isostnu tiġdid demografiku permezz ta’ 
kundizzjonijiet imtejba għall-familji u 
bilanċ imtejjeb bejn il-ħajja tax-xogħol u 
dik tal-familja;
b) isaħħu l-impjiegi; iżidu l-produttività u 
l-prestazzjoni ekonomika permezz ta’ 
investiment fl-edukazzjoni u r-riċerka;
c) jiffokaw fuq l-adegwatezza u l-kwalità 
tal-edukazzjoni u tal-istrutturi soċjali ta’ 
appoġġ; kif ukoll
d) jiżguraw servizzi kosteffikaċi tal-kura 
tas-saħħa u tal-kura fit-tul, inklużi 
investimenti fl-infrastruttura.

1.6 Approċċ integrat
1.6.1 Approċċ territorjali integrat huwa 
ta’ importanza fundamentali għal risposta 
effikaċi għall-isfidi quddiem l-Istati 
Membri u r-reġjuni. Dawn l-isfidi huma 
relatati mal-impatti tal-: Globalizzazzjoni; 
tħassib ambjentali u dwar l-enerġija; 
problemi relatati ma’ popolazzjoni li qed 
tikber fl-età u t-tibdil demografiku; it-
trasformazzjoni teknoloġika u d-domandi 
għall-innovazzjoni; u l-inugwaljanza fid-
dħul u s-segregazzjoni soċjali. In-natura 
kumplessa u interrelatata ta’ dawn il-
kwestjonijiet tfisser li s-soluzzjonijiet 
għandhom ikunu ta’ natura integrata, 
multisettorjali u multidimensjonali sabiex 
jirnexxu.
1.6.2 F’dan il-kuntest, il-Fondi koperti 
bis-CPR jagħmluha possibbli li s-setgħa 
ta’ fondi differenti tal-UE tiġi kkombinata 
f’pakketti integrati li huma mfassla 
apposta biex jiffittjaw il-ħtiġijiet lokali u 
reġjonali speċifiċi għall-ilħuq tal-objettivi 
u l-miri tal-istrateġija Ewropa 2020.
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1.6.3 Meta jkunu qed jiżviluppaw l-
istrateġiji u l-programmi tagħhom bil-
għan li jiġu identifikati l-intervenzjonijiet 
l-aktar adegwati li jsostnu l-Istrateġija 
Ewropa 2020, l-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jagħtu attenzjoni partikolari 
lill-karatteristiċi territorjali, strutturali u 
istituzzjonali predominanti, bħall-
konnettività tar-reġjun in kwestjoni, ix-
xejriet tal-impjiegi u l-mobilità tax-
xogħol; il-konnessjonijiet rurali-urbani;  
l-interdependenzi lokali bejn is-setturi 
differenti; il-wirt kulturali; it-tixjiħ u 
bidliet demografiċi, eċċ.
1.6.4 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom janalizzaw liema huma l-isfidi 
ewlenin tas-soċjetà li huma jiffaċċjaw.  Bi 
tweġiba għal dawk l-isfidi, huma 
għandhom iqisu wkoll il-kwestjoni dwar 
liema huma l-aspetti partikolari tal-
benessri taċ-ċittadini tagħhom li huma 
jixtiequ jinfluwenzaw u jtejbu permezz tal-
politika, u kif il-politika għandha tiġi 
disinjata u titwassal fil-kuntest partikolari 
tal-Istat Membru jew ir-reġjun 
kkonċernat.
1.6.5 Sabiex irawmu politiki tajba li huma 
mfassla għall-bżonnijiet reġjonali 
speċifiċi, l-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jiżviluppaw aktar approċċ 
territorjali integrat għat-tfassil u t-twassil 
tal-politika. Il-metodu ta' investiment 
territorjali integrat għandu jkun l-
istrument ewlieni biex jinkiseb żvilupp 
sostenibbli u bbilanċjat, bil-potenzjal li 
jippromwovi l-impjieg, l-inklużjoni soċjali 
u l-prosperità, fejn iqis l-aspetti 
kuntestwali rilevanti iżda jiffoka fuq il-
bażi tal-elementi ċentrali li ġejjin:
a) l-evalwazzjoni tal-potenzjal u l-kapaċità 
ta’ żvilupp tal-Ewropa 2020. 

b) il-valutazzjoni tal-isfidi ta’ żvilupp tal-
Istrateġija Ewropa 2020 u l-punti ta' 
konġestjoni li qiegħda taffronta fir-reġjun 
kif ukoll il-kapaċità tagħha li 
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tindirizzhom;
c) il-konsiderazzjoni tal-iskala territorjali 
xierqa u l-kuntest tad-disinn politiku u t-
twassil politiku, skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà;
d) il-possibilità li tikkombina prijorità 
komplementari ta' investiment waħda jew 
diversi, minn objettivi tematiċi differenti 
f'assi prijoritarju wieħed jew fi ħdan 
programm wieħed;
e) id-disinn tal-arranġamenti ta’ 
governanza f’diversi livelli li huma 
meħtieġa biex jiżguraw it-twassil politiku 
effettiv;
f) l-għażla tar-riżultat adegwat u l-
indikaturi tar-riżultat, li jintużaw għall-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni politiċi.

2. Is-sinerġiji u l-koordinament ta’ Fondi 
koperti mis-CPR mal-istrumenti tal-
politiki oħra tal-UE

2.1 Introduzzjoni
2.1.1 Bil-għan li jiġu akkwistati riżultati 
ottimali għat-tkabbir sostenibbli u l-
iżvilupp tal-art, huwa importanti li jiġu 
koordinati l-politiki kollha tal-Unjoni u l-
istrumenti relatati li għandhom rwol fl-
akkwist tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali u fl-iżvilupp territorjali aktar 
bilanċjat fl-UE,  Dan għandu jiġi rifless 
ukoll f’koordinazzjoni aħjar bejn il-baġit 
tal-Unjoni u l-baġits nazzjonali u sub-
nazzjonali tal-Istati Membri fil-
finanzjament tal-prijoritajiet politiċi 
komuni, kif ukoll fit-titjib tal-
kooperazzjoni vertikali bejn l-UE u l-
entitajiet nazzjonali u reġjonali.
2.1.2 Is-sinerġiji u l-koordinazzjoni ma 
jimplikawx soluzzjonijiet ta’ daqs wieħed 
li jiffittja lil kulħadd. F’dan il-kuntest, 
jeħtieġ li ssir analiżi aktar mill-qrib tal-
impatt tal-politiki tal-Unjoni fir-reġjuni u 
dwar il-koeżjoni bil-għan li jiġu promossi 
sinerġiji effikaċi u bil-għan li jiġu 
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identifikati u promossi l-mezzi l-aktar 
adattati fil-livell Ewropew ta’ appoġġ tal-
investiment lokali u reġjonali.
2.1.3 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jiżguraw konsistenza fl-istadji 
tal-ipprogrammar u tal-implementazzjoni 
bejn l-intervenzjonijiet appoġġati mill-
Fondi koperti bis-CPR u l-objettivi tal-
politiki l-oħra tal-UE. Għal dan il-għan, 
huma għandhom ifittxu li:
a) Jidentifikaw u jisfruttaw il-
komplimentarjetajiet bejn l-istrumenti 
differenti tal-Unjoni fil-livelli nazzjonali u 
reġjonali, kemm fil-fażi ta’ ppjanar u 
f’dik tal-implementazzjoni. 
b) Jottimizzaw l-istrutturi eżistenti u fejn 
ikun meħtieġ jistabbilixxu strutturi ġodda 
li jiffaċilitaw l-identifikazzjoni strateġika 
tal-prijoritajiet tal-istrumenti differenti u 
l-istrutturi ta’ koordinazzjoni fil-livell 
nazzjonali, jevitaw id-duplikazzjoni tal-
isforzi u jidentifikaw iż-żoni fejn jeħtieġ li 
jkun hemm appoġġ finanzjarju 
addizzjonali.
c) Jagħmlu użu sħiħ mill-potenzjal tal-
appoġġ minn strumenti differenti biex 
jappoġġaw operazzjonijiet individwali u 
jaħdmu mill-qrib ma’ dawk responsabbli 
mill-implementazzjoni ta’ strumenti 
nazzjonali oħra biex jagħtu 
opportunitajiet ta’ ffinanzjar koerenti u 
semplifikati għall-benefiċjarji.

2.2 Orizzont 2020 
2.2. Huwa kruċjali li jissaħħu s-sinerġiji u 
l-komplimentarjetajiet bejn il-Politika ta’ 
koeżjoni u l-Orizzont 2020, filwaqt li tiġi 
stabbilita d-diviżjoni ċara tal-oqsma ta’ 
intervenzjoni bejniethom.
2.2.2 B’mod partikolari, l-Istati Membri u 
r-reġjuni għandhom jiżviluppaw strateġija 
ta’ riċerka u innovazzjoni nazzjonali jew 
reġjonali (R&I) għal ‘speċjalizzazzjoni 
intelliġenti’ li tkun konformi mal-
Programm Nazzjonali ta’ Riforma. Dawn 
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l-istrateġiji għandhom jiġu żviluppati 
permezz ta’ kollaborazzjoni mill-qrib bejn 
l-awtoritajiet ta’ ġestjoni nazzjonali jew 
reġjonali u l-awtoritajiet direttament 
kkonċernati minn Orizzont 2020, iżda 
filwaqt li jinvolvu wkoll l-azzjonisti bħall-
universitajiet u l-istituzzjonijiet tal-ogħla 
edukazzjoni, l-industrija lokali u s-sħab 
soċjali. Dawn l-istrateġiji għall-
innovazzjoni għandhom iqisu kemm l-
azzjonijiet ’il fuq u ’l isfel għall- u mill-
Orizzont 2020.
2.2.3 L-azzjonijiet ’il fuq biex iħejju l-
plejers reġjonali R&I jipparteċipaw fil-
proġetti Orizzont 2020 (“stairways to 
excellence”) se jiġu żviluppati permezz 
tal-bini tal-kapaċità. Il-komunikazzjoni u 
l-kooperazzjoni bejn il-punti ta’ kuntatt 
nazzjonali ta’ Orizzont 2020 u l-
awtoritajiet amministrattivi tal-Fondi 
koperti bis-CPR għandhom jissaħħu, 
partikolarment rigward kwalunkwe 
proġetti magħżula f’Orizzont 2020 li 
għadhom ma ġewx iffinanzjati minħabba 
nuqqas ta’ riżorsi.
2.2.4 L-azzjonijiet ’l isfel għandhom 
jipprovdu l-mezzi biex jisfruttaw u jxerrdu 
r-riżultati R&I, li jirriżultaw minn 
Orizzont 2020, fis-suq, u jistgħu jinkludu: 
l-impjanti pilota u s-siti ta’ 
demostrazzjoni, il-prova tal-kunċett u l-
iffinanzjar fi stadju bikri, il-faċilitajiet ta’ 
inkubazzjoni, ir-riċerka applikata, il-
kapaċitajiet ta’ trasferiment speċifiċi 
industrijali u teknoloġiċi u l-appoġġ ta’ 
raggruppamenti.
2.2.5 L-appoġġ konġunt għandu jiġi 
provdut lill-awtoritajiet nazzjonali u 
reġjonali għad-disinn u l-
implementazzjoni ta’ tali strateġiji 
innovattivi, li jistgħu jinkludu: appoġġ 
biex jiġu identifikati l-opportunitajiet għal 
finanzjament konġunt tal-infrastrutturi 
R&I ta’ interess Ewropew, il-promozzjoni 
tal-kollaborazzjoni internazzjonali, l-
appoġġ metodoloġiku permezz ta’ 
reviżjonijiet minn pari, l-iskambju ta’ 
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prattiki tajba u t-taħriġ fir-reġjuni kollha.
2.2.6 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom iqisu l-miżuri addizzjonali li 
ġejjin li huma mmirati biex jiżblokkaw il-
potenzjal tagħhom għal eċċellenza u 
innovazzjoni, b’mod li hu komplimentari 
ma’ Orizzont 2020 u li joħloq sinerġiji 
miegħu. 
a) il-konnessjoni ta’ ċentri emerġenti ta’ 
eċċellenza, u reġjuni innovattivi fi Stati 
Membri inqas żviluppati ma’ 
kontrapartijiet prinċipali f’naħat oħra tal-
Ewropa;
b) il-bini ta’ konnessjonijiet ma’ 
raggruppamenti innovattivi u r-
rikonoxximent tal-eċċellenza f’reġjuni 
anqas żviluppati;
c) it-twaqqif ta’ “ERA Chairs” biex jiġbdu 
akkademiċi eċċellenti; 
kif ukoll
d) l-appoġġ tal-aċċess għal networks 
internazzjonali għar-riċerkaturi u 
innovaturi.

2.3 LIFE
2.3.1 Is-sinerġiji mal-istrumenti politiċi 
tal-Unjoni (kemm strumenti ta’ ffinanzjar 
u mhux ta’ ffinanzjar) li jservu għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, il-ħarsien 
ambjentali u l-effikaċja tar-riżorsi, 
għandhom jiġu esplojtati fejn dan ikun 
possibbli.
2.3.2 Peress li l-programmi se 
jikkontribwixxu għall-għanijiet tat-
tkabbir sostenibbli permezz ta’ fokus 
tematiku aktar b’saħħtu u permezz ta’ 
prinċipju ta’ żvilupp sostenibbli rinforzat, 
is-sinerġiji msemmija fi 2.3.1 huma 
inerenti fil-qafas regolatorju tal-Fondi 
koperti bis-CPR.
2.3.3 Is-sinerġiji ma’ LIFE, 
partikolarment mal-proġetti integrati fl-
oqsma tan-natura (bħas-servizzi tal-
ekosistema u l-bijodiversità), l-ilma, l-
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iskart, l-arja, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima u l-adattament għat-tibdil fil-klima, 
għandhom jiġu segwiti. Il-koordinazzjoni 
ma’ LIFE għandha tkun żgurata permezz 
ta’ proġetti ta’ appoġġ li huma ta’ natura 
komplimentari, kif ukoll billi jiġi promoss 
l-użu tas-soluzzjonijiet, il-metodi u l-
approċċi validati taħt il-Programm LIFE.
2.3.4 L-użu tal-Valutazzjonijiet tal-Impatt 
Ambjentali (EIAs), il-Valutazzjonijiet tal-
Impatt Sostenibbli (SIAs), il-
Valutazzjonijiet Ambjentali Strateġiċi 
(SEAs) u l-istrumenti relevanti l-oħra 
għandhom jiġi promoss sabiex jitqiesu t-
telf tal-bijodiversità u l-effetti tat-tibdil fil-
klima fl-ippjanar territorjali (inklużi l-
istrateġiji makro-reġjonali) u t-teħid ta’ 
deċiżjonijiet reġjonali u lokali.
2.3.5 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jippromwovu l-infrastruttura 
ħadra, l-eko-innovazzjoni u l-adozzjoni ta’ 
teknoloġiji innovattivi sabiex tinħoloq 
ekonomija aktar ħadra.
2.3.6 Il-bini tal-kapaċità huwa prerekwiżit 
biex jitwasslu dawn l-attivitajiet, u 
għandu jtejjeb il-potenzjali u jiżviluppa l-
ħiliet, kemm tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, kif ukoll tas-sħab.
2.3.7 Fid-dawl tal-fatt li l-isfidi ambjentali 
ma jirrispettawx il-konfini 
amministrattivi, hija tal-akbar importanza 
l-kooperazzjoni transfruntiera, 
interreġjonali u transnazzjonali fost l-
awtoritajiet Ewropej, nazzjonali, reġjonali 
u lokali fir-rigward tal-protezzjoni tal-
bijodiversità u r-riżorsi naturali fir-
reġjuni kollha. L-użu mtejjeb tal-potenzjal 
ta’ koooperazzjoni territorjali u skambji 
tal-informazzjoni, l-esperjenza u l-prattiki 
takba jagħtu kontribut sinifikanti biex 
jintlaħqu objettivi ambjentali u relatati 
mal-klima.
2.3.8 Barra minn hekk, il-finanzjament 
mill-Fondi koperti bis-CPR jeħtieġ li jkun 
kkoordinat mas-sostenn mill-Programm 
NER 300, li juża d-dħul mill-kwoti tal-
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irkant skont l-Iskema Ewropea għall-
Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet1.

2.4 ERASMUS għal Kulħadd
2.4.1 Is-sinerġiji bejn il-Fondi koperti bis-
CPR u l-programm "Erasmus għal 
Kulħadd" għandhom jiżdiedu sabiex ikun 
hemm massimizzazzjoni tal-impatt tal-
investiment fil-persuni. Dak l-investiment 
se jibbenefika b'mod kruċjali kemm lill-
individwi kif ukoll lis-soċjetà bħala entità 
sħiħa billi jikkontribwixxi għat-tkabbir u 
l-prosperità. "Erasmus għal Kulħadd" 
jappoġġja biss proġetti transnazzjonali, 
filwaqt li l-Politika ta' koeżjoni għandha 
dimensjoni reġjonali aktar qawwija. L-
Istati Membri u r-Reġjuni huma mħeġġa 
jittestjaw l-istrumenti u l-metodi li 
jirriżultaw mill-kooperazzjoni 
transnazzjonali permezz ta' ''Erasmus 
għal Kulħadd" u mbagħad biex 
jimplimentawhom fit-territorju tagħhom 
permezz tal-Fondi koperti bis-CPR.
2.4.2 Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw koordinazzjoni 
effettiva bejn il-politika ta' koeżjoni u 
"Erasmus għal Kulħadd' permezz ta' 
distinzjoni ċara fit-tipi ta' gruppi ta' 
investiment u gruppi fil-mira sostnuti. 
"Erasmus għal Kulħadd' se jiffoka s-
sostenn tiegħu fuq proġetti 
transnazzjonali li jinkludu l-mobbiltà tal-
istudenti, taż-żgħażagħ u tal-persunal; fuq 
sħubijiet strateġiċi bejn l-
organizzazzjonijiet u istituzzjonijiet fl-
Ewropa kollha u fuq azzjonijiet li jsostnu 
l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-
politika. Il-miri ewlenin ta' investimenti 
ta' prijorità għall-politika ta' koeżjoni 
għandhom ikunu: l-edukazzjoni, it-taħriġ 
għas-suq tax-xogħol u l-mobilità tal-

                                               
1 ĠU L 290, 6.11.2010, p. 39–48 2010/670/UE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Novembru 2010 li 
tistabbilixxi l-kriterji u l-miżuri għall-finanzjament ta' proġetti ta' dimostrazzjoni kummerċjali mmirati lejn il-
ġbir ambjentalment sikur u l-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 kif ukoll proġetti ta' dimostrazzjoni ta' teknoloġiji 
innovattivi skont l-iskema għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet fi ħdan il-Komunità stabbilita bid-Direttiva 
2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2010/670/EU) ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32-46.
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adulti fl-edukazzjoni.
2.4.2 Barra minn hekk, jintlaħqu riżultati 
aħjar permezz tal-promozzjoni tal-
komplementarjetà tal-finanzjament għall-
mobilità u l-finanzjament tal-attivitajiet li 
jintegraw l-aqwa prattiki u l-proġetti 
innoovattivi identifikati fil-livell tal-UE 
taħt “Erasmus għal Kulħadd”. L-Aġenziji 
Nazzjonali stabbiliti skont dan il-
programm jistgħu jikontribwixxu għall-
ilħiq ta’ dan il-koordinament.

2.5 Il-Programm tal-Unjoni Ewropea 
għall-Bidla u l-Innvazzjoni Soċjali (PSCI)
2.5.1 Is-sinerġiji bejn il-Fondi koperti bis-
CPR u mill-Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Bidla u l-Innvazzjoni 
Soċjali (PSCI) għandhom jiżdiedu, bil-
għan li isir kontribut għall-
implimentazzjoni tal-Istrateġija 
Ewropa 2020, għall-miri ewlenin tagħha, 
għall-inizjattivi ewlenin, għal-Linji gwida 
Integrati u għall-Inizjattiva 
Opportunitajiet għaż-Żgħażagħ, billi jiġi 
pprovdut sostenn finanzjarju għall-
objettivi tal-Unjoni Ewropea f'termini tal-
promozzjoni ta' livell għoli ta' kwalità 
għolja ta' impjieg, billi tigi ggarantita 
protezzjoni soċjali adegwata u deċenti, il-
ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u l-
faqar, titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol 
u titjib fis-sitwazzjoni tal-impjieg u tal-
edikazzjoni taż-żgħażagħ.
2.5.2. L-Istati Membri għandhom jużaw l-
opportunità u jagħmlu tajjeb għal 
azzjonijiet kumplimentarji skont il-Fond 
Soċjali Ewropew (FSE) b'mod li huwa 
konsistenti mal-attivitajiet imwettqa skont 
il-PSCI f'oqsma bħad-djalogu soċjali, id-
drittijiet fundamentali, opportunitajiet 
indaqs, l-edukazzjoni, it-taħriġ 
professjonali, id-drittijiet u l-benesseri tat-
tfal, il-politika taż-żgħażagħ, il-politika 
dwar il-migrazzjoni, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-intraprenditorija, is-saħħa, 
il-kundizzjonijiet tax-xogħol, it-tkabbir u 
r-relazzjonijiet esterni, kif ukoll il-politika 
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ekonomika inġenerali.
2.5.3. F'reġjuni tal-fruntieri, sħubijiet 
transkonfinali EURES għandhom rwol 
importanti fl-iżvilupp ta' suq tax-xogħol 
Ewropew ġenwin. Is-sħubijiet 
transfruntiera tal-EURES għandhom 
għalhekk jibqgħu jiġu appoġġati permezz 
ta’ attivitajiet orizzontali tal-Unjoni, li 
jistgħu jiġu kkomplimentati minn riżorsi 
nazzjonali jew mill-FSE.
2.5.4. Sabiex jiġi żgurat li l-azzjonijiet ta’ 
komplimentarjetà skont il-PSCI jiġu 
koordinati mill-qrib ma’ dawk li jsiru fil-
qafas tal-politika ta’ koeżjoni. L-Istati 
Membri għandhom jikkoordinaw l-
azzjonijiet korrispondenti skont il-Fondi 
tal-QSK, b'mod partikolari skont il-FSE u 
l-FEŻR, ma' azzjonijiet tal-mikrofinanzi 
tal-pilastru PSCI, immirati biex iżidu l-
aċċess għal u d-disponibbiltà tal-
mikrofinanzi lil persuni li tilfu jew li 
qegħdin fir-riskju li jitilfu l-impjieg 
tagħhom, jew li qegħdin jaffrontaw 
diffikultajiet biex jidħlu jew jidħlu mill-
ġdid fis-suq tax-xogħol, kif ukoll lill-
persuni li huma f'riskju ta' esklużjoni 
soċjali u persuni vulnerabbli li jinsabu 
f'qagħda żvantaġġata fir-rigward tal-
aċċess tagħhom għas-suq tal-kreditu 
konvenzjonali u li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw mikroimpriżi tagħhom stess, 
inklużi l-impjieg indipendenti, mingħajr 
ebda diskriminazzjoni rigward l-età, kif 
ukoll lil mikroimpriżi, speċjalment dawk 
fl-ekonomija soċjali, u lil dawk il-
mikroimpriżi li jimpjegaw il-persuni l-
aktar imbiegħda mis-suq tax-xogħol.
2.5.5. Fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew, ‘Ass ta’ Inizjattiva taż-
Żgħażagħ’ fi ħdan il-PSCI, jappoġġa 
azzjonijiet għal persuni b’età  anqas minn 
25 sena, fost l-oħrajn azzjonijiet li 
jipprevjenu t-tluq mill-iskola qabel iż-
żmien, speċjalment permezz tar-
riintegrazzjoni fit-taħriġ, biex jiġu 
żviluppati ħiliet li huma relevanti għas-
suq tax-xogħol li jqarrbu aktar id-dinjiet 
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tal-impjieg, l-edukazzjoni u t-taħriġ, biex 
tiġi appoġġata l-esperjenza tal-ewwel 
xogħol u t-taħriġ fuq ix-xogħol sabiex iż-
żgħażagħ jingħataw l-opportunità li 
jakkwistaw il-ħiliet relevanti u l-
esperjenza tax-xogħol meħtieġa u l-
kwalità ta’ “traineeships” u tal-
apprendistat biex ikun appoġġat l-aċċess 
tagħhom għas-suq tax-xogħol.  Sabiex 
jissaħħu dawn l-azzjonijiet, l-Istati 
Membri u r-reġjuni għandhom 
jistabbilixxu azzjonijiet korrispondenti fil-
programmi taħt il-Fondi QSK.

2.6 Is-CEF+TENs, in-networks tal-
enerġija u tat-telekomunikazzjoni
2.6.1 Sabiex ikunu massimizzati l-valur 
miżjud Ewropew, l-FEŻR u l-Fond ta’ 
Koeżjoni, in-Networks Trans-Ewropej u l-
Faċilità ta’ Konnessjoni Ewropea (CEF) 
għandhom ikunu ppjanati f’kooperazzjoni 
mill-qrib, sabiex jiżguraw li jiġu preveduti 
l-aħjar konnessjonijiet tat-tipi differenti 
ta’ infrastruttura (fit-Trasport, l-Enerġija 
u t-Telekomunikazzjonijiet) fil-livelli 
lokali, reġjonali u nazzjonali, u fl-Unjoni 
kollha. Għandu jkun żgurat l-ingranaġġ 
massimu tal-fondi għal proġetti 
b’dimensjoni Ewropea u tas-Suq Komuni, 
partikolarment għan-networks ta’ 
prijorità tat-trasport, tal-enerġija u 
diġitali.
2.6.2 Bl-istess mod kif jeħtieġ li l-
infrastruttura nazzjonali tiġi ppjanata 
b’mod koerenti, kemm billi jitqies l-
iżvilupp tal-konnessjonijiet transkonfinali 
tal-Unjoni u billi jiġu żviluppati l-
konnessjonijiet fir-reġjuni kollha fi ħdan 
Stat Membru, il-pjanijiet għandhom 
jkunu bbażati fuq domanda reali u 
proġettata tat-trasport u għandhom ikunu 
identifikati l-konnessjonijiet nieqsa u l-
ostakoli. L-investiment fil-konnettività 
reġjonali għan-network komprensiv u 
għan-Network Trans Ewropew tal-
infrastruttura tat-trasport (TEN-T) 
prinċipali għandu jiżgura li ż-żoni urbani 
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u rurali jibbenefikaw mill-opportunitajiet 
li jinħolqu min-networks prinċipali.
2.6.3 Il-prijoritizzazzjoni tal-investimenti 
li jkollhom impatt lil hinn minn ċertu Stat 
Membru, għandhom jiġu koordinati 
permezz ta’ ippjanar TEN-T sabiex l-
investimenti tal-FEŻR u l-Fond ta’ 
Koeżjoni fl-infrastruttura tat-trasport 
ikunu kompletament konformi mal-Linji 
Gwida TEN-T, li jiddefinixxu l-
prijoritajiet tat-trasport tal-Unjoni, li 
jinkludu: l-indirizzar tal-isfida tat-tibdil 
fil-klima, l-iżvilupp futur ta’ network 
TEN-T integrat, u l-kunċett ta’ kurituri 
multimodali.
2.6.4 Il-White Paper tal-Kummissjoni 
dwar it-Trasport1tistabbilixxi viżjoni għal 
sistema ta’ trasport kompetittiva u li tuża 
r-riżorsi b’mod effiċjenti, filwaqt li 
tenfasizza li jeħtieġ li jkun hemm tnaqqis 
sinifikanti fil-gassijiet b’effett ta’ serra 
fis-settur tat-trasport. Rigward il-Fondi 
koperti mis-CPR, dan ifisser iffukar fuq 
il-forom sostenibbli tat-trasport u 
investigazzjoni dwar l-oqsma li joffru l-
akbar valur miżjud Ewropew, pereżempju 
n-Networks Trans-Ewropej. Ladarba 
jkunu identifikati, l-investimenti 
għandhom jiġu prijoritizzati skont il-
kontribut tagħhom għall-mobilità, is-
sostenibilità, it-tnaqqis tal-emissjonijiet 
ta’ gass b’effett ta’ serra, u ż-Żona Unika 
Ewropea tat-Trasport.

2.6.5 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jiffukaw l-investimenti fuq il-
bini ta’ infrastruttura ġdida u fuq it-titjib 
tal-kapaċità tal-infrastruttura eżistenti 
permezz ta’ aġġornament kontinwu.
2.6.6 Fir-rigward tat-trasport marittimu, 
il-portijiet għandhom jiġu żviluppati 
bħala punti effikaċi ta’ dħul u ta’ ħruġ 
billi jkun hemm integrazzjoni sħiħa mal-

                                               
1 “Pjan Direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-
riżorsi b’mod effiċjenti” COM 2011) 144 finali
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infrastruttura tal-art. Għandha tingħata 
prijorità lill-proġetti li jikkonċernaw l-
aċċess għall-port u l-konnessjonijiet 
hinterland. L-iżvilupp tal-ilmijiet 
navigabbli interni għandu jinforza l-
kontribut tagħhom għan-networks 
sostenibbli Ewropej għat-trasport tal-
merkanzija.
2.6.7 B’mod partikolari, wieħed għandu 
jfittex li jkun hemm komplimentarjetà 
bejn l-investimenti tal-infrastrutura tal-
FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni, b’ġestjoni 
komuni u tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa (CEF), li hija faċilità ġestita 
b’mod dirett li tagħżel il-proġetti b’mod 
kompetittiv. Is-CEF se tagħti fondi għal 
proġetti fin-network prinċipali (il-partijiet 
strateġikament l-aktar importanti tan-
network komprensiv) li għandhom l-akbar 
valur miżjud Ewropew u li jidhru li huma 
l-aktar kumplessi fir-rigward tat-TEN-T 
f’termini tal-implementazzjoni: il-
konnessjonijiet transkonfinali nieqsa, il-
limitazzjonijiet prinċipali u l-mezzi 
multimodali. Il-Fond ta’ Koeżjoni se 
jikkonċentra fuq proġetti b’ valur miżjud 
Ewropew għoli biex jitnaqqsu l-
limitazzjonijiet fin-networks tat-trasport 
billi jappoġġa l-infrastruttura TEN-T, 
f’każ tan-network prinċipali u wkoll 
network komprensiv. 
2.6.8 Il-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni se 
jipprovdu lill-infrastrutturi lokali u 
reġjonali u l-konnessjonijiet tagħhom 
għan-network prijoritarju tal-Unjoni fl-
oqsma tal-enerġija u tat-
telekomunikazzjoni.
2.6.9 Is-CEF huwa komplimentari għall-
Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni peress li 
huwa jikkontribwixxi biex jinkisbu l-
għanijiet tal-iżvilupp reġjonali u lokali 
f’termini tal-infrastruttura, sabiex jiġi 
provdut valur miżjud massimu għal Suq 
Uniku funzjonali u integrat u għall-
koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali.
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2.7 L-IPA, ENPI, EDF 
2.7.1 Wieħed għandu jfittex li jiżdiedu s-
sinerġiji bejn l-istrumenti esterni u l-
politika ta’ koeżjoni, sabiex titjieb l-
effikaċja tal-ilħiq tad-diversi objettivi 
politiċi tal-Unjoni.  B’mod partikolari, is-
sinerġiji u l-komplementarjetajiet 
għandhom ikunu mibnija b’mod li 
jirrigwarda l-Fond ta’ Żvilupp Ewropew, 
l-Istrument ta’ Qabel l-Adeżjoni u l-
Istrument tal-Viċinat Ewropew.
2.7.2 Jeħtieġ li tiġi sfruttata l-provvista ta’ 
integrazzjoni territorjali aktar profonda, 
sinerġiji bejn l-attivitajiet ta’ 
kooperazzjoni territorjali skont il-politika 
ta’ koeżjoni u l-Istrumenti tal-Viċinat 
Ewropew. Il-potenzjal biex jinħolqu 
komplementarjetajiet bejn dawn l-
istrumenti huwa qawwi l-aktar fir-rigward 
tal-attivitajiet ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali. L-Istati Membri u r-
reġjuni għandhom, għalhekk, jiżguraw li 
l-attivitajiet eżistenti jkunu assoċjati ma’ 
Gruppi Ewropej ta’ Kooperazzjoni 
Ewropea li nħolqu dan l-aħħar, li jagħtu 
attenzjoni speċjali lill-koordinazzjoni u l-
iskambju tal-aħjar prattiki.

3. Mekkaniżmu ta’ koordinament fost il-
Fondi li jiġi kopert mis-CPR

3.1 L-Istati Membru u r-reġjuni 
għandhom jiżguraw li l-intervenzjonijiet 
ffinanzjati permezz tal-Fondi koperti bis-
CPR joħolqu sinerġiji u li s-
semplifikazzjoni twassal għal tnaqqis fl-
ispiża amministrattiva u l-piż fuq l-art.
3.2 Il-Ministeri u l-awtoritajiet 
amministrattivi responsabbli mill-
implementazzjoni tal-Fondi koperti bis-
CPR għandhom jaħdmu flimkien mill-
qrib fit-tħejjija, l-implementazzjoni, is-
sorveljanza u l-evalwazzjoni tal-Kuntratt 
tas-Sħubija u l-programmi. B’mod 
partikolari, huma għandhom:
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a) jidentifikaw l-oqsma ta’ intervenzjoni 
fejn il-Fondi koperti mis-CPR jistgħu jiġu 
kkombinati b’mod komplimentari biex 
jakkwistaw wieħed jew diversi objettivi 
tematiċi stipulati f’dan ir-Regolament;
b) jippromwovu l-involviment tal-
awtoritajiet amministrattivi responsabbli 
minn wieħed mill-Fondi koperti bis-CPR 
tal-awtoritajiet ta’ ġestjoni l-oħra u l-
ministeri relevanti għall-iżvilupp tal-
iskemi ta’ appoġġ biex jiżguraw sinerġiji 
u jevitaw fondi li jkopru l-istess affarijiet 
u jippromwovu l-approċċ ta’ fondi 
multipli;
c) jistabbilixxu kumitati ta’ sorveljanza 
konġunti għal programmi li 
jimplementaw il-Fondi koperti bis-CPR, u 
għall-iżvilupp ta’ arranġamenti oħra ta’ 
ġestjoni konġunta u tal-kontroll biex 
jiffaċilitaw il-koordinament bejn l-
awtoritajiet responsabbli mill-
implementazzjoni tal-Fondi koperti bis-
CPR;
d) jagħmlu użu minn soluzzjonijiet ta’ 
governanza elettronika immirati lejn l-
applikanti u l-benefiċjarji u “one-stop 
shops” għal pariri dwar l-opportunitajiet 
ta’ appoġġ li huma disponibbli minn kull 
Fond mill-Fondi koperti mis-CPR.

4. Il-prijoritajiet tal-koordinazzjoni 
territorjali (transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali)

4.1 Il-potenzjal kbir għall-iżvilupp
reġjonali, il-ħolqien tal-impjiegi u l-
koeżjoni jinsab fil-kooperazzjoni li tmur 
lil hinn mill-fruntieri amministrattivi u li 
tipprova tegħleb il-fruntieri naturali. Il-
kooperazzjoni abbażi ta’ ħtieġa komuni 
f’territorju maqsum spiss tkun l-aktar 
effikaċi. 
4.2 Il-kooperazzjoni transkonfinali 
tirriżulta mill-komprensjoni li diversi sfidi 
ma jiqfux mal-fruntieri amministrattivi.
It-tweġiba effikaċi titlob azzjoni konġunta, 
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kooperattiva u l-qsim ta’ għarfien fil-livell 
territorjali adegwat.
4.3 Minbarra dan, il-potenzjal moħbi ta’ 
reġjuni fruntiera jista’ jintuża permezz ta’ 
miżuri ta’ appoġġ li huma orjentati 
lokalment.
4.4 L-istrateġiji makro-reġjonali eżistenti 
ħejjew it-triq għall-organizzazzjoni tal-
partijiet interessati f’azzjonijiet konġunti 
fil-livell territorjali adattat. L-istrateġiji 
żiedu l-komprensjoni tal-ħtieġa tal-
kooperazzjoni għall-indirizzar tal-
problemi li ma jistgħux jissolvew minn 
Stat Membru wieħed, bħal pereżempju,it-
tindif tal-Baħar Baltiku jew id-Danubju.
L-istrateġiji makro-reġjonali u forom 
oħra ta’ kooperazzjoni territorjali jistgħu 
jiġu appoġġati kemm mill-FEŻR u l-FSE 
u l-kundizzjonijiet speċifiċi ta’ appoġġ 
għall-istrateġiji makro-reġjonali 
għandhom jiġu deskritti fil-programm.
4.5 Li jingħelbu l-ostakoli jeħtieġ li jkun 
parti mill-ipprogrammar tal-Fondi koperti 
bis-CPR –  l-objettivi tal-istrateġiji makro-
reġjonali eżistenti għandhom jiġu riflessi 
fl-analiżi tal-ħtiġijiet u fit-twaqqif ta’ miri 
għall-programmi operattivi relevanti mill-
fażi tal-ippjanar ’il quddiem. Dawn l-
istrateġiji ma jkunux servew l-għan 
tagħhom qabel l-objettivi tal-istrateġiji 
makro-reġjonali ma jibdewx jifformaw 
parti mill-ippjanar strateġiku fil-
programmi tal-politika ta’ koeżjoni fir-
reġjuni u l-Istati Membri kkonċernati.
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4.6 Fl-istess ħin, l-Istati Membri u r-
reġjuni għandhom jiżguraw li l-
programmi ta’ kooperazzjoni territorjali 
jagħtu kontribut effikaċi lill-objettivi tal-
Ewropa 2020. L-Istati Membri u r-reġjuni 
jistgħu, għalhekk, jippromwovu l-
kooperazzjoni kif ukoll jittestjaw, 
jippruvaw u jintroduċu soluzzjonijiet 
ġodda, filwaqt li jiżguraw li din il-
kooperazzjoni tiġi organizzata biex 
tappoġġa miri politiċi aktar wiesa’. Fejn 
ikun meħtieġ, il-kooperazzjoni territorjali 
għandha tintuża biex tlaqqa’ flimkien ’il 
min ifassal il-politiki min-naħat differenti 
tal-fruntieri biex jaħdmu sabiex jegħlbu 
problemi komuni.

4.7 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom iqisu l-programmi ta’ 
kooperazzjoni territorjali primarjament 
bħala għodod utli biex jingħelbu l-barrieri 
għall-kooperazzjoni, li min-naħa tagħhom 
jistgħu jappoġġaw il-miri politiċi 
nazzjonali u reġjonali b’impatt li jmur lil 
hinn mill-ambitu tal-programm.
(Fl-Anness kollu, il-forma “irid" għandha 
tiġi sostitwita b'"għandu" minbarra għal 
referenzi għas-sħubija skont l-Artikolu 5, 
fejn għandha tintuża il-forma (“għandu”).

Or. en

Emenda 535
Elisabeth Schroedter
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness -I

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness -I
Qafas Strateġiku Komuni

L-għan ta’ dan il-qafas huwa li jservi, 
skont l-Artikolu 10, bħala mezz ta’ 
koordinament, integrazzjoni u bilanċjar 
tal-objettivi ta’ politiki differenti f’kuntesti 
reġjonali speċifiċi, u partikolarment bħala 
mezz ta’ koordinament u bilanċjar tal-
prijoritajiet ta’ investiment mal-objettivi 
tematiċi stipulati fl-Artikolu 9.
Minbarra l-qafas inkluż fl-Anness, il-
Kummissjoni għandha tappoġġa lill-Istati 
Membri u r-reġjuni billi tadotta menu 
mhux komprensiv ta’ azzjoninijiet 
rakkomandati għall-Fondi QSK fil-forma 
ta’ att delegat skont l-Artikolu 142. Dan 
il-menu mhux komprensiv, bħala parti 
mill-QSK, għandu jipprovdi lill-Istati 
Membri u r-reġjuni bi gwida dwar kif 
jistgħu jirriflettu l-għanijiet tematiċi 
stabbiliti fl-Artikolu 9 ta' dan ir-
Regolament fi pprogrammar, meta 
jitqiesu l-ħtiġijiet, l-isfidi u l-
opportunitajiet differenti tar-reġjuni u l-
flessibbiltà meħtieġa għall-iżvilupp 
sostenibbli reġjonali.

1. Il-Prinċipji Orizzontali u l-isfidi 
trasversali

1.1 Is-sħubija u l-governanza f’diversi 
livelli 
1.1.1 Il-prinċipju tal-governanza f’diversi 
livelli jeħtieġ azzjoni koordinata mnedija 
skont il-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-
proporzjonalità, u permezz ta’ sħubija. 
Għandha tieħu wkoll il-forma ta’ 
kooperazzjoni operattiva u 
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istituzzjonalizzata, partikolarment fir-
rigward tat-tfassil u l-implementazzjoni 
tal-politiki tal-Unjoni.  Ir-referenza 
espliċita għall-prinċipju tal-governanza 
f’diversi livelli f’dan ir-Regolament, 
tirrapreżenta l-infurzar ta’ dan il-
prinċipju u tipprovdi valur miżjud għall-
politika ta’ koeżjoni innifisha.
1.1.2 Il-prinċipju ta’ governanza f’diversi 
livelli għandu jiġi rispettat sabiex tiġi 
ffaċilitata l-kisba tal-koeżjoni soċjali, 
ekonomika u territorjali u l-provvista tal-
prijoritajiet tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.
1.1.3. Skont l-Artikolu 5, l-Istati Membri 
għandhom jorganizzaw sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet reġjonali, 
lokali, urbani u l-awtoritajiet pubbliċi l-
oħra, is-sħab ekonomiċi u soċjali, u l-
korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, 
fosthom is-sħab ambjentali, l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi u l-
korpi responsabbli mill-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u n-
nondiskriminazzjoni u l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi li 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali u l-
organizzazzjonijiet attivi fl-oqsma tal-
kultura, l-edukazzjoni u politika taż-
żgħażagħ. Għandha tingħata attenzjoni 
speċifika lill-gruppi li jistgħu jiġu 
affettwati mill-programmi u li jistgħu 
jkollhom diffikultajiet biex 
jinfluwenzawhom.
1.1.4 Sabiex tiġi żgurata governanza 
effikaċi f’diversi livelli, l-Istati Membri u 
r-reġjuni għandhom jieħdu l-azzjonijiet li 
ġejjin:
a) jimplementaw is-sħubija skont il-kodiċi 
ta’ kondotta Ewropew kif imsemmi fl-
Artikolu 5; 
b) jistabbilixxu mekkaniżmi ta’ 
koordinazzjoni bejn id-diversi livelli ta’ 
governanza skont is-sistemi rispettivi tas-
setgħat kostituzzjonali;
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c) jirrappurtaw regolarment dwar l-
implementazzjoni tas-sħubija.

1.1.5 Fl-istadji kollha tal-
implimentazzjoni tal-Fondi koperti bis-
CPR, is-sħubija jeħtieġ li tkun 
organizzata b’tali mod li tinvolvi b’mod 
dirett lill-awtoritajiet reġjonali u lokali fit-
tħejjija ta’ Kuntratti ta’ Sħubija, u tal-
programmi kif ukoll fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni ta’ dawk il-programmi. Is-
sħab soċjali u ekonomiċi, l-awtoritajiet 
pubbliċi l-oħra, kif ukoll il-korpi li 
jirrapreżentaw is-soċjetà ċivili, inkluż is-
sħab ambjentali, l-organizzazzjonijiet 
non-governattivi u l-korpi responsabbli 
mill-promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nuqqas ta’ diskriminazzjoni għandhom 
jiġu inklużi sabiex jiżguraw is-sħubija fil-
fażijiet kollha tal-implementazzjoni 
politika. Is-sħubija għandha tiġi 
organizzata kif inhu ġej:
a) Is-sħab għandhom jirrappreżentaw il-
livelli territorjali differenti skont l-
istruttura istituzzjonali tal-Istati Membri u 
s-sħubija għandha tiġi stabbilita filwaqt li 
tirrispetta dawn ir-rekwiżti minimi li 
ġejjin:
(i) ir-rappreżentanza tas-sħab differenti 
hija bbażata fuq ir-responsabbiltajiet 
rispettivi tagħhom matul l-
implimentazzjoni tal-programmi,
(ii) is-sħab jagħżlu u jaħtru l-membri 
proprji tagħhom għall-kumitat ta' 
monitoraġġ u l-korpi u l-gruppi l-oħra 
konsultattivi stabbiliti fi ħdan il-qafas tal-
fondi CSF,
(iii) il-kumitati għall-monitoraġġ huma 
ġenerikament ibbilanċjati u diversi fil-
kompożizzjoni tagħhom, 
(iv) il-lista ta' membri tal-kumitati għall-
monitoraġġ u gruppi ta' ħidma oħra 
għandha tiġi ppubblikata. 
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(v) kull imsieħeb magħżul huwa konxju
tad-dmirijiet tiegħu marbuta mal-
kunfidenzjalità u l-kunflitt ta' interess
minħabba t-taħriġ speċifiku u l-
formalizzazzjoni tad-dmirijiet tiegħu fi 
stqarrija ffirmata.
b) Is-sħab għandhom ikunu involuti 
direttament fit-tħejjija tal-Kuntratti ta’ 
Sħubija u fl-istadji kollha tat-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi.
1.1.6 Il-kooperazzjoni mas-sħab għandha 
ssegwi l-aqwa prattiki. Kull Stat Membru 
għandu jiżgura livell adegwat ta’ 
assistenza teknika sabiex jiġu ffaċilitati l-
involviment u l-parteċipazzjoni tas-sħab 
fl-istadji kollha tal-proċess ta’ 
pprogrammar.
1.1.7 L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu sħubija li tissodisfa r-
rekwiżiti minimi li ġejjin f'termini ta' 
proċedura: 
(i) l-iżvelar f'waqtu ta' informazzjoni 
matul id-dibattiti dwar dokumenti
strateġiċi,
(ii) żmien biżżejjed għall-partijiet 
interessati biex janalizzaw, jikkonsultaw 
lill-membri u l-kostitwenzi tagħhom u 
jagħtu feedback dwar id-dokumenti,
(iii)il-mezzi xierqa biex il-partijiet 
interessati jkunu jistgħu jistaqsu
mistoqsijiet jew jagħmlu suġġerimenti u 
kummenti,
(iv) it-trasparenza dwar mod kif il-
proposti mod u l-kummenti min-naħa tal-
imsieħba ġew ikkunsidrati, inkluża l-
ispjegazzjoni fil-każ tar-rifjut tal-
kummenti; kif ukoll 
(v) it-tixrid tar-riżultat tal-
konsultazzjonijiet. 

1.1.8 Barra minn hekk, għandha titqies l-
aċċessibbiltà għal persuni b'diżabbiltà 
għal dan il-proċess f'termini wkoll tal-
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ambjent fiżiku pprovdut.

1.2 L-iżvilupp sostenibbli
1.2.1 Il-prinċipju tal-iżvilupp sostenibbli, 
kif imniżżel fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), hu relatat mal-kunċett tal-
progress li skont tiegħu għandhom jiġu 
integrati l-konsiderazzjonijiet soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali meta jitqiesu l-
benesseri u titjib fil-kwalità tal-ħajja 
għall-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri.
1.2.2 Il-konsiderazzjonijiet tal-Iżvilupp 
Sostenibbli, kif ukoll il-prinċipju “min 
iniġġes iħallas” għandhom, għalhekk, 
ikunu parti integrali minn kull pjan, mill-
iddisinjar sal-provvista, u mill-monitoraġġ 
sal-evalwazzjoni. In-nuqqas ta’ 
applikazzjoni tal-prinċipju “min iniġġes 
iħallas” jista’ jkun permess biss f’każijiet 
eċċezzjonali u sakemm ikunu fis-seħħ il-
miżuri ta’ mitigazzjoni.
1.2.3 Sabiex ikunu indirizzati l-isfidi 
kumplessi li jiffaċċjaw, l-Istati Membri u 
r-reġjuni għandhom jużaw l-istrumenti 
kollha disponibbli politiċi tal-Unjoni. 
B’mod partikolari, għall-finijiet tal-
indirizzar tat-tibdil fil-klima, ir-riżorsi 
għandhom jiġu iffokati fuq il-miżuri 
preventivi u ta’ mitigazzjoni. Kwalunkwe 
investiment ġdid li sar bl-appoġġ ta’ 
Fondi koperti bis-CPR għandu jkun ta’ 
natura b’mod li jkun reżiljenti fih innifsu 
għall-impatt tat-tibdil fil-klima u tad-
diżastri naturali.
1.2.4 L-FEŻR u l-FK għandhom ikomplu 
jagħmlu investimenti prinċipali fl-
infrastrutturi tal-istati Membri u tar-
Reġjuni biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-
qafas dwar l-ilma1 u ta’ Direttivi relevanti 
oħra. Jeżistu soluzzjonijiet teknoloġiċi 
immirati li jagħtu kontribut għal 
azzjonijiet sostenibbli, u qed joħorġu 
soluzzjonijiet ġodda, l-FEŻR għandha, 

                                               
1 ĠU ref.......Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000.
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għalhekk, tkompli tipprovdi appoġġ għar-
riċerka f’dan il-qasam. Tali appoġġ 
għandu jimmira li jikkompimenta l-miżuri 
koperti mill-Orizzont 2020. Il-finanzi għal
azzjonijiet ta’ bijodiversità għandhom 
ikunu disponibbli permezz tal-EAFRD u 
l-EMFF. L-EAFRD jista’ jintuża wkoll 
biex jipprovdi appoġġ lill-maniġers tal-art 
fejn rekwiżiti ambjentali mandatorji 
jwasslu għal żvantaġġi speċifiċi għaż-
żona.

1.2.5 It-tkomplija tal-iżvilupp sostenibbli 
m’għandux ikun eżerċizzju tekniku. 
Sabiex jiġi żgurat li dan il-għan ikun 
semplifikat fl-operazzjoni tal-Fondi 
koperti bis-CPR fuq l-art, l-awtoritajiet 
amministrattivi għandhom iqisu kif 
suppost u b’mod konsistenti dan l-għan 
fiċ-ċiklu ta’ ħajja kollu tal-programm, u 
għandhom jieħdu approċċ aktar attiv biex 
inaqqsu l-effetti dannużi għall-ambjent 
tal-intervenzjonijiet billi, fost l-oħrajn, 
jieħdu l-azzjonijiet li ġejjin:
a) jidderieġu l-investimenti lejn l-
opzjonijiet l-aktar effikaċi fir-riżorsi,

b) iqisu bir-reqqa l-ħtieġa għal 
investimenti meta dawk l-investimenti 
jkollhom impatt ambjentali negattiv 
sinifikanti,
c) jieħdu perspettiva fit-tul meta jitqabblu 
l-ispejjeż taċ-‘ċiklu tal-ħajja’ tal-metodi 
alternattivi ta’ investiment.
d) jieħdu perspettiva fit-tul meta jitqabblu 
l-ispejjeż taċ-‘ċiklu tal-ħajja’ tal-metodi 
1.3 Il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa u n-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni
1.3.1 L-Istati Membri u r-reġjuni 
jeħtiġilhom jieħdu l-passi xierqa biex 
jeliminaw l-inugwaljanzi u jipprevjenu 
kwalunkwe tip ta’ diskriminazzjoni 
bbażata fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini 
etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-
diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni 
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sesswali jew l-identità tal-ġeneru, fl-istadji 
kollha tal-implimentazzjoni tal-Fondi 
koperti bis-CPR.
1.3.2 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom isegwu l-objettiv tal-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u 
għandhom jieħdu passi adegwati biex 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
waqt it-tħejjija, l-implementazzoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
operazzjonijiet fil-programmi ko-
finanzjati mill-Fondi koperti bis-CPR u 
jiddikjaraw l-azzjonijiet b’mod ċar sabiex 
dan il-prinċipju jitqies fil-programmi.
1.3.3 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jaħdmu għall-objettiv tal-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa kif inhu 
stabbili fl-Artikolu 8 tat-TFUE u jiżguraw 
s-simplifikazzjoni tiegħu fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-azzjonijiet taħt il-Fondi 
kollha koperti bis-CPR u l-integrazzjoni 
tal-perspettiva tal-ġeneru bħala prinċipju 
vinkolanti. Il-programmi tal-FEŻR, l-
FSE u l-Fond ta’ Koeżjoni għandhom 
jispeċifikaw b’mod espliċitu l-kontribut 
mistenni ta’ dawn il-Fondi għall-
ugwaljanza bejn is-sessi, billi jitniżżlu fid-
dettall l-objettivi u l-istrumenti. L-analiżi 
tal-ġeneru għandha tiġi inkluża fl-analiżi 
tal-objettivi tal-intervent. Is-sistemi ta’ 
monitoraġġ u ġbir ta’ data huma 
essenzjali wkoll biex jipprovdu idea ċara 
ta’ kif il-programmi jissodisfaw l-objettivi 
ta’ ugwaljanza bejn is-sessi. Il-progress 
għandu jintwera permezz tal-applikazzjoni 
ta’ indikaturi orizzontali. Għandha tiġi 
żgurata l-parteċipazzjoni tal-korpi 
rilevanti responsabbli mill-promozzjoni 
tal-ugwaljanza bejn is-sessi fis-sħubija. 
Huwa rakkomandat li jiġu organizzati 
strutturi permanenti jew li tiġi assenjata 
b’mod espliċitu funzjoni għal strutturi 
eżistenti biex jagħtu parir dwar l-
ugwaljanza bejn is-sessi sabiex ikun 
ipprovdut l-għarfien espert meħtieġ fit-
tħejjija, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni 
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tal-fondi CSF. Parteċipazzjoni akbar tan-
nisa fis-suq tax-xogħol, sew bħala 
impjegaturi kif ukoll impjegati, tqawwi l-
ekonomija tal-Unjoni. L-iżblukkar tal-
potenzjal għal din iż-żieda fl-attività, 
permezz ta’ żieda fir-rata tal-impjiegi tan-
nisa, huwa kruċjali għall-ilħiq tal-miri 
tal-impjieg ta’ Ewropa 2020, rata ta’ 75% 
ta’ impjiegi għall-irġiel u n-nisa. L-
ostakoli għall-parteċipazzjoni fis-suq tax-
xogħol tan-nisa, għalhekk, jeħtieġ li jiġu 
indirizzati bis-sħiħ, fost oħrajn, permezz 
ta’ tnaqqis tas-segmentazzjoni tas-suq tax-
xogħol permezz tal-impjiegi u s-settur 
permezz ta’, fost oħrajn, it-tħeġġiġ ta’ 
parteċipazzjoni aħjar tan-nisa fil-qasam 
tar-riċerka u l-iżvilupp u nl-inklużjoni tal-
ħaddiema nisa fit-taħriġ u t-taħriġ 
professjonali fl-‘impjiegi ħodor’; L-Istati 
Membri u r-reġjuni, b’azzjonijiet speċifiċi, 
jeħtiġilhom jiżguraw li minbarra l-FSE, 
il-FEŻR, il-FK, l-EMFF u l-FAEŻR 
ukoll jiffinanzjaw attivitajiet li 
jippromwovu l-indipendenza ekonomika 
tan-nisa, jikkontribwixxu għall-ilħiq ta’ 
bilanċ adegwat bejn il-ħajja tax-xogħol u 
dik tal-familja, u li jġibu ’l quddiem l-
opportunitajiet tan-nisa bħala 
intraprendituri.
1.3.4 Il-monitoraġġ u l-programmi ta’ 
evalwazzjoni se jgħinu biex ikejlu l-impatt 
tal-kontribuzzjoni mistennija tal-Fondi 
koperti bis-CPR għall-ugwaljanza bejn is-
sessi.
1.3.5. L-opinjoni maħruġa mill-korpi ta' 
ugwaljanza dwar il-programmi għall-
ESF, l-FEŻR u l-Fond ta' Koeżjoni
timmira li tiżgura li d-dispożizzjonijiet 
kollha meħtieġa jkunu stabbiliti. Barra 
minn hekk, l-involviment tal-korpi tal-
ugwaljanza jew organizzazzjonijiet oħra 
attivi fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni 
hu rakkomandat sabiex jiġi pprovdut l-
għarfien espert meħtieġ fit-tħejjija, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-Fondi.

1.4 L-aċċessibilità



AM\906345MT.doc 35/98 PE491.157v02-00

MT

1.4.1 Il-prodotti u s-servizzi kollha li jiġu 
offerti lill-pubbliku u li huma ko-
finanzjati mill-Fondi koperti bis-CPR 
għandhom ikunu aċċessibbli. B’mod 
partikolari, l-aċċessibbiltà għall-ambjent 
mibni, it-trasport, it-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni, huma 
essenzjali għall-finijiet tal-inklużjoni 
għall-gruppi żvantaġġati, inklużi l-persuni 
b’mobilità mnaqqsa u persuni 
b’diżabbiltà, partikolarment billi titqies il-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-
Persuni b’Diżabilità fis-seħħ mit-
3 ta’ Mejju 2008 u l-politiki tal-UE biex 
jimplimentaw il-Konvenzjoni tan-NU.
1.4.2 Huwa kruċjali li jiġu indirizzati 
b’mod adegwat il-ħtiġijiet ta’ dawk li 
huma l-iktar imbiegħda mis-suq tax-
xogħol, il-persuni b’diżabilitajiet, il-
migranti, ir-rifuġjati u dawk li qegħdin 
ifittxu l-asil, il-persuni mingħajr dar, u 
gruppi oħra li qegħdin fir-riskju tal-faqar, 
it-tfal u ż-żgħażagħ, persuni ikbar fl-età, 
minoranzi etniċi u gruppi żvantaġġati 
oħrajn biex jitħallew jintegraw aħjar fis-
suq tax-xogħol u jieħdu sehem sħiħ fis-
soċjetà.
1.4.4 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom ikomplu jippromwovu l-
koeżjoni soċjali, bl-istess mod bħall-
koeżjoni ekonomika u territorjali, fir-
reġjuni kollha tal-UE, sabiex l-Istrateġija 
UE 2020 tilħaq il-miri tagħha.  Is-sehem 
minimu tal-FSE għal kull kategorija ta’ 
reġjuni hu stabbilit skont l-Artikolu 84(3) 
tar-Regolament (UE) Nru (...CPR), li 
jwassal sehem globali minimu għall-FSE 
ta’ 25% mill-baġit allokat għall-politika 
ta’ koeżjoni (minbarra l-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa).

1.5 Demografija
1.5.1 L-adattament għat-tibdil 
demografiku huwa wieħed mill-isfidi 
prinċipali li se jiffaċċjaw l-Istati Membri 
u r-reġjuni fid-deċennji li ġejjin. Il-
kombinazzjoni ta’ tnaqqis fil-popolazzjoni 
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li taħdem u proporzjon akbar ta’ persuni 
rtirati se jqiegħed pressjonijiet 
addizzjonali fuq is-sistemi ta’ sigurtà 
soċjali tal-Istati Membri u għalhekk fuq 
il-kompetittività tal-Unjoni.
1.5.2 It-tibdil demografiku iwassal għal 
sfidi ġodda. Tali żviluppi demografiċi 
għandhom jiġu studjati u jintlaħqu 
partikolarment fil-livell reġjonali u lokali, 
kull meta jibdew jidhru xejriet differenti 
ta’ żvilupp. L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jiddependu fuq il-Fondi 
koperti bis-CPR biex jiżviluppaw strateġiji 
biex jindirizzaw il-problemi demografiċi u 
joħolqu opportunitajiet għall-iżvilupp tal-
‘ekonomija tal-anzjani’.
1.5.3 It-tijib fl-opportunitajiet tal-impjiegi 
għall-anzjani se jġib diversi benefiċċji 
għall-persuni, is-soċjetajiet u l-baġits 
pubbliċi. L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jużaw il-fondi koperti mis-
CPR biex jieħdu azzjoni għall-faċilitar 
tal-inklużjoni tal-gruppi tal-etajiet kollha. 
Li jsir l-aħjar użu mir-riżorsi umani 
kollha, inkluż billi jsiru sforzi biex jiġi 
indirizzat il-qgħad fost ix-żgħażagħ, 
jirrifletti wieħed mill-funzjonijiet
immedjati tal-Fondi koperti bis-CPR li 
jikkontribwixxu biex jisfruttaw kemm 
jistgħu il-potenzjal tal-popolazzjoni kollha 
tal-Unjoni. Dan se jiġi akkwistat permezz 
ta’ titjib fl-aċċess għall-edukazzjoni, il-
livelli minimi u l-kwalità tal-edukazzjoni u 
t-titjib tal-istrutturi tal-appoġġ soċjali. L-
investimenti fl-infrastruttura tas-saħħa 
jistgħu jservu wkoll għall-qadi tal-mira ta’ 
ħajja ta’ xogħol twila u b’saħħitha għaċ-
ċittadini kollha tal-Unjoni.
1.5.4 Fit-tfassil tal-programmi tagħhom, 
l-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
iqisu l-isfidi fit-tul tat-tibdil demografiku. 
F’dawk ir-reġjuni l-aktar affettwati mit-
tibdil demografiku, huma għandhom 
jidentifikaw miżuri biex:
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a) isostnu t-tiġdid demografiku permezz 
ta’ kundizzjonijiet imtejba għall-familji u 
bilanċ imtejjeb bejn il-ħajja tax-xogħol u 
dik tal-familja;
b) isaħħu l-impjiegi; iżidu l-produttività u 
l-prestazzjoni ekonomika permezz ta’ 
investiment fl-edukazzjoni u r-riċerka;
c) jiffokaw fuq l-adegwatezza u l-kwalità 
tal-edukazzjoni u tal-istrutturi soċjali ta’ 
appoġġ;
kif ukoll
d) jiżguraw servizzi kosteffikaċi tal-kura 
tas-saħħa u tal-kura fit-tul, inklużi 
investimenti fl-infrastruttura.

1.6 Approċċ integrat
1.6.1 Approċċ territorjali integrat huwa 
ta’ importanza fundamentali għal risposta 
effikaċi għall-isfidi quddiem l-Istati 
Membri u r-reġjuni. Dawn l-isfidi huma 
relatati mal-impatti tal-: globalizzazzjoni; 
it-tħassib ambjentali u dwar l-enerġija; il-
problemi relatati ma’ popolazzjoni li qed 
tikber fl-età u t-tibdil demografiku; it-
trasformazzjoni teknoloġika u d-domandi 
għall-innovazzjoni; u l-inugwaljanza fid-
dħul u s-segregazzjoni soċjali. In-natura 
kumplessa u interrelatata ta’ dawn il-
kwestjonijiet tfisser li s-soluzzjonijiet 
għandhom ikunu ta’ natura  integrata, 
multisettorjali u multidimensjonali sabiex 
jirnexxu.
1.6.2 F’dan il-kuntest, il-Fondi koperti 
bis-CPR jagħmluha possibbli li s-setgħa 
ta’ fondi differenti tal-UE tiġi kkombinata 
f’pakketti integrati mfassla tapposta 
għall-ħtiġijiet speċifiċi lokali u reġjonali.
1.8.4 Meta jkunu qed jiżviluppaw l-
istrateġiji u l-programmi tagħhom bil-
għan li jiġu identifikati l-intervenzjonijiet 
l-aktar adegwati, l-Istati Membri u r-
reġjuni għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari lill-karatteristiċi territorjali, 
strutturali u istituzzjonali predominanti, 
bħall-konnettività tar-reġjun in kwestjoni, 
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ix-xejriet tal-impjiegi u l-mobilità tax-
xogħol; il-konnessjonijiet rurali-urbani;  
l-interdependenzi lokali bejn is-setturi 
differenti; il-wirt kulturali; it-tixjiħ u 
bidliet demografiċi, eċċ.
1.6.4 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom janalizzaw liema huma l-isfidi 
ewlenin tas-soċjetà li huma jiffaċċjaw.  Bi 
tweġiba għal dawk l-isfidi, huma 
għandhom iqisu wkoll il-kwestjoni dwar 
liema huma l-aspetti partikolari tal-
benesseri taċ-ċittadini tagħhom li huma 
jixtiequ jinfluwenzaw u jtejbu permezz tal-
politika, u kif il-politika għandha tiġi 
disinjata u kunsinna fil-kuntest 
partikolari tal-Istat Membru jew ir-reġjun 
kkonċernat.
1.6.5 Sabiex irawmu politiki tajba li huma 
mfassla għall-bżonnijiet reġjonali 
speċifiċi, Stati Membri u reġjuni 
għandhom ikomplu jiżviluppaw l-approċċ 
territorjali integrat għat-tfassil u l-twassil 
tal-politika. Il-metodu ta' investiment 
territorjali integrat għandu jkun l-
istrument ewlieni biex jinkiseb żvilupp 
sostenibbli u bbilanċjat, bil-potenzjal li 
jippromwovi l-impjieg, l-inklużjoni soċjali 
u l-prosperità, fejn iqis l-aspetti 
kuntestwali rilevanti iżda jiffoka fuq il-
bażi tal-elementi ċentrali li ġejjin:
a) l-evalwazzjoni tal-potenzjal u kapaċità 
ta’ żvilupp tal-Ewropa 2020. 

b) il-valutazzjoni tal-isfidi tal-iżvilupp li 
jiffaċċja r-reġjun u l-abilità tiegħu li 
jindirizzahom;
c) il-konsiderazzjoni tal-iskala territorjali 
xierqa u l-kuntest tad-disinn politiku u t-
twassil politiku, skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà;
d) il-possibilità li tiġi kkombinata prijorità 
komplementari ta' investiment waħda jew 
diversi, minn objettivi tematiċi differenti 
f'assi prijoritarju wieħed jew fi ħdan 
programm wieħed;
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e) id-disinn tal-arranġamenti ta’ 
governanza f’diversi livelli li huma 
meħtieġa biex jiżguraw it-twassil politiku 
effettiv;
f) l-għażla tar-riżultat adegwat u l-
indikaturi tar-riżultat, li jintużaw għall-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni politiċi.

2. Is-sinerġiji u l-koordinament ta’ Fondi 
koperti bis-CPR mal-istrumenti tal-politiki 
oħra tal-UE

2.1 Introduzzjoni
2.1.1 Bil-għan li jiġu akkwistati riżultati 
ottimali għat-tkabbir sostenibbli u l-
iżvilupp tal-art, huwa importanti li jiġu 
koordinati l-politiki kollha tal-Unjoni u l-
istrumenti relatati li għandhom rwol fl-
akkwist tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali u fl-iżvilupp territorjali aktar 
bilanċjat fl-UE,  Dan għandu jiġi rifless 
ukoll f’koordinazzjoni aħjar bejn il-baġit 
tal-Unjoni u l-baġits nazzjonali u sub-
nazzjonali tal-Istati Membri fil-
finanzjament tal-prijoritajiet politiċi 
komuni, kif ukoll fit-titjib tal-
kooperazzjoni vertikali bejn l-UE u l-
entitajiet nazzjonali u reġjonali.
2.1.2 Is-sinerġiji u l-koordinazzjoni ma 
jimplikawx soluzzjonijiet ta’ daqs wieħed 
li jiffittja lil kulħadd. F’dan il-kuntest, 
jeħtieġ li ssir analiżi aktar mill-qrib tal-
impatt tal-politiki tal-Unjoni fir-reġjuni u 
dwar il-koeżjoni bil-għan li jiġu promossi 
sinerġiji effikaċi u bil-għan li jiġu 
identifikati u promossi l-mezzi l-aktar 
adattati fil-livell Ewropew ta’ appoġġ tal-
investiment lokali u reġjonali.
2.1.3 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jiżguraw konsistenza fl-istadji 
tal-ipprogrammar u tal-implementazzjoni 
bejn l-intervenzjonijiet appoġġati mill-
Fondi koperti mis-CPR u l-objettivi tal-
politiki l-oħra tal-UE. Għal dan il-għan, 
huma għandhom ifittxu li:
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a) Jidentifikaw u jisfruttaw il-
komplimentarjetajiet bejn l-istrumenti 
differenti tal-Unjoni fil-livelli nazzjonali u 
reġjonali, kemm fil-fażi ta’ ppjanar u 
f’dik tal-implementazzjoni. 
b) Jottimizzaw l-istrutturi eżistenti u fejn 
ikun meħtieġ jistabbilixxu strutturi ġodda 
li jiffaċilitaw l-identifikazzjoni strateġika 
tal-prijoritajiet tal-istrumenti differenti u 
l-istrutturi ta’ koordinazzjoni fil-livell 
nazzjonali, jevitaw id-duplikazzjoni tal-
isfrozi u jidentifikaw iż-żoni fejn jeħtieġ li 
jkun hemm appoġġ finanzjarju 
addizzjonali.
c) Jagħmlu użu sħiħ mill-potenzjal tal-
appoġġ minn strumenti differenti biex 
jappoġġaw operazzjonijiet individwali u 
jaħdmu mill-qrib ma’ dawk responsabbli 
mill-implementazzjoni ta’ strumenti 
nazzjonali oħra biex jagħtu 
opportunitajiet ta’ ffinanzjar koerenti u 
semplifikati għall-benefiċjarji. 

2.2 Orizzont 2020 
2.2. Huwa kruċjali li jissaħħu s-sinerġiji u 
l-komplimentarjetajiet bejn il-Politika ta’ 
koeżjoni u l-Orizzont 2020, filwaqt li tiġi 
stabbilita diviżjoni ċara tal-oqsma ta’ 
intervenzjoni bejniethom.
2.2.2 B’mod partikolari, l-Istati Membri u 
r-reġjuni għandhom jiżviluppaw strateġija 
ta’ riċerka u innovazzjoni nazzjonali jew 
reġjonali (R&I) għal ‘speċjalizzazzjoni
intelliġenti’ li tkun konformi mal-
Programm Nazzjonali ta’ Riforma. Dawn 
l-istrateġiji għandhom jiġu żviluppati 
permezz ta’ kollaborazzjoni mill-qrib bejn 
l-awtoritajiet ta’ ġestjoni nazzjonali jew 
reġjonali u l-awtoritajiet direttament 
kkonċernati minn Orizzont 2020, iżda 
filwaqt li jinvolvu wkoll l-azzjonisti bħall-
universitajiet u l-istituzzjonijiet tal-ogħla 
edukazzjoni, l-industrija lokali u s-sħab 
soċjali. Dawn l-istrateġiji għall-
innovazzjoni għandhom iqisu kemm l-
azzjonijiet ’il fuq u ’l isfel għall- u mill-
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Orizzont 2020.
2.2.3 L-azzjonijiet ’il fuq biex iħejju l-
plejers reġjonali R&I jipparteċipaw fil-
proġetti Orizzont 2020 (“stairways to 
excellence”) se jiġu żviluppati permezz 
tal-bini tal-kapaċità. Il-komunikazzjoni u 
l-kooperazzjoni bejn il-punti ta’ kuntatt 
nazzjonali ta’ Orizzont 2020 u l-
awtoritajiet amministrattivi tal-Fondi 
koperti bis-CPR għandhom jissaħħu, 
partikolarment rigward kwalunkwe 
proġetti magħżula f’Orizzont 2020 li 
għadhom ma ġewx iffinanzjati minħabba 
nuqqas ta’ riżorsi.
2.2.4 L-azzjonijiet ’l isfel għandhom 
jipprovdu l-mezzi li jisfruttaw u jxerrdu r-
riżultati R&I, li jirriżultaw minn 
Orizzont 2020, fis-suq, u jistgħu jinkludu:  
l-impjanti pilota u s-siti ta’ 
demostrazzjoni, prova tal-kunċett u 
ffinanzjar fi stadju bikri, il-faċilitajiet ta’ 
inkubazzjoni, ir-riċerka applikata, il-
kapaċitajiet ta’ trasferiment speċifiċi 
industrijali u teknoloġiċi u l-appoġġ ta’ 
raggruppamenti.
2.2.5 L-appoġġ konġunt għandu jiġi 
provdut lill-awtoritajiet nazzjonali u 
reġjonali għad-disinn u l-
implementazzjoni ta’ tali strateġiji 
innovattivi, li jistgħu jinkludu: appoġġ 
biex jiġu identifikati l-opportunitajiet għal 
finanzjament konġunt tal-infrastrutturi 
R&I ta’ interess Ewropew, il-promozzjoni 
tal-kollaborazzjoni internazzjonali, l-
appoġġ metodoloġiku permezz ta’ 
reviżjonijiet minn pari, l-iskambju ta’ 
prattiki  tajba u t-taħriġ fir-reġjuni kollha.
2.2.6 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom iqisu l-miżuri addizzjonali li 
ġejjin li huma mmirati biex jiżblokkaw il-
potenzjal tagħhom għal eċċellenza u 
innovazzjoni, b’mod li hu komplimentari 
ma’ Orizzont 2020 u li joħloq sinerġiji 
miegħu. 
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a) il-konnessjoni ta’ ċentri emerġenti ta’ 
eċċellenza, u reġjuni innovattivi fi Stati 
Membri inqas żviluppati ma’ 
kontrapartijiet prinċipali f’naħat oħra tal-
Ewropa;
b) il-bini ta’ konnessjonijiet ma’ 
raggruppamenti innovattivi u r-
rikonoxximent tal-eċċellenza f’reġjuni 
anqas żviluppati;
c) it-twaqqif ta’ “ERA Chairs” biex jiġbdu 
akkademiċi eċċellenti; 
kif ukoll
d) l-appoġġ tal-aċċess għal networks 
internazzjonali għar-riċerkaturi u 
innovaturi.

2.3 LIFE
2.3.1 Is-sinerġiji mal-istrumenti politiċi 
tal-Unjoni (kemm l-istrumenti ta’ 
ffinanzjar u mhux ta’ ffinanzjar) li jservu 
għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, il-
ħarsien ambjentali u l-effikaċja tar-
riżorsi, għandhom jiġu esplojtati fejn dan 
ikun possibbli.
2.3.2 Peress li l-programmi se 
jikkontribwixxu għall-għanijiet tat-
tkabbir sostenibbli permezz ta’ fokus 
tematiku aktar b’saħħtu u permezz ta’ 
prinċipju ta’ żvilupp sostenibbli rinforzat, 
is-sinerġiji msemmija fi 2.3.1 huma 
inerenti fil-qafas regolatorju tal-Fondi 
koperti bis-CPR.
2.3.3 Is-sinerġiji ma’ LIFE, 
partikolarment mal-proġetti integrati fl-
oqsma tan-natura (bħal servizzi ta’ 
ekosistema u l-bijodiversità), l-ilma, l-
iskart, l-arja, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima u l-adattament għat-tibdil fil-klima, 
għandhom jiġu segwiti. Il-koordinazzjoni 
ma’ LIFE għandhat tkun żgurata permezz 
ta’ proġetti ta’ appoġġ li huma ta’ natura 
komplimentari, kif ukoll billi jiġi promoss 
l-użu tas-soluzzjonijiet, il-metodi u l-
approċċi validati taħt il-Programm LIFE.
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2.3.4 L-użu tal-Valutazzjonijiet tal-Impatt 
Ambjentali (EIAs), il-Valutazzjonijiet tal-
Impatt Sostenibbli (SIAs), il-
Valutazzjonijiet Ambjentali Strateġiċi 
(SEAs) u l-istrumenti relevanti l-oħra 
għandhom jiġi promoss sabiex jitqiesu t-
telf tal-bijodiversità u l-effetti tat-tibdil fil-
klima fl-ippjanar territorjali (inklużi l-
istrateġiji makro-reġjonali) u t-teħid ta’ 
deċiżjonijiet reġjonali u lokali.
2.3.5 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jippromwovu l-infrastruttura 
ħadra, l-eko-innovazzjoni u l-adozzjoni ta’ 
teknoloġiji innovattivi sabiex tinħoloq 
ekonomija aktar ħadra.
2.3.6 Il-bini tal-kapaċità huwa prerekwiżit 
biex jitwasslu dawn l-attivitajiet, u 
għandu jtejjeb il-potenzjali u jiżviluppa l-
ħiliet kemm tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali u tas-sħab.
2.3.7 Fid-dawl tal-fatt li l-isfidi ambjentali 
ma jirrispettawx il-konfini 
amministrattivi, hija tal-akbar importanza 
l-kooperazzjoni transfruntiera, 
interreġjonali u transnazzjonali fost l-
awtoritajiet Ewropej, nazzjonali, reġjonali 
u lokali rigward il-protezzjoni tal-
bijodiversità u r-riżorsi naturali fir-
reġjuni kollha. L-użu mtejjeb tal-potenzjal 
ta’ koooperazzjoni territorjali u skambji 
tal-informazzjoni, l-esperjenza u l-prattiki 
takba jagħtu kontribut sinifikanti biex 
jintlaħqu objettivi ambjentali u relatati 
mal-klima.
2.3.8 Barra minn hekk, il-finanzjament 
mill-Fondi koperti mis-CPR jeħtieġ li 
jkunu kkoordinati mas-sostenn mill-
Programm NER 300, li juża d-dħul mill-
kwoti tal-irkant skont l-Iskema Ewropea 
għall-Iskambju ta' Kwoti tal-
Emissjonijiet1.

                                               
1 ĠU L 290, 6.11.2010, p. 39–48 2010/670/UE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Novembru 2010 li 
tistabbilixxi l-kriterji u l-miżuri għall-finanzjament ta' proġetti ta' dimostrazzjoni kummerċjali mmirati lejn il-
ġbir ambjentalment sikur u l-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 kif ukoll proġetti ta' dimostrazzjoni ta' teknoloġiji 
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2.4 ERASMUS għal Kulħadd
2.4.1 Is-sinerġiji bejn il-Fondi koperti bis-
CPR u l-programm "Erasmus għal 
Kulħadd" għandhom jiġu żgurati sabiex 
tiġi massimizzata l-effiċjenza tal-
istrumenti żviluppati u jiġi żgurat l-impatt 
soċjali u ekonomiku tal-investiment fin-
nies. 
2.4.2 Dak l-investiment sinkronizzat se 
jibbenefika kemm lill-individwi kif ukoll 
lis-soċjetà bħala entità sħiħa billi 
jikkontribwixxi għat-tkabbir u l-
prosperità, jipprovdi fehim interkulturali 
aħjar, jagħti aċċess għal firxa wiesgħa ta' 
azzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ, 
kemm formali kif ukoll informali, u jagħti 
spinti lill-inizjattivi taż-żgħażagħ, lill-
azzjonijiet taċ-ċittadini u jkun dirett lill-
ġenerazzjonijiet kollha. 
2.4.3 Il-programm il-ġdid "Erasmus għal 
Kulħadd" jappoġġja prinċipalment 
proġetti transnazzjonali, filwaqt li l-
Politika ta' koeżjoni għandha dimensjoni 
reġjonali aktar qawwija. 
2.4.4 L-Istati Membri u r-Reġjuni huma 
mħeġġa jittestjaw strumenti u metodi li 
jirriżultaw mill-kooperazzjoni 
transnazzjonali permezz ta' ''Erasmus 
għal Kulħadd" u mbagħad biex 
jimplimentawhom fit-territorju tagħhom 
permezz tal-Fondi koperti bis-CPR.
2.4.5 Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw koordinazzjoni 
effettiva bejn il-politika ta' koeżjoni u 
"Erasmus għal Kulħadd' permezz ta' 
distinzjoni ċara fit-tipi ta' gruppi ta' 
investiment u l-gruppi fil-mira sostnuti.
2.4.6 "Erasmus għal Kulħadd' għandu 
jiffoka s-sostenn tiegħu fuq proġetti 
transnazzjonali li jinkludu l-mobbiltà tal-
istudenti, taż-żgħażagħ u tal-persunal; fuq 
sħubijiet strateġiċi bejn l-

                                                                                                                                                  
innovattivi skont l-iskema għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet fi ħdan il-Komunità stabbilita bid-Direttiva 
2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2010/670/EU) ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32-46.
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organizzazzjonijiet u istituzzjonijiet fl-
Ewropa kollha u fuq azzjonijiet li jsostnu 
l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-
politika. 
2.4.7 Il-miri ewlenin ta' investimenti ta' 
prijorità għall-politika ta' koeżjoni 
għandhom ikunu: l-edukazzjoni (sostenn 
għal infrastrutturi tal-kindergarten, tal-
iskejjel primarji u sekondarji, tal-
universitajiet), it-taħriġ fis-suq tax-xogħol 
(biex jiġi żgurat li l-adulti li qegħdin 
ifittxu l-impjieg jew bidla fil-karriera 
tagħhom jistgħu jingħataw sostenn, 
(bħalma kien il-każ skont il-programm 
Leonardo da Vinci, azzjoni Poplu PLM 
fis-Suq tax-Xogħol) u studenti adulti 
b'mod ġenerali.
2.4.8 Barra minn hekk, riżultati mtejba se 
jinkisbu permezz tal-ġbir flimkien ta' 
fondi għall-mobbiltà u għal attivitajiet li 
jissimplifikaw l-aħjar prattiki u l-proġetti 
innovattivi identifikati fl-livell tal-UE 
skont il-programm ġdid għall-
edukazzjoni, iż-żgħażagħ u "l-isports", li 
jiżguraw komunikazzjoni reali, 
trasparenti u faċilment aċċessibbli lejn iċ-
ċittadini, fl-livell tal-UE, nazzjonali u 
reġjonali.

2.5 Programm tal-Unjoni Ewropea għall-
Bidla u l-Innvazzjoni Soċjali (PSCI)
2.5.1 Is-sinerġiji bejn il-Fondi koperti bis-
CPR u mill-Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Bidla u l-Innvazzjoni 
Soċjali (PSCI) għandhom jiżdiedu, bil-
għan li isir kontribut għall-
implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 
2020, għall-miri ewlenin tagħha, għall-
inizjattivi ewlenin, għal-Linji gwida 
Integrati u għall-Inizjattiva 
Opportunitajiet għaż-Żgħażagħ, billi jiġi 
pprovdut sostenn finanzjarju għall-
objettivi tal-Unjoni Ewropea f'termini tal-
promozzjoni ta' livell għoli ta' kwalità 
għolja ta' impjieg, billi tigi ggarantita 
protezzjoni soċjali adegwata u deċenti, il-
ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u l-
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faqar, titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol 
u titjib fis-sitwazzjoni tal-impjieg u tal-
edikazzjoni taż-żgħażagħ.
2.5.2. Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni 
mal-Istati Membri, għandha tiżgura li l-
attivitajiet imwettqa fil-qafas tal-fondi 
strutturali, speċjalment il-FSE, u l-PSCI 
huma konsistenti ma' azzjonijiet oħra tal-
Unjoni u jikkumplimentawhom f'oqsma
bħad-djalogu soċjali, il-ġustizzja u d-
drittijiet fundamentali, opportunitajiet 
indaqs, l-edukazzjoni, it-taħriġ 
professjonali, id-drittijiet u l-benessri tat-
tfal, il-politika taż-żgħażagħ, il-politika 
tal-migrazzjoni, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-intraprenditorija, is-saħħa,
il-kundizzjonijiet tax-xogħol, it-tkabbir u 
r-relazzjonijiet esterni, u l-politika
ekonomika ġenerali.
2.5. 3. F'reġjuni tal-fruntieri, sħubijiet 
transkonfinali EURES għandhom rwol 
importanti fl-iżvilupp ta' suq tax-xogħol 
Ewropew ġenwin. Is-sħubijiet 
transfruntiera tal-EURES għandhom 
għalhekk jibqgħu jiġu appoġġjati permezz 
ta’ attivitajiet orizzontali tal-Unjoni, li 
jistgħu jiġu kkumplimentati minn riżorsi 
nazzjonali jew mill-FSE.
2.5.4 Sabiex jiġi żgurat li l-azzjonijiet ta’ 
komplimentarjetà skont il-PSCI jiġu 
koordinati mill-qrib ma’ dawk li jsiru fil-
qafas tal-politika ta’ koeżjoni. L-Istati 
Membri għandhom jikkoordinaw l-
azzjonijiet korrespondenti taħt il-Fondi 
QSK, partikolarment skont l-FSE u l-
FEŻR, mal-azzjonijiet tal-Assi PSCI dwar 
il-mikrofinanzi u l-intraprenditorija 
soċjali, li jimmiraw biex iżidu l-aċċess 
għall-mikrofinanzi u d-disponibbiltà 
tagħhom għal persuni li tilfu l-impjieg jew 
li qegħdin f’riskju li jitilfu l-impjieg 
tagħhom, jew li qed isibu diffikultajiet 
biex jidħlu jew jidħlu mill-ġdid fis-suq 
tax-xogħol, kif ukoll għal persuni 
f’pożizzjonijiet żvantaġġati fir-rigward tal-
aċċess għas-suq konvenzjonali tal-kreditu 
u li jixtiequ li jibdew jew jiżviluppaw il-
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mikroimpriżi tagħhom stess, li jinkludi l-
impjieg indipendenti, kif ukoll l-aċċess 
għal mikroimpriżi, speċjalment fl-
ekonomija soċjali, u mikroimpriżi li 
jimpjegaw persuni f’pożizzjoni 
żvantaġġata fis-suq tax-xogħol;
2.5.5 Fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew, ‘Ass ta’ Inizjattiva taż-
Żgħażagħ’ fi ħdan il-PSCI, jappoġġa 
azzjonijiet għal persuni b’età anqas minn 
25 sena, inter alia azzjonijiet li 
jipprevjenu t-tluq mill-iskola qabel iż-
żmien, speċjalment permezz tar-
riintegrazzjoni fit-taħriġ, biex jiġu 
żviluppati ħiliet li huma relevanti għas-
suq tax-xogħol li jqarrbu aktar id-dinjiet 
tal-impjieg, l-edukazzjoni u t-taħriġ, biex 
tiġi appoġġata l-esperjenza tal-ewwel 
xogħol u t-taħriġ fuq ix-xogħol sabiex iż-
żgħażagħ jingħataw l-opportunità li 
jakkwistaw il-ħiliet relevanti u l-
esperjenza tax-xogħol meħtieġa u l-
kwalità ta’ “traineeships” u tal-
apprendistat biex ikun appoġġat l-aċċess 
tagħhom għas-suq tax-xogħol.  Sabiex 
jissaħħu dawn l-azzjonijiet, l-Istati 
Membri u r-reġjuni għandhom 
jistabbilixxu azzjonijiet korrispondenti fil-
programmi taħt il-Fondi QSK.

2.6 CEF+TENs, in-networks tal-enerġija 
u tat-telekomunikazzjoni
2.6.2 Sabiex jiġi massimizzat il-valur 
miżjud Ewropew, l-FEŻR u l-Fond ta’ 
Koeżjoni, in-Networks Trans-Ewropej u l-
Faċilità ta’ Konnessjoni Ewropea (CEF) 
għandhom ikunu ppjanati f’kooperazzjoni 
mill-qrib, sabiex jiżguraw li jiġu preveduti 
l-aħjar konnessjonijiet tat-tipi differenti 
ta’ infrastruttura (fit-Trasport, l-Enerġija 
u t-Telekomunikazzjonijiet) fil-livelli 
lokali, reġjonali u nazzjonali, u fl-Unjoni 
kollha. Għandu jkun żgurat l-ingranaġġ 
massimu tal-fondi għal proġetti 
b’dimensjoni Ewropea u tas-Suq Komuni, 
partikolarment għan-networks ta’ 
prijorità tat-trasport, tal-enerġija u 
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diġitali.
2.6.2 Bl-istess mod kif jeħtieġ li l-
infrastruttura nazzjonali tiġi ppjanata 
b’mod koerenti, kemm billi jitqies l-
iżvilupp tal-konnessjonijiet transkonfinali 
tal-Unjoni u billi jiġu żviluppati l-
konnessjonijiet fir-reġjuni kollha fi ħdan 
Stat Membru, il-pjanijiet għandhom 
ikunu bbażati fuq domanda reali u 
proġettata tat-trasport u għandhom ikunu 
identifikati l-konnessjonijiet nieqsa u l-
ostakoli. L-investiment fil-konnettività 
reġjonali għan-network komprensiv u 
għan-Network Trans Ewropew tal-
infrastruttura tat-trasport (TEN-T) 
prinċipali għandu jiżgura li ż-żoni urbani 
u rurali jibbenefikaw mill-opportunitajiet 
li jinħolqu min-networks prinċipali.
2.6.3 Il-prijoritizzazzjoni tal-investimenti 
li jkollhom impatt lil hinn minn ċertu Stat 
Membru, għandhom jiġu koordinati 
permezz ta’ ppjanar TEN-T sabiex l-
investimenti tal-FEŻR u l-Fond ta’ 
Koeżjoni fl-infrastruttura tat-trasport 
ikunu kompletament konformi mal-Linji 
Gwida TEN-T, li jiddefinixxu l-
prijoritajiet tat-trasport tal-Unjoni, li 
jinkludu: l-indirizzar tal-isfida tat-tibdil 
fil-klima, l-iżvilupp futur ta’ network 
TEN-T integrat, u l-kunċett ta’ kurituri 
multimodali.
2.6.4 Il-White Paper tal-Kummissjoni 
dwar it-Trasport1tistabbilixxi viżjoni għal 
sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża 
r-riżorsi b’mod effiċjenti, filwaqt li 
tenfasizza li jeħtieġ li jkun hemm tnaqqis 
sinifikanti fil-gassijiet b’effett ta’ serra 
fis-settur tat-trasport. Rigward il-Fondi 
koperti bis-CPR, dan ifisser iffukar fuq il-
forom sostenibbli tat-trasport u 
investigazzjoni dwar l-oqsma li joffru l-
akbar valur miżjud Ewropew, pereżempju 
n-Networks Trans-Ewropej. Ladarba 
jkunu identifikati, l-investimenti 

                                               
1 “Pjan Direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-
riżorsi b’mod effiċjenti” COM 2011) 144 finali
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għandhom jiġu prijoritizzati skont il-
kontribuzzjoni tagħhom għall-mobilità, is-
sostenibilità, it-tnaqqis tal-emissjonijiet 
ta’ gass b’effett ta’ serra, u ż-Żona Unika 
Ewropea tat-Trasport.
2.6.5 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jiffukaw l-investimenti fuq il-
bini ta’ infrastruttura ġdida u fuq it-titjib 
tal-kapaċità tal-infrastruttura eżistenti 
permezz ta’ aġġornament kontinwu.
2.6.6 Fir-rigward tat-trasport marittimu, 
il-portijiet għandhom jiġu żviluppati 
bħala punti effikaċi ta’ dħul u ta’ ħruġ 
billi jkun hemm integrazzjoni sħiħa mal-
infrastruttura tal-art. Għandha tingħata 
prijorità lill-proġetti li jikkonċernaw l-
aċċess għall-port u l-konnessjonijiet mal-
intern. L-iżvilupp tal-ilmijiet navigabbli 
interni għandu jinforza l-kontribuzzjoni 
tagħhom għal networks sostenibbli 
Ewropej għat-trasport tal-merkanzija.
2.6.7 B’mod partikolari, wieħed għandu 
jfittex komplimentarjetà bejn l-
investimenti tal-infrastrutura tal-FEŻR u 
l-Fond ta’ Koeżjoni, b’ġestjoni maqsuma 
u tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 
(CEF), li hija faċilità ġestita b’mod dirett 
li tagħżel il-proġetti b’mod kompetittiv. Is-
CEF se tagħti fondi għal proġetti fin-
network prinċipali (il-partijiet 
strateġikament l-aktar importanti tan-
network komprensiv) li għandhom l-akbar 
valur miżjud Ewropew u li jidhru li huma 
l-aktar kumplessi fir-rigward tat-TEN-T 
f’termini tal-implementazzjoni: il-
konnessjonijiet transkonfinali nieqsa, il-
limitazzjonijiet prinċipali u l-mezzi 
multimodali. Il-Fond ta’ Koeżjoni se 
jikkonċentra fuq proġetti b’ valur miżjud 
Ewropew għoli biex jitnaqqsu l-
limitazzjonijiet fin-networks tat-trasport 
billi jappoġġa l-infrastruttura TEN-T, 
f’każ tan-network prinċipali u wkoll 
network komprensiv. 
2.6.8 Il-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni se 
jipprovdu lill-infrastrutturi lokali u 
reġjonali u l-konnessjonijiet tagħhom 
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għan-network ta’ prijorità tal-Unjoni fl-
oqsma tal-enerġija u tat-
telekomunikazzjoni.
2.6.9 Is-CEF hija komplimentari għall-
Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni peress li 
huwa jikkontribwixxi biex jinkisbu l-
għanijiet tal-iżvilupp reġjonali u lokali 
f’termini tal-infrastruttura, sabiex jiġi 
provdut valur miżjud massimu għal Suq 
Uniku funzjonali u integrat u għall-
koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali.

2.7 IPA, ENPI, EDF 
2.7.1 Wieħed għandu jfittex li jżid is-
sinerġiji bejn l-istrumenti esterni u l-
politika ta’ koeżjoni, sabiex titjieb l-
effikaċja fl-ilħuq tad-diversi objettivi 
politiċi tal-Unjoni.  B’mod partikolari, is-
sinerġiji u l-komplementarjetajiet 
għandhom jiġu żviluppati fir-rigward tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp, l-
Istrument ta’ Qabel l-Adeżjoni u l-
Istrument tal-Viċinat Ewropew.
2.7.2 Jeħtieġ li tiġi sfruttata l-provvista ta’ 
integrazzjoni territorjali aktar profonda, 
sinerġiji bejn l-attivitajiet ta’ 
kooperazzjoni territorjali skont il-politika 
ta’ koeżjoni u l-Istrumenti tal-Viċinat 
Ewropew. Il-potenzjal biex jinħolqu 
komplementarjetajiet bejn dawn l-
istrumenti huwa qawwi l-aktar fir-rigward 
tal-attivitajiet ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali. L-Istati Membri u r-
reġjuni għandhom, għalhekk, jiżguraw li 
l-attivitajiet eżistenti jkunu assoċjati ma’ 
Gruppi Ewropej ta’ Kooperazzjoni 
Ewropea li nħolqu dan l-aħħar, li jagħtu 
attenzjoni speċjali lill-koordinazzjoni u l-
iskambju tal-aħjar prattiki.

3. Mekkaniżmu ta’ koordinament fost il-
Fondi koperti bis-CPR

3.1 L-Istati Membru u r-reġjuni 
għandhom jiżguraw li l-intervenzjonijiet
ffinanzjati permezz tal-Fondi koperti bis-
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CPR joħolqu sinerġiji u li s-
semplifikazzjoni twassal għal tnaqqis fl-
ispiża amministrattiva u l-piż fuq l-art.
3.2 Il-Ministeri u l-awtoritajiet 
amministrattivi responsabbli mill-
implementazzjoni tal-Fondi koperti bis-
CPR għandhom jaħdmu flimkien mill-
qrib fit-tħejjija, l-implementazzjoni, is-
sorveljanza u l-evalwazzjoni tal-Kuntratt 
tas-Sħubija u l-programmi. B’mod 
partikolari, huma għandhom:
a) jidentifikaw l-oqsma ta’ intervenzjoni 
fejn il-Fondi koperti bis-CPR jistgħu jiġu 
kkombinati b’mod komplimentari biex 
jakkwistaw wieħed jew diversi objettivi 
tematiċi stipulati f’dan ir-Regolament;
b) jippromwovu l-involviment tal-
awtoritajiet amministrattivi responsabbli 
minn wieħed mill-Fondi koperti bis-CPR 
tal-awtoritajiet ta’ ġestjoni l-oħra u l-
ministeri relevanti għall-iżvilupp tal-
iskemi ta’ appoġġ biex jiżguraw sinerġiji 
u jevitaw fondi li jkopru l-istess affarijiet 
u jippromwovu l-approċċ ta’ fondi 
multipli;
c) jistabbilixxu kumitati ta’ sorveljanza 
konġunti għal programmi li 
jimplementaw Fondi koperti bis-CPR, u 
għall-iżvilupp ta’ arranġamenti oħra ta’ 
ġestjoni konġunta u tal-kontroll biex 
jiffaċilitaw il-koordinament bejn l-
awtoritajiet responsabbli mill-
implementazzjoni tal-Fondi koperti bis-
CPR;
d) jagħmlu użu minn soluzzjonijiet ta’ 
governanza elettronika immirati lejn l-
applikanti u l-benefiċjarji u “one-stop 
shops” għal pariri dwar l-opportunitajiet 
ta’ appoġġ li huma disponibbli minn kull 
Fond mill-Fondi koperti bis-CPR.

4. Il-prijoritajiet tal-koordinazzjoni 
territorjali (transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali)
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4.1 Il-potenzjal kbir għall-iżvilupp 
reġjonali, il-ħolqien tal-impjiegi u l-
koeżjoni jinsab fil-kooperazzjoni li tmur 
lil hinn mill-fruntieri amministrattivi u li 
tipprova tegħleb il-fruntieri naturali. Il-
kooperazzjoni abbażi ta’ ħtieġa komuni 
f’territorju maqsum spiss tkun l-aktar 
effikaċi. 
4.2 Il-kooperazzjoni transkonfinali 
tirriżulta mill-komprensjoni li diversi sfidi 
ma jiqfux mal-fruntieri amministrattivi.
Tweġiba effikaċi titlob azzjoni konġunta, 
kooperattiva u l-qsim ta’ għarfien fil-livell 
territorjali adegwat.
4.3 Minbarra dan, il-potenzjal moħbi ta’ 
reġjuni fruntiera jista’ jintuża permezz ta’ 
miżuri ta’ appoġġ li huma orjentati 
lokalment.
4.4 L-istrateġiji makro-reġjonali eżistenti 
ħejjew it-triq għall-organizzazzjoni tal-
partijiet interessati f’azzjonijiet konġunti 
fil-livell territorjali adattat. L-istrateġiji 
żiedu l-komprensjoni tal-ħtieġa tal-
kooperazzjoni għall-indirizzar tal-
problemi li ma jistgħux jissolvew minn 
Stat Membru wieħed, bħal pereżempju,it-
tindif tal-Baħar Baltiku jew id-Danubju.
L-istrateġiji makro-reġjonali u forom 
oħra ta’ kooperazzjoni territorjali jistgħu 
jiġu appoġġati kemm mill-FEŻR u l-FSE 
u l-kundizzjonijiet speċifiċi ta’ appoġġ 
għall-istrateġiji makro-reġjonali 
għandhom jiġu deskritti fil-programm.
4.5 Li jingħelbu l-ostakoli jeħtieġ li jkun 
parti mill-ipprogrammar tal-Fondi koperti 
bis-CPR – l-objettivi tal-istrateġiji makro-
reġjonali eżistenti għandhom jiġu riflessi 
fl-analiżi tal-ħtiġijiet u fit-twaqqif ta’ miri 
għall-programmi operattivi relevanti mill-
fażi tal-ippjanar ’il quddiem. Dawn l-
istrateġiji ma jkunux servew l-għan 
tagħhom qabel l-objettivi tal-istrateġiji 
makro-reġjonali ma jibdewx jifformaw 
parti mill-ippjanar strateġiku fil-
programmi tal-politika ta’ koeżjoni fir-
reġjuni u l-Istati Membri kkonċernati.
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4.6 Fl-istess ħin, l-Istati Membri u r-
reġjuni għandhom jiżguraw li l-
programmi ta’ kooperazzjoni territorjali 
jagħtu kontribut effikaċi lill-objettivi tal-
Ewropa 2020. L-Istati Membri u r-reġjuni 
jistgħu, għalhekk, jippromwovu l-
kooperazzjoni kif ukoll jittestjaw, 
jippruvaw u jintroduċu soluzzjonijiet 
ġodda, filwaqt li jiżguraw li din il-
kooperazzjoni tiġi organizzata b’appoġġ 
għal miri politiċi aktar wesgħin. Fejn 
ikun meħtieġ, il-kooperazzjoni territorjali 
għandha tintuża biex tlaqqa’ flimkien ’il 
min ifassal il-politiki min-naħat differenti 
tal-fruntieri biex jaħdmu sabiex jegħlbu 
problemi komuni.
4.7 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom iqisu l-programmi ta’ 
kooperazzjoni territorjali primarjament 
bħala strumenti utli biex jingħelbu l-
barrieri għall-kooperazzjoni, li min-naħa 
tagħhom jistgħu jappoġġaw il-miri politiċi 
nazzjonali u reġjonali b’impatt li jmur lil 
hinn mill-ambitu tal-programm.
(Fl-Anness kollu, il-forma “irid” għandha 
tiġi sostitwita b’“għandu” minbarra għal 
referenzi għas-sħubija skont l-Artikolu 5, 
fejn għandha tintuża l-forma “għandu”.

Or. en

Emenda 536
Sergio Gutiérrez Prieto
f'isem il-Grupp S&D

Proposta għal regolament
Anness -I

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness –I
Qafas Strateġiku Komuni
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L-għan ta’ dan il-qafas huwa li jservi, 
skont l-Artikolu 10, bħala mezz ta’ 
koordinament, integrazzjoni u bilanċjar 
tal-objettivi ta’ politiki differenti f’kuntesti 
reġjonali speċifiċi, u partikolarment bħala 
mezz ta’ koordinament u bilanċjar tal-
prijoritajiet ta’ investiment mal-objettivi 
tematiċi stipulati fl-Artikolu 9.

1. Il-Prinċipji Orizzontali u l-isfidi 
trasversali

1.1 Is-sħubija u l-governanza f’diversi 
livelli 
1.1.1 Il-prinċipju tal-governanza f’diversi 
livelli jeħtieġ azzjoni koordinata mnedija 
skont il-prinċipji ta’ sussidjarjetà u 
proporzjonalità, u permezz ta’ sħubija. 
Għandha tieħu wkoll il-forma ta’ 
kooperazzjoni operattiva u 
istituzzjonalizzata, partikolarment fi-
rigward tat-tfassil u l-implementazzjoni 
tal-politiki tal-Unjoni.  Ir-referenza 
espliċita għall-prinċipju tal-governanza 
f’diversi livelli f’dan ir-Regolament, 
tirrappreżenta l-infurzar ta’ dan il-
prinċipju u tipprovdi valur miżjud għall-
politika ta’ koeżjoni nnifisha.
1.1.2 Il-prinċipju ta’ governanza f’diversi 
livelli għandu jiġi rispettat sabiex tiġi 
ffaċilitata l-kisba tal-koeżjoni soċjali, 
ekonomika u territorjali u l-provvista tal-
prijoritajiet tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.
1.1.3 Sabiex tiġi żgurata governanza 
effikaċi f’diversi livelli, l-Istati Membri u 
r-reġjuni għandhom jieħdu l-azzjonijiet li 
ġejjin:
a) jimplementaw is-sħubija skont il-kodiċi 
ta’ kondotta Ewropew kif imsemmi fl-
Artikolu 5; 
b) jistabbilixxu mekkaniżmi ta’ 
koordinazzjoni bejn id-diversi livelli ta’ 
governanza skont is-sistemi rispettivi tas-
setgħat kostituzzjonali;
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c) jirrappurtaw regolarment dwar l-
implementazzjoni tas-sħubija.

1.1.4 F’kull stadju tal-implementazzjoni 
tal-Fondi koperti bis-CPR, is-sħubija 
għandha tiġi organizzata sabiex tinvolvi 
direttament l-awtoritajiet reġjonali u 
lokali bi tħejjija għall-Kuntratti ta’ 
Sħubija, u għal programmi u wkoll għat-
tħejjija, l-implementazzjoni, is-sorveljanza 
u l-evalwazzjoni ta’ dawn il-programmi. 
Is-sħab soċjali u ekonomiċi, l-awtoritajiet 
pubbliċi l-oħra, kif ukoll il-korpi li
jirrapreżentaw is-soċjetà ċivili, inkluż is-
sħab ambjentali, l-organizzazzjonijiet 
non-governattivi u l-korpi responsabbli 
mill-promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nuqqas ta’ diskriminazzjoni għandhom 
jiġu inklużi sabiex jiżguraw is-sħubija fil-
fażijiet kollha tal-implementazzjoni 
politika.

1.2 L-iżvilupp sostenibbli
1.2.1 Il-prinċipju tal-iżvilupp sostenibbli, 
kif imniżżel fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TUE), hu relatat mal-kunċett tal-
progress li skont tiegħu għandhom jiġu 
integrati l-konsiderazzjonijiet soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali meta jitqiesu l-
benessri u titjib fil-kwalità tal-ħajja għall-
ġenerazzjonijiet preżenti u futuri.
1.2.2 Il-konsiderazzjonijiet tal-Iżvilupp 
Sostenibbli, kif ukoll il-prinċipju “min 
iniġġes iħallas” għandhom, għalhekk, 
ikunu parti integrali minn kull pjan, mill-
iddisinjar sal-provvista, u mill-monitoraġġ 
sal-evalwazzjoni. In-nuqqas ta’ 
applikazzjoni tal-prinċipju “min iniġġes 
iħallas” jista’ jkun permess biss f’każijiet 
eċċezzjonali u sakemm ikunu fis-seħħ il-
miżuri ta’ mitigazzjoni.
1.2.3 Sabiex ikunu indirizzati l-isfidi 
kumplessi li jiffaċċjaw, l-Istati Membri u 
r-reġjuni għandhom jużaw l-istrumenti 
kollha disponibbli politiċi tal-Unjoni. 
B’mod partikolari, għall-finijiet tal-
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indirizzar tat-tibdil fil-klima, ir-riżorsi 
għandhom jiġu ffokati fuq il-miżuri 
preventivi u ta’ mitigazzjoni. Kwalunkwe 
investiment ġdid li sar bl-appoġġ ta’ 
Fondi koperti bis-CPR għandu jkun ta’ 
natura b’mod li jkun reżiljenti fih innifsu 
għall-impatt tat-tibdil fil-klima u tad-
diżastri naturali.
1.2.4 L-FEŻR u l-FK għandhom ikomplu 
jagħmlu investimenti prinċipali fl-
infrastrutturi tal-istati Membri u tar-
Reġjuni biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-
qafas dwar l-ilma1 u ta’ Direttivi relevanti 
oħra. Jeżistu soluzzjonijiet teknoloġiċi 
immirati li jagħtu kontribut għal 
azzjonijiet sostenibbli, u qed joħorġu 
soluzzjonijiet ġodda, l-FEŻR għandha, 
għalhekk, tkompli tipprovdi appoġġ għar-
riċerka f’dan il-qasam. Tali appoġġ 
għandu jimmira li jikkompimenta l-miżuri 
koperti mill-Orizzont 2020. Il-finanzi għal 
azzjonijiet ta’ bijodiversità għandhom 
ikunu disponibbli permezz tal-EAFRD u 
l-EMFF. L-EAFRD jista’ jintuża wkoll 
biex jipprovdi appoġġ lill-maniġers tal-art 
fejn rekwiżiti ambjentali mandatorji 
jwasslu għal żvantaġġi speċifiċi għaż-
żona.

1.2.5 It-tkomplija tal-iżvilupp sostenibbli 
m’għandux ikun eżerċizzju tekniku. 
Sabiex jiġi żgurat li dan il-għan ikun 
semplifikat fl-operazzjoni tal-Fondi 
koperti bis-CPR fuq l-art, l-awtoritajiet 
amministrattivi għandhom iqisu kif 
suppost u b’mod konsistenti dan l-għan 
fiċ-ċiklu ta’ ħajja kollu tal-programm, u 
għandhom jieħdu approċċ aktar attiv biex 
inaqqsu l-effetti dannużi għall-ambjent 
tal-intervenzjonijiet billi, fost l-oħrajn, 
jieħdu l-azzjonijiet li ġejjin:
a) jidderieġu l-investimenti lejn l-
opzjonijiet l-aktar effikaċi fir-riżorsi,

                                               
1 ĠU ref.......Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000
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b) iqisu bir-reqqa l-ħtieġa għal 
investimenti meta dawk l-investimenti 
jkollhom impatt ambjentali negattiv 
sinifikanti,
c) jieħdu perspettiva fit-tul meta jitqabblu 
l-ispejjeż taċ-‘ċiklu tal-ħajja’ tal-metodi 
alternattivi ta’ investiment.
d) iżidu l-użu tal-prokura pubblika 
sostenibbli.

1.3 Il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa u n-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni
1.3.1 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom iżidu l-isforzi biex jeliminaw l-
inugwaljanzi u jippromwovu l-ugwaljanza 
bejn l-irġiel u n-nisa, kif ukoll biex 
jiġġieldu kontra d-diskriminazzjoni abbażi 
tal-ġeneru, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-
età jew l-orjentazzjoni sesswali, fl-istadji 
kollha tal-implementazzjoni tal-Fondi 
koperti bis-CPR.
1.3.2 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom isegwu l-objettiv tal-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u 
għandhom jieħdu passi adegwati biex 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
waqt it-tħejjija, l-implementazzoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
operazzjonijiet fil-programmi ko-
finanzjati mill-Fondi koperti bis-CPR u 
jiddikjaraw l-azzjonijiet b’mod ċar sabiex 
dan il-prinċipju jitqies fil-programmi.
1.3.3 Il-parteċipazzjoni akbar tan-nisa fis-
suq tax-xogħol, kemm bħala min iħaddem 
u bħala impjegati, tista’ tagħti l-ħajja lill-
ekonomija tal-Unjoni. L-iżblokkar tal-
potenzjal għal tali żieda fl-attività, billi 
tiżdied ir-rata ta’ impjiegi tan-nisa, huwa 
kruċjali għall-ilħuq tal-miri tal-impjiegi 
tal-Ewropa 2020. Il-barrieri għall-
parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-
xogħol għandhom, għalhekk, jiġu 
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indirizzati b’mod sħiħ. L-Istati Membri u 
r-reġjuni għandhom jiżguraw li minbarra 
l-FSE, l-FEŻR, il-FK, l-EMFF u l-
EAFRD jiffinanzjaw ukoll attivitajiet li 
jippromwovu l-indipendenza ekonomika 
tan-nisa, jikkontribwixxu għall-ksib ta’ 
bilanċ adegwat bejn il-ħajja tax-xogħol u 
tal-familja, u li javvanzaw l-
opportunitajiet tan-nisa bħala 
intraprendituri. 
1.3.4 Il-monitoraġġ u l-programmi ta’ 
evalwazzjoni se jgħinu biex ikejlu l-impatt 
tal-kontribuzzjoni mistennija tal-Fondi 
koperti bis-CPR għall-ugwaljanza bejn is-
sessi.

1.4 L-aċċessibilità
1.4.1 Il-prodotti u s-servizzi kollha li jiġu 
offerti lill-pubbliku u li huma ko-
finanzjati mill-Fondi koperti bis-CPR 
għandhom ikunu aċċessibbli. 
Partikolarment, l-aċċessibilità għall-
ambjent mibni, it-trasport, l-informazzjoni 
u t-teknoloġiji tal-komunikazzjoni, hija 
essenzjali għall-finijiet tal-inklużjoni tal-
gruppi żvantaġġati, inkluż tal-persuni 
b’diżabilità.
1.4.2 Huwa kruċjali li jiġu indirizzati 
b’mod adegwat il-ħtiġijiet ta’ dawk li 
huma l-aktar imbegħda bis-suq tax-
xogħol. Il-prinċipji tat-trattament ugwali 
u n-nuqqas ta’ diskriminazzjoni huma s-
sisien tad-drittijiet u l-valuri fundamentali 
tagħna. Il-liġijiet tal-UE kontra d-
diskriminazzjoni żiedu konsiderevolment 
il-livell ta’ protezzjoni fl-UE kollha, iżda l-
ugwaljanza fl-impjiegi għadha ma 
ntlaħqitx, speċjalment f’każ tal-persuni 
żvataġġati.
1.4.3 Għandha tingħata attenzjoni 
speċjali liż-żgħażagħ qegħda, l-anzjani, il-
persuni b’diżabilità, ir-Roma, il-migranti, 
ir-refuġjati u persuni li jfittxu ażil, 
persuni bla dar, u gruppi oħra f’riskju ta’ 
faqar sabiex dawn ikunu jistgħu jintegraw 
aħjar fis-suq tax-xogħol u jipparteċipaw 
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b’mod sħiħ fis-soċjetà. 
1.4.4 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom ikomplu jippromwovu l-
koeżjoni soċjali, bl-istess mod bħall-
koeżjoni ekonomika u territorjali, fir-
reġjuni kollha tal-UE, sabiex l-Istrateġija 
UE 2020 tilħaq il-miri tagħha. 

1.5 Demografija
1.5.1 L-adattament għat-tibdil 
demografiku huwa wieħed mill-isfidi 
prinċipali li se jiffaċċjaw l-Istati Membri 
u r-reġjuni fid-deċennji li ġejjin. Il-
kombinazzjoni ta’ tnaqqis fil-popolazzjoni 
li taħdem u proporzjon akbar ta’ persuni 
rtirati se jqiegħed pressjonijiet 
addizzjonali fuq is-sistemi ta’ sigurtà 
soċjali tal-Istati Membri u għalhekk fuq 
il-kompetittività tal-Unjoni.
1.5.2 It-tibdil demografiku iwassal għal 
sfidi ġodda. Tali żviluppi demografiċi 
għandhom jiġu studjati u jintlaħqu 
partikolarment fil-livell reġjonali u lokali, 
kull meta jibdew jidhru xejriet differenti 
ta’ żvilupp. L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jiddependu fuq il-Fondi 
koperti bis-CPR biex jiżviluppaw strateġiji 
mfassla apposta biex jindirizzaw il-
problemi demografiċi u joħolqu 
opportunitajiet għall-iżvilupp tal-
‘ekonomija tal-anzjani’.
1.5.3 It-tijib fl-opportunitajiet tal-impjiegi 
għall-anzjani se jġib diversi benefiċċji 
għall-persuni, is-soċjetajiet u l-baġits 
pubbliċi. L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jużaw il-fondi koperti bis-CPR 
biex jieħdu azzjoni li tiffaċilita l-
inklużjoni tal-gruppi tal-etajiet kollha. Li 
jsir l-aħjar użu mir-riżorsi umani kollha, 
inkluż billi jsiru sforzi biex jiġi indirizzat 
il-qgħad fost ix-żgħażagħ, jirrifletti 
wieħed mill-funzjonijiet immedjati tal-
Fondi koperti bis-CPR li jikkontribwixxu 
biex jisfruttaw kemm jistgħu il-potenzjal 
tal-popolazzjoni kollha tal-Unjoni. Dan se 
jiġi akkwistat permezz ta’ titjib fl-aċċess 
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għall-edukazzjoni, il-livelli minimi u l-
kwalità tal-edukazzjoni u t-titjib tal-
istrutturi tal-appoġġ soċjali. L-
investimenti fl-infrastruttura tas-saħħa 
jistgħu jservu wkoll għall-qadi tal-mira ta’ 
ħajja ta’ xogħol twila u b’saħħitha għaċ-
ċittadini kollha tal-Unjoni. 
1.5.4 Fit-tfassil tal-programmi tagħhom, 
l-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
iqisu l-isfidi fit-tul tat-tibdil demografiku. 
F’dawk ir-reġjuni l-aktar affettwati mit-
tibdil demografiku, huma għandhom 
jidentifikaw miżuri biex:
a) jappoġġaw it-tiġdid demografiku 
permezz ta’ titjib fil-kondizzjonijiet għall-
familji u fil-bilanċ bejn il-ħajja tax-
xogħol u dik tal-familja;
b) isaħħu l-impjiegi; iżidu l-produttività u 
l-prestazzjoni ekonomika permezz ta’ 
investiment fl-edukazzjoni u r-riċerka;
c) jiffokaw fuq l-adegwatezza u l-kwalità 
tal-edukazzjoni u tal-istrutturi soċjali ta’ 
appoġġ; u
d) jiżguraw il-provvista tal-kura universali 
u ta’ kwalità tas-saħħa u tal-kura fit-tul, 
inkluż l-investiment fl-infrastruttura.

1.6 Impjiegi
1.6.1 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jiżguraw il-promozzjoni ta’ 
livell għoli ta’ impjiegi kif stipulat fl-
Artikolu 9 tat-TFUE. L-Istati Membri u r-
reġjuni għandhom jiżguraw is-
semplifikazzjoni ta’ dan il-livell għoli fit-
tħejjija, l-implementazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-azzjonijiet taħt il-
fondi kollha tas-CSF u l-integrazzjoni tal-
impjegabilità bħala prinċipju vinkolanti 
tal-programmi tal-FEŻR, l-FSE u l-Fond 
ta’ Koeżjoni.
1.2 L-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali, 
lokali u awtoritajiet relevanti oħra 
għandhom jikkunsidraw dawk il-proġetti 
li se jkollhom l-akbar impatt f’termini tal-
ħolqien tal-impjiegi għall-garanzija tal-
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koeżjoni soċjali. Il-fondi għandhom 
jagħtu attenzjoni partikolari lir-reġjuni u 
l-impriżi affettwati mill-proċessi ta’ 
ristrutturar u rilokazzjoni.
1.6.3 Il-ħolqien tal-impjiegi għaż-
żgħażagħ f’dawk ir-reġjuni li jirreġistraw 
rati għoljin ta’ qgħad fiż-żgħażagħ meta 
mqabbla mar-rata medja tal-UE, għandu 
jkun grupp ta’ prijorità li jibbenefika mill-
ħolqien tal-impjiegi minn inizjattivi 
pubbliċi u privati ffinanzjati mill-fondi.

1.7 It-Tnaqqis tal-Faqar u l-Inklużjoni 
Soċjali
1.7.1 Għandha tingħata prijorità lill-
proġetti li jikkombinaw il-miri u l-
istrateġiji tal-impjiegi b’approċċi ta’ 
inklużjoni integrati u attivi, bħal proġetti 
ddisinjati biex isaħħu s-solidarjetà 
interġenerazzjonali fil-livelli reġjonali u 
lokali, jew li jikkontribwixxu 
speċifikament għall-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-inklużjoni attiva tal-gruppi 
vulnerabbli, inklużi l-ħaddiema foqra.

1.8 Approċċ integrat
1.8.1 Approċċ territorjali integrat huwa 
fundamentali biex jirrispondi 
effettivamenti għall-isfidi li l-Istati 
Membri u r-reġjuni huma kkonfrontati 
bihom. Dawn l-isfidi huma relatati mal-
impatti tal-: Globalizzazzjoni; tħassib 
ambjentali u dwar l-enerġija; problemi 
relatati ma’ popolazzjoni li qed tikber fl-
età u t-tibdil demografiku; it-
trasformazzjoni teknoloġika u d-domandi 
għall-innovazzjoni; u l-inugwaljanza fid-
dħul u s-segregazzjoni soċjali. In-natura 
kumplessa u interrelatata ta’ dawn il-
kwestjonijiet tfisser li s-soluzzjonijiet 
għandhom ikunu ta’ natura  integrata, 
multisettorjali u multidimensjonali sabiex 
jirnexxu.
1.8.2 F’dan il-kuntest, il-Fondi koperti 
bis-CPR jagħmluha possibbli li s-setgħa 
ta’ fondi differenti tal-UE tiġi kkombinata 
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f’pakketti integrati li huma mfassla 
apposta biex jiffittjaw il-ħtiġijiet lokali u 
reġjonali speċifiċi.
1.8.3 Fiż-żoni l-aktar żvantaġġati, l-
esklużjoni soċjali tista’ tiġi trattata 
b’suċċess biss fil-qafas ta’ programmi 
komprensivi b’diversi fondi, li huma 
mmirati, b’mod parallel, lejn l-iżvilupp 
tar-riżorsi umani u l-iżvilupp tal-
infrastruttra soċjali. Għalhekk, huwa 
essenzjali li tiġi salvagwardjata s-sinerġija 
bejn il-FSE u l-FEŻR.
1.8.4 Meta jkunu qed jiżviluppaw l-
istrateġiji u l-programmi tagħhom bil-
għan li jiġu identifikati l-intervenzjonijiet 
l-aktar adegwati, l-Istati Membri u r-
reġjuni għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari lill-karatteristiċi territorjali, 
strutturali u istituzzjonali predominanti, 
bħall-konnettività tar-reġjun in kwestjoni, 
ix-xejriet tal-impjiegi u l-mobilità tax-
xogħol; il-konnessjonijiet rurali-urbani;  
l-interdependenzi lokali bejn is-setturi 
differenti; il-wirt kulturali; it-tixjiħ u t-
tibdil demografiku; eċċ.
1.8.5 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom janalizzaw liema huma l-isfidi 
ewlenin tas-soċjetà li huma jiffaċċjaw.  Bi 
tweġiba għal dawk l-isfidi, huma 
għandhom iqisu wkoll il-kwestjoni dwar 
liema huma l-aspetti partikolari tal-
benessri taċ-ċittadini tagħhom li huma 
jixtiequ jinfluwenzaw u jtejbu permezz tal-
politika, u kif il-politika għandha tiġi 
disinjata u kunsinna fil-kuntest 
partikolari tal-Istat Membru jew ir-reġjun 
kkonċernat.
1.8.6 Sabiex jiġu promossi politiki tajbin li 
huma mfassla apposta skont il-ħtiġijiet 
reġjonali speċifiċi, l-Istati Membri u r-
reġjuni għandhom ikomplu jiżviluppaw 
approċċ territorjali integrat għad-disinn u 
t-twassil politiku, filwaqt li jitqiesu l-
aspetti kontestwali relevanti, iżda fejn il-
fokus ikun abbażi tal-elementi li ġejjin:
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a) l-evalwazzjoni tal-potenzjal u kapaċità 
ta’ żvilupp tal-Ewropa 2020. 

b) il-valutazzjoni tal-isfidi tal-iżvilupp li 
jiffaċċja r-reġjun u l-abilità tiegħu li 
jindirizzahom;
c) il-konsiderazzjoni tal-iskala territorjali 
xierqa u l-kuntest tad-disinn politiku u t-
twassil politiku, skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà;
d) id-disinn tal-arranġamenti ta’ 
governanza f’diversi livelli li huma 
meħtieġa biex jiżguraw it-twassil politiku 
effettiv;
e) l-għażla tar-riżultat adegwat u l-
indikaturi tar-riżultat, li jintużaw għall-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni politiċi.

2. Is-sinerġiji u l-koordinament ta’ Fondi 
koperti bis-CPR mal-istrumenti tal-politiki 
oħra tal-UE

2.1 Introduzzjoni
2.1.1 Bil-għan li jiġu akkwistati riżultati 
ottimali għat-tkabbir sostenibbli u l-
iżvilupp tal-art, huwa importanti li jiġu 
koordinati l-politiki kollha tal-Unjoni u l-
istrumenti relatati li għandhom rwol fl-
akkwist tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali u fl-iżvilupp territorjali aktar 
bilanċjat fl-UE,  Dan għandu jiġi rifless 
ukoll f’koordinazzjoni aħjar bejn il-baġit 
tal-Unjoni u l-baġits nazzjonali u sub-
nazzjonali tal-Istati Membri fil-
finanzjament tal-prijoritajiet politiċi 
komuni, kif ukoll fit-titjib tal-
kooperazzjoni vertikali bejn l-UE u l-
entitajiet nazzjonali u reġjonali.
2.1.2 Is-sinerġiji u l-koordinazzjoni ma 
jimplikawx soluzzjonijiet ta’ daqs wieħed 
li jiffittja lil kulħadd. F’dan il-kuntest, 
jeħtieġ li ssir analiżi aktar mill-qrib tal-
impatt tal-politiki tal-Unjoni fir-reġjuni u 
dwar il-koeżjoni bil-għan li jiġu promossi 
sinerġiji effikaċi u bil-għan li jiġu 
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identifikati u promossi l-mezzi l-aktar 
adattati fil-livell Ewropew ta’ appoġġ tal-
investiment lokali u reġjonali.
2.1.3 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jiżguraw konsistenza fl-istadji 
tal-ipprogrammar u tal-implementazzjoni 
bejn l-intervenzjonijiet appoġġati mill-
Fondi koperti bis-CPR u l-objettivi tal-
politiki l-oħra tal-UE. Għal dan il-għan, 
huma għandhom ifittxu li:
a) Jidentifikaw u jisfruttaw il-
komplimentarjetajiet bejn l-istrumenti 
differenti tal-Unjoni fil-livelli nazzjonali u 
reġjonali, kemm fil-fażi ta’ ppjanar u 
f’dik tal-implementazzjoni. 
b) Jottimizzaw l-istrutturi eżistenti u fejn 
ikun meħtieġ jistabbilixxu strutturi ġodda 
li jiffaċilitaw l-identifikazzjoni strateġika 
tal-prijoritajiet tal-istrumenti differenti u 
l-istrutturi ta’ koordinazzjoni fil-livell 
nazzjonali, jevitaw id-duplikazzjoni tal-
isfrozi u jidentifikaw iż-żoni fejn jeħtieġ li 
jkun hemm appoġġ finanzjarju 
addizzjonali.
c) Jagħmlu użu sħiħ mill-potenzjal tal-
appoġġ minn strumenti differenti biex 
jappoġġaw operazzjonijiet individwali u 
jaħdmu mill-qrib ma’ dawk responsabbli 
mill-implementazzjoni ta’ strumenti 
nazzjonali oħra biex jagħtu 
opportunitajiet ta’ ffinanzjar koerenti u 
semplifikati għall-benefiċjarji. 

2.2 Orizzont 2020 
2.2. Huwa kruċjali li jissaħħu s-sinerġiji u 
l-komplimentarjetajiet bejn il-Politika ta’ 
koeżjoni u l-Orizzont 2020, filwaqt li tiġi 
stabbilita diviżjoni ċara tal-oqsma ta’ 
intervenzjoni bejniethom.
2.2.2 B’mod partikolari, l-Istati Membri u 
r-reġjuni għandhom jiżviluppaw strateġija 
ta’ riċerka u innovazzjoni nazzjonali jew 
reġjonali (R&I) għal ‘speċjalizzazzjoni 
intelliġenti’ li tkun konformi mal-
Programm Nazzjonali ta’ Riforma. Dawn 
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l-istrateġiji għandhom jiġu żviluppati 
permezz ta’ kollaborazzjoni mill-qrib bejn 
l-awtoritajiet ta’ ġestjoni nazzjonali jew 
reġjonali u l-awtoritajiet direttament 
kkonċernati minn Orizzont 2020, iżda 
filwaqt li jinvolvu wkoll l-azzjonisti bħall-
universitajiet u l-istituzzjonijiet tal-ogħla 
edukazzjoni, l-industrija lokali u s-sħab 
soċjali. Dawn l-istrateġiji għall-
innovazzjoni għandhom iqisu kemm l-
azzjonijiet ’il fuq u ’l isfel għall- u mill-
Orizzont 2020.
2.2.3 L-azzjonijiet ’il fuq biex iħejju l-
plejers reġjonali R&I jipparteċipaw fil-
proġetti Orizzont 2020 (“stairways to 
excellence”) se jiġu żviluppati permezz 
tal-bini tal-kapaċità. Il-komunikazzjoni u 
l-kooperazzjoni bejn il-punti ta’ kuntatt 
nazzjonali ta’ Orizzont 2020 u l-
awtoritajiet amministrattivi tal-Fondi 
koperti bis-CPR għandhom jissaħħu, 
partikolarment rigward kwalunkwe 
proġetti magħżula f’Orizzont 2020 li 
għadhom ma ġewx iffinanzjati minħabba 
nuqqas ta’ riżorsi.
2.2.4 L-azzjonijiet ’l isfel għandhom 
jipprovdu l-mezzi li jisfruttaw u jxerrdu r-
riżultati R&I, li jirriżultaw minn 
Orizzont 2020, fis-suq, u jistgħu jinkludu:  
impjanti pilota u siti ta’ demostrazzjoni, 
prova tal-kunċett u ffinanzjar fi stadju 
bikri, il-faċilitajiet ta’ inkubazzjoni, ir-
riċerka applikata, il-kapaċitajiet ta’ 
trasferiment speċifiċi industrijali u 
teknoloġiċi u l-appoġġ ta’ 
raggruppamenti.
2.2.5 L-appoġġ konġunt għandu jiġi 
provdut lill-awtoritajiet nazzjonali u 
reġjonali għad-disinn u l-
implementazzjoni ta’ tali strateġiji 
innovattivi, li jistgħu jinkludu: appoġġ 
biex jiġu identifikati l-opportunitajiet għal 
finanzjament konġunt tal-infrastrutturi 
R&I ta’ interess Ewropew, il-promozzjoni 
tal-kollaborazzjoni internazzjonali, l-
appoġġ metodoloġiku permezz ta’ 
reviżjonijiet minn pari, l-iskambju ta’ 
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prattiki  tajba u t-taħriġ fir-reġjuni kollha.
2.2.6 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom iqisu l-miżuri addizzjonali li 
ġejjin li huma mmirati biex jiżblokkaw il-
potenzjal tagħhom ta’ eċċellenza u 
innovazzjoni, b’mod li hu komplimentari 
ma’ Orizzont 2020 u li joħloq sinerġiji 
miegħu. 
a) il-konnessjoni ta’ ċentri emerġenti ta’ 
eċċellenza, u reġjuni innovattivi fi Stati 
Membri inqas żviluppati ma’ 
kontrapartijiet prinċipali f’naħat oħra tal-
Ewropa;
b) il-bini ta’ konnessjonijiet ma’ 
raggruppamenti innovattivi u r-
rikonoxximent tal-eċċellenza f’reġjuni 
anqas żviluppati;
c) it-twaqqif ta’ “ERA Chairs” biex jiġbdu 
akkademiċi eċċellenti; 
u
d) l-appoġġ tal-aċċess għal networks 
internazzjonali għar-riċerkaturi u 
innovaturi.

2.3 LIFE
2.3.1 Sinerġiji ma’ strumenti politiċi tal-
Unjoni (kemm strumenti ta’ ffinanzjar u 
mhux ta’ ffinanzjar) li jservu għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, il-ħarsien 
ambjentali u l-effikaċja tar-riżorsi, 
għandhom jiġu esplojtati fejn dan ikun 
possibbli.
2.3.2 Peress li l-programmi se 
jikkontribwixxu għall-għanijiet tat-
tkabbir sostenibbli permezz ta’ fokus 
tematiku aktar b’saħħtu u permezz ta’ 
prinċipju ta’ żvilupp sostenibbli rinforzat, 
is-sinerġiji msemmija fi 2.3.1 huma 
inerenti fil-qafas regolatorju tal-Fondi 
koperti bis-CPR.
2.3.3 Is-sinerġiji ma’ LIFE, 
partikolarment mal-proġetti integrati fl-
oqsma tan-natura (bħal servizzi ta’ 
ekosistema u l-bijodiversità), l-ilma, l-
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iskart, l-arja, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima u l-adattament għat-tibdil fil-klima, 
għandhom jiġu segwiti. Il-koordinazzjoni 
ma’ LIFE għandhat tkun żgurata permezz 
ta’ proġetti ta’ appoġġ li huma ta’ natura 
komplimentari, kif ukoll billi jiġi promoss 
l-użu tas-soluzzjonijiet, il-metodi u l-
approċċi validati taħt il-Programm LIFE.
2.3.4 L-użu tal-Valutazzjonijiet tal-Impatt 
Ambjentali (EIAs), il-Valutazzjonijiet tal-
Impatt Sostenibbli (SIAs), il-
Valutazzjonijiet Ambjentali Strateġiċi 
(SEAs) u l-istrumenti relevanti l-oħra 
għandhom jiġi promoss sabiex jitqiesu t-
telf tal-bijodiversità u l-effetti tat-tibdil fil-
klima fl-ippjanar territorjali (inklużi l-
istrateġiji makro-reġjonali) u t-teħid ta’ 
deċiżjonijiet reġjonali u lokali.
2.3.5 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jippromwovu l-infrastruttura 
ħadra, l-eko-innovazzjoni u l-adozzjoni ta’ 
teknoloġiji innovattivi sabiex tinħoloq 
ekonomija aktar ħadra.
2.3.6 Il-bini tal-kapaċità huwa prerekwiżit 
biex jitwasslu dawn l-attivitajiet, u 
għandu jtejjeb il-potenzjali u jiżviluppa l-
ħiliet kemm tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali u tas-sħab.
2.3.7 Minħabba li l-isfidi ambjentali ma 
jirrispettawx il-fruntieri amministrattivi, 
il-kooperazzjoni transkonfinali, 
interreġjonali u transnazzjonali fost l-
awtoritajiet Ewropej, nazzjonali, reġjonali 
u lokali fir-rigward tal-protezzjoni tal-
bijodiversità u tar-riżorsi naturali fir-
reġjuni kollha hija tal-akbar importanza. 
L-użu aħjar tal-potenzjal tal-
kooperazzjoni territorjali u l-iskambji tal-
informazzjoni, l-esperjenza u l-prattika 
tajba jistgħu jikkontribwixxu b’mod 
sinifikanti għall-ilħiq tal-objettivi 
ambjentali u ta’ dawk relatati mal-klima.
2.3.8 Minbarra dan, il-finanzjament mill-
Fondi koperti bis-CPR għandhom ikunu 
koordinati bl-appoġġ tal-
Programm NER 300, li juża d-dħul mill-
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kwoti tal-awzjonijiet skont l-Iskema għall-
iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet1

2.4 Programm għall-Bidla Soċjali u l-
Innovazzjoni (PSCI)
2.4.1 Is-sinerġiji bejn il-Fondi koperti bis-
CPR u l-Programm tal-Unjoni Ewropea 
għall-Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni 
(PSCI) għandhom jiżdiedu, bil-għan li 
jikkontribwixxu għall-implementazzjoni 
tal-Istrateġja Ewropa 2020, il-miri 
prinċipali tagħha, l-inizjattivi ewlenin, il-
Linji Gwida Integrati u l-Inizjattiva ta’ 
Opportunitajiet għaż-Żgħażagħ billi 
jipprovdu appoġġ finanzjarju sabiex 
jippromwovu livell għoli ta’ kwalità u 
impjiegi sostenibbli, li jiggarantixxu 
protezzjoni soċjali adegwata u deċenti, 
jiġġieldu l-esklużjoni soċjali u l-faqar, 
itejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u jtejbu 
s-sitwazzjonijiet tal-impjiegi u edukattivi 
taż-żgħażagħ.
2.4.2. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni 
mal-Istati Membri, għandha tiżgura li l-
attivitajiet li saru fil-qafas tal-Fondi 
Struttrali u l-PSCI jkunu konsistenti mal-
azzjoni oħra tal-Unjoni u kumplimentari 
magħha fl-oqsma bħad-djalogu soċjali, il-
ġustizzja u d-drittijiet fundamentali, l-
opportunitajiet indaqs, l-edukazzjoni, it-
taħriġ vokazzjonali, id-drittijiet u l-
benessri tat-tfal, il-politika taż-żgħażagħ, 
il-politika tal-migrazzjoni, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-intraprenditorija, is-saħħa, 
il-kundizzjonijiet tax-xogħol, it-tkabbir u 
r-relazzjonijiet esterni, u l-politika 
ekonomika ġenerali.
2.4.3 Fir-reġjuni fruntiera, is-sħubiji 
transkonfinali EURES għandhom rwol 
importanti fl-iżvilupp ta’ suq tax-xogħol 

                                               
1 ĠU L 290, 6.11.2010, p. 39–48 2010/670/UE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Novembru 2010 li 
tistabbilixxi l-kriterji u l-miżuri għall-finanzjament ta’ proġetti kummerċjali ta’ dimostrazzjoni li l-għan tagħhom 
huwa l-qbid u l-ħżin ġeoloġiku ta’ CO 2, f’kundizzjonijiet ta’ sigurtà għall-ambjent, kif ukoll ta’ proġetti ta’ 
dimostrazzjoni ta’ teknoloġiji innovattivi ta’ enerġija rinovabbli, fl-ambitu tal-iskema għall-iskambju ta’ kwoti 
ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità, stabbilita bid-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (2010/670/UE) ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32-46.
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Ewropew ġenwin. Is-sħubiji 
transkonfinali EURES għandhom, 
għalhekk, jibqgħu jiġu appoġġati permezz 
ta’ attivitajiet orizzontali tal-Unjoni, li 
jistgħu jkunu kumplimentati bir-riżorsi 
nazzjonali jew l-FSE.
2.5.4 Sabiex jiġi żgurat li l-azzjonijiet ta’ 
komplimentarjetà skont il-PSCI jiġu 
koordinati mill-qrib ma’ dawk li jittieħdu 
fil-qafas tal-politika ta’ koeżjoni. L-Istati 
Membri għandhom jikkoordinaw l-
azzjonijiet korrespondenti taħt il-Fondi 
QSK, partikolarment taħt l-FSE u l-
FEŻR, mal-azzjonijiet tal-Assi PSCI dwar 
il-mikrofinanzi u l-intraprenditorija 
soċjali, li jimmiraw biex iżidu l-aċċess 
għall-mikrofinanzi u d-disponibbiltà 
tagħhom għal persuni li tilfu l-impjieg jew 
li qegħdin f’riskju li jitilfu l-impjieg 
tagħhom, jew li qed isibu diffikultajiet 
biex jidħlu jew jidħlu mill-ġdid fis-suq 
tax-xogħol, kif ukoll għal persuni 
f’pożizzjonijiet żvantaġġati fir-rigward tal-
aċċess għas-suq konvenzjonali tal-kreditu 
u li jixtiequ li jibdew jew jiżviluppaw il-
mikroimpriżi tagħhom stess, li jinkludu 
impjieg indipendenti, kif ukoll għal 
mikroimpriżi, speċjalment fl-ekonomija 
soċjali, u l-mikroimpriżi li jimpjegaw 
persuni f’pożizzjoni żvantaġġata fis-suq 
tax-xogħol;
2.4.5 B’inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew, l-‘Ass ta’ Inizjattiva għaż-
Żgħażagħ’ fi ħdan il-PSCI, jappoġġa 
azzjonijiet għal persuni fl-età  anqas minn 
25 sena, fost l-oħrajn azzjonijiet li 
jipprevjenu t-tluq mill-iskola qabel iż-
żmien, speċjalment permezz tar-
riintegrazzjoni fit-taħriġ, biex jiġu 
żviluppati ħiliet l-li huma relevanti għas-
suq tax-xogħol li jqarrbu aktar id-dinjiet 
tal-impjiegi, l-edukazzjoni u t-taħriġ, biex 
tiġi appoġġata l-esperjenza tal-ewwel 
xogħol u t-taħriġ fuq ix-xogħol sabiex iż-
żgħażagħ jingħataw l-opportunità li 
jakkwistaw il-ħiliet relevanti u l-
esperjenza tax-xogħol meħtieġa u l-
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kwalità ta’ “traineeships” u tal-
apprendistat li jappoġġaw l-aċċess 
tagħhom għas-suq tax-xogħol. Sabiex 
isaħħu dawn l-azzjonijiet, l-Istati Membri 
u r-reġjuni għandhom jistabbilixxu 
azzjonijiet korrispondenti fil-programmi 
taħt il-Fondi QSK.

2.5 ERASMUS għal Kulħadd
2.5.1 Is-sinerġiji bejn il-Fondi koperti bis-
CPR u l-programm ‘Erasmus għal 
Kulħadd’ għandhom jiżdiedu sabiex ikun 
massimat l-impatt tal-investiment fin-nies. 
Dan l-investiment se jibbenefika 
kruċjalment kemm l-individwi u s-soċjetà 
in ġenerali billi jikkontribwixxi għat-
tkabbir u l-prosperità. ‘Erasmus għal 
Kulħadd’ jappoġġa biss il-proġetti 
transnazzjonali, filwaqt li f’każ tal-
Politika ta’ koeżjoni, id-dimensjoni 
reġjonali hija aktar b’saħħitha. L-Istati 
Membri u r-Reġjuni huma inkoraġġuti 
jittestjaw l-għodod u l-metodi li jirriżultaw 
mill-kooperazzjoni transnazzjonali 
permezz tal-‘Erasmus għal Kulħadd’ u 
mbagħad jimplementawhom fit-territorju 
tagħhom permezz ta’ Fondi koperti bis-
CPR. 
2.5.2 Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw koordinazzjoni 
effikaċi bejn il-politika ta’ koeżjoni u l-
‘Erasmus għal Kulħadd’ permezz ta’ 
distinzjoni ċara tat-tipi ta’ investiment u l-
gruppi fil-mira li jiġu appoġġati.  
‘Erasmus għal Kulħadd’ se jiffoka l-
appoġġ tiegħu għall-mobilità 
transnazzjonali tat-tagħlim tal-istudenti, 
iż-żgħażagħ u l-persunal; għal sħubiji 
strateġiċi bejn l-organizzazzjonijiet, il-
partijiet interessati u l-istituzzjonijiet fl-
Ewropa kollha u għal azzjonijiet li 
jappoġġaw l-iżvilupp u l-implementazzjoni 
tal-politika. Il-miri primarji ta’ prijorità 
għall-investiment se jkunu: l-edukazzjoni, 
it-taħriġ fis-suq tax-xogħol u l-mobilità 
tal-istudenti adulti.
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2.5.3 Minbarra dan, se jintlaħqu riżultati 
aħjar permezz tal-promozzjoni tal-
komplimentarjetà tal-iffinanzjar għall-
mobilità u l-iffinanzjar ta’ attivitajiet li 
jissemplifikaw l-aħjar prattiki u ta’ 
proġetti innovattivi identifikati fil-livell 
tal-UE taħt l-‘Erasmus għal Kulħadd’. L-
Aġenziji Nazzjonali, stabbiliti taħt dan il-
programm, jistgħu jikkontribwixxu biex 
jinkiseb dan il-koordinament.

2.6 CEF+TENs, networks tal-enerġija u 
tat-telekomunikazzjoni
2.6.1 Sabiex ikun massimizzat il-valur 
miżjud Ewropew, il-FEŻR u l-Fond ta’ 
Koeżjoni, in-Networks Trans-Ewropej u l-
Faċilità ta’ Konnessjoni Ewropea (CEF) 
għandhom jiġu ppjanati f’kooperazzjoni 
mill-qrib, sabiex jiżguraw li jkunu 
preveduti l-aħjar konnessjonijiet ta’ tipi 
differenti ta’ infrastruttura (fit-Trasport, 
l-Enerġija u t-Telekomunikazzjonijiet) fil-
livelli lokali, reġjonali u nazzjonali, u fl-
Unjoni kollha. Għandu jkun żgurat l-
ingranaġġ massimu tal-fondi għall-
proġetti b’dimensjoni Ewropea u tas-Suq 
Komuni, partikolarment in-networks ta’ 
prijorità tat-trasport, tal-enerġija u 
diġitali.
2.6.2 Bl-istess mod kif inhu meħtieġ li l-
infrastruttura nazzjonali tiġi ppjanata 
b’mod koerenti, kemm billi wieħed jieħu 
kont tal-iżvilupp tal-konnessjonijiet 
transkonfinali tal-Unjoni u bl-iżvilupp tal-
konnessjonijiet fir-reġjuni kollha fi ħdan 
Stat Membru, il-pjanijiet għandhom 
jkunu bbażati fuq domanda reali u 
proġettata tat-trasport u għandhom jiġu 
identifikati l-konnessjonijiet nieqsa u l-
ostakoli. L-investiment fil-konnettività 
reġjonali għan-network komprensiv u 
għan-Network Trans Ewropew tal-
infrastruttura tat-trasport (TEN-T) 
prinċipali għandu jiżgura li ż-żoni urbani 
u rurali jibbenefikaw mill-opportunitajiet 
li jinħolqu minn networks prinċipali.
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2.6.3 Il-prijoritizzazzjoni tal-investimenti 
li jkollhom impatt li jmur lil hinn minn 
ċertu Stat Membru, għandhom jiġu 
koordinati permezz tal-ippjanar TEN-T 
sabiex l-investimenti mill-FEŻR u l-Fond 
ta’ Koeżjoni fl-infrastruttura tat-trasport 
ikunu kompletament konformi mal-Linji 
Gwida TEN-T, li jiddefinixxu l-
prijoritajiet tat-trasport tal-Unjoni, li 
jinkludu: l-indirizzar tal-isfida tat-tibdil 
fil-klima, l-iżvilupp futur ta’ network 
TEN-T integrat, u l-kunċett ta’ kurituri 
multimodali.
2.6.4 Il-White Paper tal-Kummissjoni 
dwar it-Trasport1tistabbilixxi viżjoni għal 
sistema ta’ trasport kompetittiva u li tuża 
r-riżorsi b’mod effiċjenti, filwaqt li 
tenfasizza li jeħtieġ li jkun hemm tnaqqis 
sinifikanti fil-gassijiet b’effett ta’ serra 
fis-settur tat-trasport. Rigward il-Fondi 
koperti bis-CPR, dan ifisser li jkun hemm 
fokus fuq il-forom sostenibbli tat-trasport 
u investigazzjoni dwar l-oqsma li joffru l-
akbar valur miżjud Ewropew, pereżempju 
n-Networks Trans-Ewropej. Ladarba jiġu 
identifikati, l-investimenti għandhom jiġu 
prijoritizzati skont il-kontribut tagħhom 
għall-mobilità, is-sostenibilità, it-tnaqqis 
tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra, 
u ż-Żona Unika Ewropea tat-Trasport.
2.6.5 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jiffokaw l-investimenti fuq il-
bini ta’ infrastruttura ġdida u t-titjib tal-
kapaċità tal-infrastruttura eżistenti 
permezz ta’ aġġornament kontinwu.
2.6.6 Fir-rigward tat-trasport marittimu, 
il-portijiet għandhom jiġu żviluppati 
bħala punti effikaċi ta’ dħul u ta’ ħruġ 
permezz ta’ integrazzjoni sħiħa mal-
infrastruttura tal-art. Għandha tingħata 
prijorità lill-proġetti li jirrigwardaw l-
aċċess għall-port u konnessjonijiet 
hinterland. L-iżvilupp tal-ilmijiet 
navigabbli interni għandu jinforza l-

                                               
1 “Pjan Direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-
riżorsi b’mod effiċjenti” COM 2011) 144 finali
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kontribuzzjoni tagħhom għan-networks 
ta’ trasport tal-merkanzija sostenibbli 
Ewropej.
2.6.7 B’mod partikolari, għandu jkun 
hemm l-għan ta’ komplimentarjetà bejn l-
investimenti tal-infrastrutura mill-FEŻR 
u l-Fond ta’ Koeżjoni, fejn ikun hemm
ġestjoni komuni u mill-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), li hija 
faċilità ġestita b’mod dirett bl-għażla ta’ 
proġetti kompetittivi.  Is-CEF se 
tiffinanzja proġetti fin-network prinċipali 
(il-partijiet strateġikament l-aktar 
importanti tan-network komprensiv) li 
għandhom l-akbar valur miżjud Ewropew 
u li jidhru li huma l-aktar kumplessi fir-
rigward tat-TEN-T f’termini tal-
implementazzjoni: il-konnessjonijiet 
transkonfinali nieqsa, il-limitazzjonijiet 
prinċpipali u l-mezzi multimodali. Il-Fond 
ta’ Koeżjoni se jikkonċentra fuq proġetti 
b’ valur miżjud Ewropew għoli biex 
inaqqsu l-limitazzjonijiet tan-networks tat-
trasport billi jappoġġaw l-infrastruttura 
TEN-T, kemm fin-network prinċipali u 
wkoll f’dak komprensiv.
2.6.8 Il-Fondi ta’ Koeżjoni u Strutturali se 
jipprovdu l-infrastrutturi lokali u 
reġjonali u l-konnessjonijiet tagħhom lin-
network ta’ prijorità tal-Unjoni fl-oqsma 
tal-enerġija u tat-telekomunikazzjoni.
2.6.9 Is-CEF jikkumplimenta l-Fondi 
Strutturali u ta’ Koeżjoni peress li huwa 
jikkontribwixxi għall-ksib tal-għanijiet 
tal-iżvilupp reġjonali u lokali f’termini 
tal-infrastruttura, sabiex jagħti valur 
miżjud massimu għal Suq Uniku 
funzjonali u integrat u għal koeżjoni 
soċjali, ekonomika u territorjali.

2.7 L-IPA, l-ENPI, l-EDF 
2.7.1 Għandhom ifittxu żieda fis-sinerġiji 
bejn l-istrumenti esterni u l-politika ta’ 
koeżjoni, sabiex titjieb l-effikaċja tal-ilħiq 
tal-objettivi multipli tal-politika tal-
Unjoni. B’mod partikolari, is-sinerġiji u l-



PE491.157v02-00 74/98 AM\906345MT.doc

MT

kumplementarjetajiet għandhom ikunu 
mibnija fir-rigward tal-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp, l-Istrument ta’ Qabel l-
Adeżjoni u l-Istrument Ewropew tal-
Viċinat.
2.7.2 Jeħtieġ li tiġi sfruttata l-provvista ta’ 
integrazzjoni territorjali aktar profonda, 
sinerġiji bejn l-attivitajiet ta’ 
kooperazzjoni territorjali skont il-politika 
ta’ koeżjoni u l-Istrumenti tal-Viċinat 
Ewropew. Il-potenzjal għall-ħolqien ta’ 
kumplementarjetajiet bejn dawn l-
istrumenti huwa l-aktar b’saħħtu fir-
rigward tal-attivitajiet ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali. L-Istati Membri u r-
reġjuni għandhom, għalhekk, jiżguraw li 
l-attivitajiet eżistenti jkunu assoċjati ma’ 
Gruppi Ewropej ta’ Kooperazzjoni 
Ewropea li nħolqu ġodda, li jagħtu 
attenzjoni speċjali lill-koordinazzjoni u l-
iskambju tal-aħjar prattiki.

3. Mekkaniżmu ta’ koordinament fost il-
Fondi koperti bis-CPR

3.1 L-Istati Membru u r-reġjuni 
għandhom jiżguraw li l-intervenzjonijiet 
ffinanzjati permezz tal-Fondi koperti bis-
CPR joħolqu sinerġiji u li s-
semplifikazzjoni twassal għal tnaqqis fl-
ispiża amministrattiva u tal-piż fuq l-art.
3.2 Il-Ministeri u l-awtoritajiet ta’ ġestjoni 
responsabbli mill-implementazzjoni tal-
Fondi koperti bis-CPR għandhom jaħdmu 
flimkien mill-qrib fit-tħejjija, l-
implementazzjoni, is-sorveljanza u l-
evalwazzjoni tal-Kuntratt u l-programmi 
ta’ Sħubija. B’mod partikolari, huma 
għandhom:
a) jidentifikaw l-oqsma ta’ intervenzjoni 
fejn il-Fondi koperti bis-CPR jistgħu jiġu 
kkombinati b’mod komplimentari biex 
jiksbu l-objettivi tematiċi stipulati f’dan ir-
Regolament;
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b) jippromwovu l-involviment tal-
awtoritajiet ta’ ġestjoni responsabbli minn 
wieħed mill-Fondi koperti bis-CPR ta’ 
awtoritajiet ta’ ġestjoni oħra u l-ministeri 
relevanti fl-iżvilupp tal-iskemi ta’ appoġġ 
biex jiżguraw sinerġiji u jevitaw li l-fondi 
jkopru l-istess affarijiet;
c) jistabbilixxu kumitati konġunti ta’ 
sorveljanza għal programmi li 
jimplementaw Fondi koperti bis-CPR, u 
għall-iżvilupp ta’ arranġamenti oħra ta’ 
ġestjoni konġunta u għall-kontroll biex 
jiffaċilitaw il-koordinazzjoni  bejn l-
awtoritajiet responsabbli mill-
implementazzjoni tal-Fondi koperti bis-
CPR;
d) jagħmlu użu minn soluzzjonijiet ta’ 
governanza elettronika immirati lejn l-
applikanti u l-benefiċjarji u “one-stop 
shops” għal pariri dwar l-opportunitajiet 
ta’ appoġġ li huma disponibbli permezz 
ta’ kull Fond mill-Fondi koperti bis-CPR;
e) jiżguraw l-aċċessibilità ta’ dawn il-
fondi għall-SMEs.

4. Il-prijoritajiet għall-koordinazzjoni 
territorjali (transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali)

4.1 Potenzjal kbir għall-iżvilupp reġjonali, 
il-ħolqien tal-impjiegi u l-koeżjoni jinsab 
fil-kooperazzjoni li tmur lil hinn mill-
fruntieri amministrattivi u tipprova 
tegħleb dawk naturali. Il-kooperazzjoni 
abbażi ta’ ħtieġa komuni f’territorju 
komuni hija spiss l-aktar effikaċi.
4.2 Il-kooperazzjoni transkonfinali 
tirriżulta minn ftehim li diversi sfidi ma 
jiqfux ma’ fruntieri amministrattivi.
Tweġiba effikaċi titlob azzjoni konġunta, 
kooperattiva u l-qsim ta’ għarfien fil-livell 
territorjali xieraq.
4.3 Minbarra dan, il-potenzjal moħbi tar-
reġjuni fruntiera jista’ jintuża permezz ta’ 
miżuri ta’ appoġġ b’orjentazzjoni lokali.
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4.4 L-istrateġiji makro-reġjonali eżistenti 
ħejjew it-triq għall-organizzazzjoni tal-
partijiet interessati f’azzjonijiet konġunti 
fil-livell territorjali xieraq. L-istrateġiji 
żiedu l-ftehim dwar il-ħtieġa tal-
kooperazzjoni fl-indirizzar tal-problemi li 
ma jistgħux jiġu solvuti minn Stat 
Membru wieħed, bħal pereżempju t-tindif 
tal-Baħar Baltiku jew id-Danubju. L-
istrateġiji makro-reġjonali u forom oħra 
ta’ kooperazzjoni territorjali jistgħu jiġu 
appoġġati kemm mill-FEŻR u mill-FSE u 
l-kundizzjonijiet speċifiċi tal-appoġġ gall-
istrateġiji makro-reġjonali għandhom jiġu 
deskritti fil-programm.
4.5 Jeħtieġ li jingħelbu l-ostakoli bħala 
parti mill-ipprogrammar tal-Fondi koperti 
bis-CPR –  l-objettivi tal-istrateġiji makro-
reġjonali eżistenti għandhom jiġu riflessi 
fl-analiżi tal-ħtiġijiet u għandhom jiġu 
stipulati l-miri tal-programmi operattivi 
relevanti mill-fażi tal-ippjanar ’il 
quddiem. Dawn l-istrateġiji ma jkunux 
servew l-għan tagħhom jekk l-objettivi tal-
istrateġiji makro-reġjonali ma jiffurmawx 
parti mill-ippjanar strateġiku fil-
programmi tal-politika ta’ koeżjoni tar-
reġjuni u l-Istati Membri kkonċernati.
4.6 Fl-istess ħin, l-Istati Membri u r-
reġjuni għandhom jiżguraw li l-
programmi ta’ kooperazzjoni territorjali 
jagħtu kontribut effikaċi lill-objettivi tal-
Ewropa 2020. L-Istati Membri u r-reġjuni 
jistgħu, għalhekk, jippromwovu l-
kooperazzjoni kif ukoll jittestjaw, 
jippruvaw u jintroduċu soluzzjonijiet 
ġodda, filwaqt li jiżguraw li l-
kooperazzjoni tiġi organizzata b’appoġġ 
għal miri politiċi aktar wiesa’. Fejn hu 
meħtieġ, il-kooperazzjoni territorjali 
għandha tintuża biex tlaqqa’ flimkien lil 
min ifassal il-politiki min-naħat differenti 
tal-fruntieri biex jaħdmu sabiex jegħlbu l-
problemi komuni.
4.7 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom iqisu l-programmi ta’ 
kooperazzjoni territorjali primarjament 
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bħala għodod utli biex jingħelbu l-barrieri 
għall-kooperazzjoni, li min-naħa tagħhom 
jappoġġaw il-miri politiċi nazzjonali u 
reġjonali b’impatt lil hinn mill-qasam tal-
programm. 

Or. en

Emenda 537
Ádám Kósa
f'isem il-Grupp PPE

Proposta għal regolament
Anness -I

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness -I
Qafas Strateġiku Komuni

L-għan ta’ dan il-qafas huwa li jservi, 
skont l-Artikolu 10, bħala mezz ta’ 
koordinazzjoni, integrazzjoni u bilanċjar 
tal-objettivi ta’ politiki differenti f’kuntesti 
reġjonali speċifiċi, u partikolarment bħala 
mezz ta’ koordinazzjoni u bilanċjar tal-
prijoritajiet tal-investiment mal-objettivi 
tematiċi stipulati fl-Artikolu 9.

1. Il-Prinċipji Orizzonatali u l-isfidi 
trasversali

1.1 Is-sħubija u l-governanza f’diversi 
livelli 
1.1.1 Il-prinċipju tal-governanza f’diversi 
livelli jeħtieġ azzjoni koordinata mnedija 
skont il-prinċipji ta’ sussidjarjetà u 
proporzjonalità, u bi sħubija. Għandha 
tieħu wkoll il-forma ta’ kooperazzjoni 
operattiva u istituzzjonalizzata, 
partikolarment fir-rigward tat-tfassil u l-
implementazzjoni tal-politiki tal-Unjoni.  
Ir-referenza espliċita għall-prinċipju tal-
governanza f’diversi livelli f’dan ir-
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Regolament, tirrapreżenta l-infurzar ta’ 
dan il-prinċipju u tipprovdi valur miżjud 
għall-politika ta’ koeżjoni innifisha.
1.1.2 Il-prinċipju tal-governanza f’diversi 
livelli għandu jiġi rispettat sabiex jiġu 
ffaċilitati l-akkwist tal-koeżjoni soċjali, 
ekonomika u territorjali u l-provvista tal-
prijoritajiet tal-Unjoni għal tkabbir 
inteliġenti, sostenibbli u inklużiv. 
1.1.1 Sabiex tiġi żgurata l-governanza 
effikaċi f’diversi livelli, l-Istati Membri u 
r-reġjuni għandhom jieħdu l-azzjonijiet li 
ġejjin:
a) jimplementaw is-sħubija skont il-kodiċi 
ta’ kondotta Ewropew kif imsemmi fl-
Artikolu 5; 
b) jistabbilixxu mekkaniżmi ta’ 
koordinazzjoni bejn id-diversi livelli ta’ 
governanza skont is-sistemi rispettivi tas-
setgħat kostituzzjonali;
c) jirrappurtaw regolarment dwar l-
implementazzjoni tas-sħubija.
d) L-Istati Membri u l-awtoritajiet ta’ 
ġestjoni għandhom jużaw parti mill-
appoġġ tekniku tagħhom fil-perjodu 
attwali u li ġej tal-ipprogrammar biex 
jiżguraw li s-sħab, partikolarment l-
awtoritajiet lokali żgħar, is-sħab 
ekonomiċi u soċjali u l-NGOs, ikollhom 
il-kapaċità meħtieġa biex jipparteċipaw bi 
tħejjija għall-implementazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-Kuntratt 
ta’ Sħubija u l-programmi.
1.1.5 Fl-istadji kollha tal-
implementazzjoni tal-Fondi koperti bis-
CPR, is-sħubija għandha tkun 
organizzata sabiex tinvolvi direttament l-
awtoritajiet reġjonali u lokali biex tħejji l-
Kuntratti ta’ Sħubija u ta’ programmi, kif 
ukoll għat-tħejjija, l-implementazzjoni, is-
sorveljanza u l-evalwazzjoni ta’ dawn il-
programmi. Is-sħab soċjali u ekonomiċi, 
l-awtoritajiet pubbliċi oħra, kif ukoll il-
korpi li jirrapreżentaw is-soċjetà ċivili, 
inkluż is-sħab ambjentali, l-
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organizzazzjonijiet non-governattivi u l-
korpi responsabbli mill-promozzjoni tal-
ugwaljanza u tan-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni għandhom jiġu inklużi 
sabiex jiżguraw is-sħubija fil-fażijiet 
kollha tal-implementazzjoni tal-politika.

1.2 L-iżvilupp sostenibbli 
1.2.1 Il-prinċipju tal-iżvilupp sostenibbli, 
kif stipulat fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea (TUE), jirrelata mal-
kunċett tal-progress li skont tiegħu il-
konsiderazzjonijiet soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali għandhom jiġu integrati meta 
jitqiesu l-benessri u titjib fil-kwalità tal-
ħajja għall-ġenerazzjonijiet preżenti u 
għal dawk futuri.
1.2.2 Il-konsiderazzjonijiet tal-Iżvilupp 
Sostenibbli, kif ukoll il-prinċipju “min 
iniġġes iħallas” għandhom, għalhekk, 
ikunu parti integrali minn kull pjan, li 
jibda’ mid-disinn u jasal sal-provvista, u 
mill-monitoraġġ sal-evalwazzjoni. In-
nuqqas ta’ applikazzjoni tal-prinċipju 
“min iniġġes iħallas” jista’ jkun permess 
biss f’każijiet eċċezzjonali u sakemm 
ikunu fis-seħħ il-miżuri ta’ mitigazzjoni.
1.2.3 Sabiex jiġu indirizzati l-isfidi 
kumplessi li jiffaċċjaw, l-Istati Membri u 
r-reġjuni għandhom jużaw l-istrumenti 
politiċi kollha tal-Unjoni li huma 
disponibbli. B’mod partikolari, għall-
finijiet tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima, ir-
riżorsi għandhom ikunu iffokati fuq il-
miżuri preventivi u ta’ mitigazzjoni. 
Kwalunkwe investiment ġdid li sar bl-
appoġġ tal-Fondi koperti bis-CPR għandu 
jkun ta’ natura b’mod li jkun reżiljenti fih 
innifsu għall-impatt tat-tibdil fil-klima u 
tad-diżastri naturali.
1.2.4 L-FEŻR u l-FK għandhom ikomplu 
jagħmlu investimenti prinċipali fl-
infrastrutturi tal-Istati Membri u tar-
Reġjuni biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-
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qafas dwar l-ilma1 u tad-Direttivi 
relevanti l-oħra. Jeżistu soluzzjonijiet 
teknoloġiċi, immirati biex jagħtu 
kontribuzzjoni għal azzjonijiet sostenibbli, 
filwaqt li qed jemerġu soluzzjonijiet 
ġodda; l-FEŻR għandha, għalhekk, 
tkompli tipprovdi appoġġ għar-riċerka 
f’dan il-qasam. Tali appoġġ għandu 
jimmira li jikkompimenta l-miżuri koperti 
mill-Orizzont 2020. Il-finanzi għal 
azzjonijiet ta’ bijodiversità għandhom 
ikunu disponibbli permezz tal-EAFRD u 
l-EMFF. L-EAFRD jista’ jintuża wkoll 
biex jipprovdi appoġġ lill-maniġers tal-art 
fejn rekwiżiti ambjentali mandatorji 
jwasslu għal żvantaġġi speċifiċi għaż-
żona.

1.2.5 It-tkomplija tal-iżvilupp sostenibbli 
m’għandux ikun eżerċizzju tekniku. 
Sabiex jiġi żgurat li dan il-għan ikun 
semplifikat fl-operazzjoni tal-Fondi 
koperti bis-CPR fuq l-art, l-awtoritajiet ta’ 
ġestjoni għandhom iqisu kif suppost u 
konsistentement dan il-għan fiċ-ċiklu ta’ 
ħajja kollu tal-programm, u għandhom 
jieħdu approċċ aktar attiv biex inaqqsu l-
effetti dannużi għall-ambjent tal-
intervenzjonijiet billi, fost l-oħrajn, jieħdu 
l-azzjonijiet li ġejjin:
a) jidderieġu l-investimenti lejn opzjonijiet 
li huma aktar effikaċi fir-riżorsi,
b) iqisu bir-reqqa l-ħtieġa għal 
investimenti meta dawn l-investimenti 
jkollhom impatt ambjentali negattiv 
sinifikanti,
c) jieħdu perspettiva fit-tul meta jitqabblu 
l-ispejjeż taċ-‘ċiklu tal-ħajja’ ta’ metodi 
alternattivi ta’ investiment. 
d) iżidu l-użu tal-prokura pubblika ħadra,
e) jidderieġu l-investimenti lejn 
aċċessibilità għall-utenti kollha li 
jikkontribwixxu għal ambjent ħieles minn 

                                               
1  ĠU ref.......Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000
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barrieri għall-persuni b’diżabilità.

1.3 Il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa u n-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni 
1.3.1 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom iżidu l-isforzi biex jeliminaw l-
inugwaljanzi u jippromwovu l-ugwaljanza 
bejn l-irġiel u n-nisa, kif ukoll biex 
jiġġieldu kontra d-diskriminazzjoni abbażi 
tal-ġeneru, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-
età jew l-orjentazzjoni sesswali, fl-istadji 
kollha tal-implementazzjoni tal-Fondi 
koperti bis-CPR.
1.3.2 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom isegwu l-objettiv tal-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u 
għandhom jieħdu l-passi adegwati biex 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
waqt it-tħejjija, l-implementazzoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
operazzjonijiet fil-programmi ko-
finanzjati mill-Fondi koperti bis-CPR u 
jiddikjaraw l-azzjonijiet b’mod ċar sabiex 
dan il-prinċipju jiġi kkunsidrat fil-
programmi.
1.3.3 Il-parteċipazzjoni akbar tan-nisa fis-
suq tax-xogħol, kemm bħala min iħaddem 
u bħala impjegati, tista’ tinvigorixxi l-
ekonomija tal-Unjoni. L-iżblokkar tal-
potenzjal għal tali żieda fl-attività, billi 
tiżdied ir-rata ta’ impjiegi tan-nisa, huwa 
kruċjali għall-ilħiq tal-miri tal-impjiegi 
tal-Ewropa 2020. Il-barrieri għall-
parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-
xogħol għandhom, għalhekk, jiġu 
indirizzati b’mod sħiħ. L-Istati Membri u 
r-reġjuni għandhom jiżguraw li minbarra 
l-FSE, anki l-FEŻR, l-FK, l-EMFF u l-
EAFRD jiffinanzjaw l-attivitajiet li 
jippromwovu l-indipendenza ekonomika
tan-nisa, jikkontribwixxu għall-ksib ta’ 
bilanċ adegwat bejn il-ħajja tax-xogħol u 
tal-familja, u javvanzaw l-opportunitajiet 
tan-nisa bħala intraprendituri. 
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1.3.4 Il-monitoraġġ u l-programmi ta’ 
evalwazzjoni se jgħinu biex ikejlu l-impatt 
tal-kontribut mistenni tal-Fondi koperti 
bis-CPR għall-ugwaljanza bejn is-sessi.

1.4 L-aċċessibilità
1.4.1 Il-prodotti u s-servizzi kollha li jiġu 
offruti lill-pubbliku u li huma ko-
ffinanzjati mill-Fondi koperti bis-CPR 
għandhom ikunu aċċessibbli. B’mod 
partikolari, l-iżgurar u l-promozzjoni, 
permezz ta’ passi adegwati li ttieħdu mill-
Istati Membri, ambjent mibni mingħajr 
ostakoli, teknoloġiji tat-trasport, tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni, 
huma essenzjali għall-finijiet tal-
inklużjoni tal-gruppi żvantaġġati, inklużi 
l-persuni b’diżabilità, f’konformità mal-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-drittijiet ta’ 
persuni b’diżabilità. 
1.4.2 Huwa kruċjali li l-ħtiġijiet tal-gruppi 
żvantaġġati jiġu indirizzati b’mod xieraq 
sabiex dawn ikunu jistgħu jintegraw aħjar 
fis-suq tax-xogħol u jipparteċipaw fis-
soċjetà b’mod sħiħ.
1.4.3 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom ikomplu jippromwovu l-
koeżjoni soċjali, bl-istess mod bħall-
koeżjoni ekonomika u territorjali, fir-
reġjuni kollha tal-UE, sabiex l-Istrateġija 
UE 2020 tkun tista’ takkwista l-miri 
tagħha.

1.5 Id-demografija
1.5.1 L-adattament għat-tibdil 
demografiku huwa wieħed mill-isfidi 
prinċipali li jiffaċċjaw l-Istati Membri u r-
reġjuni fid-deċennji li ġejjin. It-taħlita ta’ 
popolazzjoni iżgħar li taħdem u 
proporzjon akbar ta’ persuni rtirati se 
tqiegħed pressjonijiet addizzjonali fuq is-
sistemi ta’ sigurtà soċjali tal-Istati 
Membri u, għalhekk, fuq il-kompetittività 
tal-Unjoni.
1.5.2 It-tibdil demografiku jwassal għal 
sfidi ġodda. Tali żviluppi demografiċi 
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għandhom jiġu studjati u jintlaħqu 
partikolarment fil-livell reġjonali u lokali, 
kull meta jibdew jidhru xejriet differenti 
tal-iżvilupp. L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jiddependu fuq il-Fondi 
koperti bis-CPR biex jiżviluppaw strateġiji 
biex jindirizzaw il-problemi demografiċi u 
joħolqu opportunitajiet għall-iżvilupp tal-
‘ekonomija tal-anzjani’.
1.5.3 It-titjib fl-opportunitajiet tal-impjiegi 
għall-anzjani se jġib diversi benefiċċji 
għall-persuni, is-soċjetajiet u l-baġits 
pubbliċi. L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jużaw il-fondi koperti bis-CPR 
biex jieħdu azzjoni għall-faċilitazzjoni tal-
inklużjoni tal-gruppi kollha tal-età. L-
aħjar użu tar-riżorsi umani kollha, inkluż 
billi jsiru sforzi għall-inidirizzar tal-qgħad 
fost ix-żgħażagħ, jirriflettu wieħed mill-
funzjonijiet immedjati tal-Fondi koperti 
bis-CPR li jikkontribwixxu għall-
massimazzjoni tal-potenzjal tal-
popolazzjoni kollha tal-Unjoni. Dan se 
jiġi akkwistat permezz ta’ titjib fl-aċċess 
għall-edukazzjoni, il-livelli minimi u l-
kwalità tal-edukazzjoni u t-titjib fl-
istrutturi tal-appoġġ soċjali.  L-
investimenti fl-infrastruttura tas-saħħa 
jistgħu iservu wkoll għall-ilħiq tal-għan 
ta’ ħajja ta’ xogħol twila u b’saħħitha 
għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni.  
1.5.4 Fit-tfassil tal-programmi tagħhom, 
l-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
iqisu l-isfidi fit-tul tat-tibdil demografiku. 
F’dawk ir-reġjuni l-aktar affettwati mit-
tibdil demografiku, huma għandhom 
jidentifikaw miżuri biex:
a) jappoġġaw it-tiġdid demografiku 
permezz ta’ titjib tal-kondizzjonijiet għall-
familji u bilanċ aħjar bejn il-ħajja tax-
xogħol u tal-famija; 
b) isaħħu l-impjiegi; iżidu l-produttività u 
l-prestazzjoni ekonomika permezz ta’ 
investiment fl-edukazzjoni u r-riċerka;
c) jiffokaw fuq l-adegwatezza u l-kwalità 
tal-edukazzjoni u tal-istrutturi soċjali ta’ 
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appoġġ;
u
d) jiżguraw il-provvista kost-effikaċi tal-
kura tas-saħħa, is-servizzi soċjali u l-kura 
fit-tul, inkluż l-investiment fl-
infrastruttura.

1.6 Approċċ integrat 
1.6.1 Approċċ territorjali integrat huwa 
fundamentali biex jirrispondi 
effettivamenti għall-isfidi li l-Istati 
Membri u r-reġjuni huma kkonfrontati 
magħhom. Dawn l-isfidi huma relatati 
mal-impatti tal-: globalizzazzjoni; tħassib 
ambjentali u dwar l-enerġija; problemi 
relatati ma’ popolazzjoni li qed tixjiħ u t-
tibdil demografiku; it-trasformazzjoni 
teknoloġika u d-domandi tal-
innovazzjoni; u l-inugwaljanza fid-dħul u 
s-segregazzjoni soċjali. In-natura 
kumplessa u interrelatata ta’ dawn il-
kwestjonijiet tfisser li s-soluzzjonijiet 
għandhom ikunu ta’ natura 
integrata,multisettorjali u 
multidimensjonali sabiex jirnexxu. 
1.6.2 F’dan il-kuntest, il-Fondi koperti 
bis-CPR jagħmluha possibbli li s-setgħa 
ta’ fondi differenti tal-UE tiġi kkombinata 
f’pakketti integrati li huma mfassla 
apposta biex jiffittjaw il-ħtiġijiet lokali u 
reġjonali speċifiċi. 
1.6.3 Meta jkunu qed jiżviluppaw l-
istrateġiji u l-programmi tagħhom fir-
rigward tal-identifikazzjoni tal-
intervenzjonijiet l-aktar adegwati, l-Istati 
Membri u r-reġjuni għandhom jagħtu 
attenzjoni partikolari lill-karatteristiċi 
territorjali, strutturali u istituzzjonali 
predominanti, bħall-konnettività tar-
reġjun in kwestjoni, ix-xejriet tal-impjiegi 
u l-mobilità tax-xogħol; il-konnessjonijiet 
rurali-urbani;  l-interdependenzi lokali 
bejn is-setturi differenti; il-wirt kulturali; 
it-tixjiħ u t-tibdil demografiku; eċċ.
1.6.4 L-Istati Membri u r-reġjuni 
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għandhom janalizzaw liema huma l-isfidi 
ewlenin soċjetali li huma qed jiffaċċjaw. 
Bi tweġiba għal dawn l-isfidi, huma 
għandhom iqisu wkoll il-kwestjoni dwar 
liema huma l-aspetti partikolari tal-
benessir taċ-ċittadini tagħhom li huma 
jixtiequ jinfluwenzaw u jtejbu permezz tal-
politika, u kif il-politika għandha tiġi 
ddisinjata u provduta fil-kuntest 
partikolari tal-Istat Membru jew ir-reġjun 
konċernati. 
1.6.5 Sabiex jiġu promossi politiki tajbin li 
huma mfassla apposta skont il-ħtiġijiet 
reġjonali speċifiċi, l-Istati Membri u r-
reġjuni għandhom ikomplu jiżviluppaw 
approċċ territorjali integrat għad-disinn u 
l-provvista politiċi, filwaqt li jitqiesu l-
aspetti kontestwali relevanti, iżda fejn il-
fokus ikun abbażi tal-elementi li ġejjin:
a) l-evalwazzjoni tal-potenzjal u kapaċità 
ta’ żvilupp tal-Ewropa 2020.  
b) il-valutazzjoni tal-isfidi ta’ żvilupp li 
jiffaċċja r-reġjun u l-abilità tiegħu li 
jindirizzahom;
c) il-konsiderazzjoni tal-iskala territorjali 
xierqa u l-kuntest tad-disinn u l-provvista 
politiċi, skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà;
d) id-disinn tal-arranġamenti tal-
governanza f’diversi livelli li huma 
meħtieġa biex jiżguraw il-provvista 
politika effettiva;
e) l-għażla tar-riżultat adegwat u l-
indikaturi tar-riżultat, li jintużaw għall-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-politika.

2. Is-sinerġiji u l-koordinazzjoni tal-Fondi 
koperti bis-CPR mal-istrumenti politiċi l-
oħra tal-UE

2.1 Introduzzjoni
2.1.1 Bil-għan li jiġu akkwistati riżultati 
ottimali għat-tkabbir sostenibbli u l-
iżvilupp fuq l-art, huwa importanti li jiġu 
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koordinati l-politiki kollha tal-Unjoni u l-
istrumenti relatati li għandhom rwol fl-
akkwist tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali u l-iżvilupp territorjali aktar 
ibbilanċjat fl-UE,  Dan għandu jiġi rifless 
ukoll f’koordinazzjoni aħjar bejn il-baġit 
tal-Unjoni u l-baġits nazzjonali u sub-
nazzjonali tal-Istati Membri fil-
finanzjament tal-prijoritajiet politiċi 
komuni, kif ukoll f’titjib fil-kooperazzjoni 
vertikali bejn l-UE u l-entitajiet nazzjonali 
u reġjonali.
2.1.2 Is-sinerġiji u l-koordinazzjoni ma 
jimplikawx soluzzjonijiet ta’ daqs wieħed 
li jiffittja lil kulħadd. F’dan il-kuntest, 
jeħtieġ li ssir analiżi aktar mill-qrib tal-
impatt politiku tal-Unjoni fir-reġjuni u 
tal-koeżjoni, bil-għan li jiġu promossi 
sinerġiji effikaċi u identifikati u promossi 
l-mezzi l-aktar adattati fil-livell Ewropew 
għall-appoġġ tal-investiment lokali u 
reġjonali.
2.1.3 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jiżguraw konsistenza fl-istadji 
tal-ipproggrammar u tal-
implementazzjoni bejn l-intervenzjonijiet 
appoġġati mill-Fondi koperti bis-CPR u l-
objettivi tal-politiki l-oħra tal-UE. Għal 
dan il-għan, huma għandhom ifittxu li:
a) Jidentifikaw u jisfruttaw il-
komplimentarjetajiet bejn l-istrumenti 
differenti tal-Unjoni fil-livelli nazzjonali u 
reġjonali, kemm fil-fażi ta’ ppjanar u 
wkoll waqt l-implementazzjoni. 
b) Jiġu ottimizzati l-istrutturi eżistenti u 
fejn jeħtieġ jiġu stabbiliti strutturi ġodda 
li jiffaċilitaw l-identifikazzjoni strateġika 
tal-prijoritajiet tal-istrumenti differenti u 
tal-istrutturi ta’ koordinazzjoni fil-livell 
nazzjonali, jevitaw id-duplikazzjoni tal-
isforzi u jidentifikaw iż-żoni fejn jeħtieġ li 
jkun hemm appoġġ finanzjarju 
addizzjonali.
c) Jagħmlu użu sħiħ mill-potenzjal ta’ 
appoġġ minn strumenti differenti biex 
jappoġġaw operazzjonijiet individwali u 
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jaħdmu mill-qrib ma’ dawk responsabbli 
mill-implementazzjoni ta’ strumenti 
nazzjonali oħra biex jagħtu 
opportunitajiet ta’ ffinanzjar koerenti u 
semplifikati għall-benefiċjarji. 

2.2 Orizzont 2020 
2.2. Huwa kruċjali li jissaħħu s-sinerġiji u 
l-komplimentarjetajiet bejn il-Politika ta’ 
koeżjoni u l-Orizzont 2020, filwaqt li tiġi 
stabbilita diviżjoni ċara fl-oqsma ta’ 
intervenzjoni bejniethom.
2.2.2 B’mod partikolari, l-Istati Membri u 
r-reġjuni għandhom jiżviluppaw strateġija 
ta’ riċerka u innovazzjoni nazzjonali jew 
reġjonali (R&I) għal ‘speċjalizzazzjoni 
inteliġenti’ li tkun konformi mal-
Programm Nazzjonali ta’ Riforma. Dawn 
l-istrateġiji għandhom jiġu żviluppati 
permezz ta’ kollaborazzjoni mill-qrib bejn 
l-awtoritajiet amministrattivi nazzjonali 
jew reġjonali u l-awtoritajiet direttament 
kkonċernati minn Orizzont 2020, iżda 
filwaqt li jinvolvu wkoll bl-involviment 
tal-partijiet interessati bħall-universitajiet 
u l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni aktar 
għolja, l-industrija lokali u s-sħab soċjali. 
Rigward l-aċċessibilità u l-ambjent ħieles 
minn ostakoli u servizzi, il-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw il-persuni 
b’diżabilità għandhom ikunu involuti fl-
implementazzjoni tal-istrateġiji innovattivi 
li jirriflettu l-ħtiġijiet tal-anzjani f’termini 
tal-promozzjoni tal-idea ta’ “disinn 
universali” għal kulħadd. Dawn l-
istrateġiji innovattivi għandhom iqisu 
kemm l-azzjonijiet ’il fuq u dawk ’l isfel 
lejn u minn Orizzont 2020. 
2.2.3 L-azzjonijiet ’il fuq biex iħejju l-
plejers reġjonali R&I jipparteċipaw fil-
proġetti Orizzont 2020 (“stairways to 
excellence”) se jiġu żviluppati permezz 
tal-bini tal-kapaċità. Il-komunikazzjoni u 
l-kooperazzjoni bejn il-punti ta’ kuntatt 
nazzjonali ta’ Orizzont 2020 u l-
awtoritajiet amministrattivi tal-Fondi 
koperti bis-CPR għandhom jissaħħu, 
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partikolarment rigward kwalunkwe 
proġetti magħżula minn Orizzont 2020 li 
għadhom ma ġewx iffinanzjati minħabba 
nuqqas ta’ riżorsi.
2.2.4 L-azzjonijiet ’l isfel għandhom 
jipprovdu l-mezzi li jisfruttaw u jxerrdu r-
riżultati R&I, li jirriżultaw minn 
Orizzont 2020, fis-suq, u jistgħu jinkludu: 
l-impjanti pilota u s-siti ta’ 
demostrazzjoni, il-prova tal-kunċett u tal-
iffinanzjar fi stadju bikri, il-faċilitajiet ta’ 
inkubazzjoni, ir-riċerka applikata, il-
kapaċitajiet ta’ trasferiment speċifiċi 
industrijali u teknoloġiċi u l-appoġġ tar-
raggruppamenti.
2.2.5 L-appoġġ konġunt għandu jiġi 
provdut lill-awtoritajiet nazzjonali u 
reġjonali għad-disinn u l-
implementazzjoni ta’ tali strateġiji 
innovattivi, li jistgħu jinkludu: appoġġ 
biex jidentifikaw l-opportunitajiet għal 
finanzjament konġunt tal-infrastrutturi 
R&I ta’ interess Ewropew, il-promozzjoni 
tal-kollaborazzjoni internazzjonali, l-
appoġġ metodoloġiku permezz ta’ 
reviżjonijiet minn pari, l-iskambju ta’ 
prattiki tajba u t-taħriġ fir-reġjuni kollha.
2.2.6 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom iqisu l-miżuri addizzjonali li 
ġejjin li huma mmirati li jiżblokkaw il-
potenzjal tagħhom ta’ eċċellenza u 
innovazzjoni, b’mod li jkun 
komplimentari ma’ Orizzont 2020 u li 
joħloq sinerġiji miegħu. 
a) il-konnessjoni ta’ ċentri emerġenti ta’ 
eċċellenza, u reġjuni innovattivi fi Stati 
Membri inqas żviluppati ma’ 
kontrapartijiet prinċipali f’naħat oħra tal-
Ewropa;
b) il-bini ta’ konnessjonijiet mar-
raggruppamenti innovattivi u r-
rikonoxximent tal-eċċellenza f’reġjuni 
anqas żviluppati;
c) it-twaqqif ta’ “ERA Chairs” biex jiġbdu 
akkademiċi eċċellenti;
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  u
d) l-appoġġ tal-aċċess għal networks 
internazzjonali għar-riċerkaturi u l-
innovaturi.

2.3 LIFE
2.3.1 Is-sinerġiji mal-istrumenti politiċi 
tal-Unjoni (kemm l-strumenti tal-
iffinanzjar u wkoll dawk mhux tal-
iffinanzjar) li jservu għall-mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima, il-ħarsien ambjentali u 
l-effikaċja tar-riżorsi, għandhom jiġu 
esplojtati fejn dan ikun possibbli.
2.3.2 Peress li l-programmi se 
jikkontribwixxu għall-għanijiet tat-
tkabbir sostenibbli permezz ta’ fokus 
tematiku aktar b’saħħtu u permezz ta’ 
prinċipju ta’ żvilupp sostenibbli rinforzat, 
is-sinerġiji msemmija fi 2.3.1 huma 
inerenti fil-qafas regolatorju tal-Fondi 
koperti bis-CPR.
2.3.3 Is-sinerġiji ma’ LIFE, 
partikolarment mal-proġetti integrati fl-
oqsma tan-natura (bħas-servizzi tal-
ekosistema u tal-bijodiversità), l-ilma, l-
iskart, l-arja, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima u l-adattament għat-tibdil fil-klima, 
għandhom jiġu segwiti. Il-koordinazzjoni 
ma’ LIFE għandha tiġi żgurata permezz 
ta’ proġetti ta’ appoġġ li huma ta’ natura 
komplimentari, kif ukoll permezz tal-
promozzjoni tal-użu ta’ soluzzjonijiet, 
metodi u approċċi vvalidati skont il-
Programm LIFE.
2.3.4 L-użu tal-Valutazzjonijiet tal-Impatt 
Ambjentali (EIAs), il-Valutazzjonijiet tal-
Impatt Sostenibbli (SIAs), il-
Valutazzjonijiet Ambjentali Strateġiċi 
(SEAs) u l-istrumenti relevanti l-oħra, 
partikolarment għall-indirizzar tal-kwalità 
u l-estenjoni ta’ ambjent u servizzi ħielsa 
mill-barrieri, għandhom jiġu promossi 
sabiex jitqiesu t-telf tal-bijodiversità u l-
effetti tat-tibdil fil-klima fl-ippjanar
territorjali (inklużi l-istrateġiji makro-
reġjonali) u t-teħid ta’ deċiżjonijiet 
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reġjonali u lokali.
2.3.5 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jippromwovu l-infrastruttura 
ħadra, l-eko-innovazzjoni u l-adozzjoni ta’ 
teknoloġiji innovattivi sabiex tinħoloq 
ekonomija aktar ħadra.
2.3.6 Il-bini tal-kapaċità huwa prerekwiżit 
biex jitwasslu dawn l-attivitajiet, u 
għandu jtejjeb il-potenzjali u jiżviluppa l-
ħiliet kemm tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali u wkoll tas-sħab.
2.3.7 Minħabba li l-isfidi ambjentali ma 
jirrispettawx il-fruntieri amministrattivi, 
il-kooperazzjoni transkonfinali, 
interreġjonali u transnazzjonali fost l-
awtoritajiet Ewropej, nazzjonali, reġjonali 
u lokali fir-rigward tal-protezzjoni tal-
bijodiversità u r-riżorsi naturali fir-
reġjuni kollha, hija tal-akbar importanza. 
L-użu aħjar tal-potenzjal għal 
kooperazzjoni territorjali u l-iskambji tal-
informazzjoni, l-esperjenza u l-prattika 
tajba jistgħu jikkontribwixxu b’mod 
sinifikanti għall-akkwist tal-objettivi 
ambjentali u ta’ dawk relatati mal-klima.
2.3.8 Minbarra dan, l-iffinanzjar mill-
Fondi koperti bis-CPR għandhom ikunu 
koordinati bl-appoġġ tal-
Programm NER 300, li juża d-dħul mill-
kwoti tal-awzjonijiet skont l-Iskema għall-
iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet1

2.4 ERASMUS għal Kulħadd
2.4.1 Is-sinerġiji bejn il-Fondi koperti bis-
CPR u l-programm ‘Erasmus għal 
Kulħadd’ għandhom jiżdiedu sabiex ikun 
massimat l-impatt tal-investiment fuq in-
nies. Dan l-investiment se jkun ta’ 
benefiċċju kruċjali kemm għall-individwi 

                                               
1 ĠU L 290, 6.11.2010, p. 39–48 2010/670/UE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Novembru 2010 li 
tistabbilixxi l-kriterji u l-miżuri għall-finanzjament ta’ proġetti kummerċjali ta’ dimostrazzjoni li l-għan tagħhom 
huwa l-qbid u l-ħżin ġeoloġiku ta’ CO 2, f’kundizzjonijiet ta’ sigurtà għall-ambjent, kif ukoll ta’ proġetti ta’ 
dimostrazzjoni ta’ teknoloġiji innovattivi ta’ enerġija rinovabbli, fl-ambitu tal-iskema għall-iskambju ta’ kwoti 
ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità, stabbilita bid-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (2010/670/UE) ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32-46.
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u wkoll għas-soċjetà in ġenerali, billi 
jagħti kontribut għat-tkabbir u l-
prosperità. ‘Erasmus għal Kulħadd’ 
jappoġġa biss il-proġetti transnazzjonali, 
filwaqt li l-Politika ta’ koeżjoni għandha 
dimensjoni reġjonali aktar b’saħħitha. L-
Istati Membri u r-Reġjuni huma 
inkoraġġuti jittestjaw l-għodod u l-metodi 
li jirriżultaw mill-kooperazzjoni 
transnazzjonali permezz tal-‘Erasmus 
għal Kulħadd’ u mbagħad 
jimplementawhom fit-territorju tagħhom 
permezz tal-Fondi koperti bis-CPR. 
2.4.2 Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw koordinazzjoni 
effikaċi bejn il-politika ta’ koeżjoni u l-
‘Erasmus għal Kulħadd’ permezz ta’ 
distinzjoni ċara dwar bejn it-tipi ta’ 
investiment u l-gruppi fil-mira tal-appoġġ.  
‘Erasmus għal Kulħadd’ se jiffoka l-
appoġġ tiegħu fuq il-mobilità
transnazzjonali u ħielsa mill-ostakoli tat-
tagħlim għall-istudenti, iż-żgħażagħ u l-
persunal, irrispettivament mid-
diżabilitajiet tagħhom; fuq l-isħubiji 
strateġiċi bejn l-organizzazzjonijiet u l-
istituzzjonijiet fl-Ewropa kollha u fuq 
azzjonijiet li jappoġġaw l-iżvilupp politiku 
u l-implementazzjoni politika. Il-miri 
primarji ta’ prijorità għall-investiment se 
jkunu: l-edukazzjoni, it-taħriġ fis-suq tax-
xogħol, il-persuni b’diżabilità u l-mobilità 
tal-istudenti adulti.
2.4.3 Minbarra dan, se jiġu akkwistati 
riżultati aħjar permezz tal-promozzjoni 
tal-komplimentarjetà tal-iffinanzjar għall-
mobilità u l-iffinanzjar ta’ attivitajiet li 
jissemplifikaw l-aħjar prattiki u l-proġetti 
innovattivi identifikati fil-livell tal-UE 
taħt l-‘Erasmus għal Kulħadd’. L-
Aġenziji Nazzjonali, li ġew stabbiliti skont 
dan il-programm, jistgħu jikkontribwixxu 
għall-akkwist ta’ din il-koordinazzjoni.

2.5 CEF+TENs, networks tal-enerġija u 
tat-telekomunikazzjoni



PE491.157v02-00 92/98 AM\906345MT.doc

MT

2.5.1 Sabiex ikun massimizzat il-valur 
miżjud Ewropew, il-FEŻR u l-Fond ta’ 
Koeżjoni, in-Networks Trans-Ewropej u l-
Faċilità ta’ Konnessjoni Ewropea (CEF) 
għandhom jiġu ppjanati f’kooperazzjoni 
mill-qrib, sabiex jiżguraw li jiġu preveduti 
l-aħjar konnessjonijiet ta’ tipi differenti 
ta’ infrastruttura (fit-Trasport, l-Enerġija 
u t-Telekomunikazzjonijiet) fil-livelli 
lokali, reġjonali u nazzjonali, u fl-Unjoni 
kollha. Għandu jkun żgurat l-ingranaġġ 
massimu tal-fondi għal proġetti 
b’dimensjoni Ewropea u ta’ Suq Komuni, 
partikolarment in-networks prijoritarji 
tat-trasport, tal-enerġija u diġitali.
2.5.2 Bħalma jeħtieġ li l-infrastruttura 
nazzjonali tiġi ppjanata b’mod koerenti, 
kemm billi jitqies l-iżvilupp tal-
konnessjonijiet transkonfinali tal-Unjoni 
u billi jiġu żviluppati l-konnessjonijiet fir-
reġjuni kollha fi ħdan Stat Membru, il-
pjanijiet ukoll għandhom ikunu bbażati 
fuq domanda reali u proġettata tat-
trasport u għandhom jiġu identifikati l-
konnessjonijiet neqsin u l-ostakoli. L-
investiment fil-konnettività reġjonali tan-
network komprensiv u tan-Network Trans 
Ewropew tal-infrastruttura tat-trasport 
(TEN-T) prinċipali għandu jiżgura li ż-
żoni urbani u rurali jibbenefikaw mill-
opportunitajiet li jinħolqu min-networks 
prinċipali.
2.5.3 Il-prijoritizzazzjoni tal-investimenti 
li għandhom impatt li jmur lil hinn minn 
ċertu Stat Membru, għandhom ikunu 
kkoordinati permezz ta’ ippjanar TEN-T 
sabiex l-investimenti mill-FEŻR u l-Fond 
ta’ Koeżjoni fl-infrastruttura tat-trasport 
ikunu kompletament konformi mal-Linji 
Gwida TEN-T, li jiddefinixxu l-
prijoritajiet tat-trasport tal-Unjoni, li 
jinkludu: l-aċċessibilità għall-anzjani, il-
persuni b’mobilità mnaqqsa u l-
passiġġieri b’diżabilità, l-indirizzar tal-
isfida tat-tibdil fil-klima, l-iżvilupp futur 
ta’ network TEN-T integrat, u l-kunċett 
ta’ kurituri multimodali.



AM\906345MT.doc 93/98 PE491.157v02-00

MT

2.5.4 Il-White Paper tal-Kummissjoni 
dwar it-Trasport1tistabbilixxi viżjoni għal 
sistema kompetittiva ta’ trasport u li tuża 
r-riżorsi b’mod effiċjenti, filwaqt li 
tenfasizza li jeħtieġ li jitnaqqsu b’mod 
sinifikanti l-gassijiet b’effett ta’ serra fis-
settur tat-trasport. Rigward il-Fondi 
koperti bis-CPR, dan ifisser li jsir fokus 
fuq il-forom sostenibbli tat-trasport u l-
investigazzjoni dwar l-oqsma li joffru l-
akbar valur miżjud Ewropew, pereżempju 
n-Networks Trans-Ewropej. Ladarba jiġu 
identifikati, l-investimenti għandhom 
ikunu prijoritizzati skont il-kontribuzzjoni 
tagħhom għall-aċċessibilità u l-mobilità 
mingħajr ostakoli, is-sostenibilità, it-
tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett 
ta’ serra, u ż-Żona Unika Ewropea tat-
Trasport.
2.5.5 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom jiffukaw l-investimenti fuq il-
bini ta’ infrastruttura ġdida u t-titjib tal-
kapaċità tal-infrastruttura eżistenti 
permezz ta’ aġġornament kontinwu.
2.5.6 Fir-rigward tat-trasport marittimu, 
il-portijiet għandhom jiġu żviluppati 
bħala punti effikaċi ta’ dħul u ta’ ħruġ 
permezz ta’ integrazzjoni sħiħa mal-
infrastruttura tal-art. Għandha tingħata 
prijorità lil proġetti rigward l-aċċess 
għall-port u konnessjonijiet hinterland. L-
iżvilupp tal-ilmijiet navigabbli interni 
għandu jinforza l-kontribuzzjoni tagħhom 
għan-networks tat-trasport tal-merkanzija 
sostenibbli Ewropej.
2.5.7 B’mod partikolari, wieħed għandu 
jfittex li jkun hemm komplimentarjetà 
bejn l-investimenti tal-infrastrutura mill-
FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni, b’ġestjoni 
komuni u mill-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa (CEF), li hija faċilità ġestita 
b’mod dirett bl-għażla ta’ proġetti 
kompetittivi.  Is-CEF se jagħti fondi għal 
proġetti fin-network prinċipali (il-partijiet 

                                               
1  “Pjan Direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-
riżorsi b’mod effiċjenti” COM 2011) 144 finali
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strateġikament l-aktar importanti tan-
network komprensiv) li għandhom l-akbar 
valur miżjud Ewropew u li jidhru li huma 
l-aktar kumplessi fir-rigward tat-TEN-T 
f’termini tal-implementazzjoni. il-
konnessjonijiet transkonfinali nieqsa, il-
limitazzjonijiet prinċpipali u l-mezzi 
multimodali. Il-Fond ta’ Koeżjoni se 
jikkonċentra fuq il-proġetti b’ valur 
miżjud Ewropew għoli biex jitnaqqsu l-
limitazzjonijiet fin-networks tat-trasport 
billi tkun appoġġata l-infrastruttura TEN-
T, għan-network prinċipali u wkoll għal 
dak komprensiv.  
2.5.8 Il-Fondi ta’ Koeżjoni u Strutturali se 
jipprovdu l-infrastrutturi lokali u 
reġjonali u l-konnessjonijiet tagħhom lin-
network prijoritarju tal-Unjoni fis-setturi 
tal-enerġija u tat-telekomunikazzjoni.
2.5.9 Is-CEF huwa komplimentari għall-
Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni peress li 
huwa jikkontribwixxi għall-ksib tal-
għanijiet ta’ iżvilupp reġjonali u lokali 
f’termini ta’ infrastruttura, sabiex jagħti 
valur miżjud massimu għal Suq Uniku 
funzjonali u integrat u għal koeżjoni 
soċjali, ekonomika u territorjali.

2.6 IPA, ENPI, EDF 
2.6.1 Għandhom ifittxu li jżidu s-sinerġiji 
bejn l-istrumenti esterni u l-politika ta’ 
koeżjoni, sabiex titjieb l-effikaċja tal-ilħiq 
tal-objettivi multipli tal-politika tal-
Unjoni.  B’mod partikolari, is-sinerġiji u 
l-kumplementarjetajiet għandhom ikunu 
mibnija fir-rigward tal-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp, l-Istrument ta’ Qabel l-
Adeżjoni u l-Istrument Ewropew ta’ 
Viċinat.
2.6.2 Jeħtieġ li jiġu sfruttati l-provvista ta’ 
integrazzjoni territorjali aktar 
profonda,is- sinerġiji bejn l-attivitajiet ta’ 
kooperazzjoni territorjali taħt il-politika 
ta’ koeżjoni u l-Istrumenti Ewropej ta’ 
Viċinat. Il-potenzjal għall-ħolqien ta’ 
komplementarjetajiet bejn dawn l-
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istrumenti huwa l-aktar qawwi fir-rigward 
tal-attivitajiet ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali. L-Istati Membri u r-
reġjuni għandhom, għalhekk, jiżguraw li 
l-attivitajiet eżistenti jkunu assoċjati ma’ 
Gruppi Ewropej ta’ Kooperazzjoni 
Ewropea maħluqa ġodda, li jagħtu 
rigward speċjali lill-bini ta’ kapaċità ta’ 
organizzazzjonijiet non-governattivi, 
partikolarment organizzazzjonijiet 
ċentrali, sabiex ikollhom aċċes għall-
Fondi, jikkoordinaw u jagħmlu skambju 
tal-aħjar prattiki.

3. Mekkaniżmu ta’ koordinazzjoni fost il-
Fondi li jiġi kopert bis-CPR

3.1 L-Istati Membru u r-reġjuni 
għandhom jiżguraw li l-intervenzjonijiet 
ffinanzjati permezz tal-Fondi koperti mis-
CPR joħolqu sinerġiji u li s-
semplifikazzjoni twassal għal tnaqqis fl-
ispiża amministrattiva u l-piż fuq l-art.
3.2 Il-Ministeri u l-awtoritajiet 
amministrattivi responsabbli mill-
implementazzjoni tal-Fondi koperti bis-
CPR għandhom jaħdmu flimkien mill-
qrib fit-tħejjija, l-implementazzjoni, is-
sorveljanza u l-evalwazzjoni tal-Kuntratt 
tas-Sħubija u tal-programmi. B’mod 
partikolari, huma għandhom:
a) jidentifikaw l-oqsma ta’ intervenzjoni 
fejn il-Fondi koperti bis-CPR jistgħu
jinġemgħu flimkien b’mod komplementari 
ħalli jilħqu l-objettivi tematiċi stipulati 
f’dan ir-Regolament;
b) jippromwovu l-involviment, min-naħa 
tal-awtoritajiet ta’ ġestjoni responsabbli 
għal wieħed mill-Fondi koperti bis-CPR, 
ta’ awtoritajiet ta’ ġestjoni u ministeri 
relevanti oħra fl-iżvilupp ta’ skemi ta’ 
sostenn biex jiżguraw is-sinerġiji u jevitaw 
id-duplikazzjoni.
c) jistabbilixxu kumitati konġunti ta’ 
sorveljanza għal programmi li 
jimplementaw il-Fondi koperti bis-CPR, u 
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għall-iżvilupp ta’ arranġamenti oħra ta’ 
ġestjoni konġunta u tal-kontroll biex 
jiffaċilitaw il-koordinazzjoni bejn l-
awtoritajiet responsabbli mill-
implementazzjoni tal-Fondi koperti bis-
CPR;
d) jagħmlu użu minn soluzzjonijiet ta’ 
governanza elettronika immirati lejn l-
applikanti u l-benefiċjarji u “one-stop 
shops” għal pariri dwar l-opportunitajiet 
ta’ appoġġ li huma disponibbli minn kull 
Fond mill-Fondi koperti mis-CPR.
3.3 Għandha titnieda Sistema Ewropea 
ta’ Sorveljanza biex tissorvelja l-
implementazzjoni tal-Fondi koperti bis-
CPR, u l-progressi magħmula fl-ilħiq tal-
miri Ewropa 2020, li tiżgura l-involviment 
tas-sħab kif imsemmi fl-Artikolu 5.

4. Il-prijoritajiet tal-koordinazzjoni 
territorjali (transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali)

4.1 Il-potenzjal kbir għall-iżvilupp 
reġjonali, il-ħolqien tal-impjiegi u l-
koeżjoni jinsab fil-kooperazzjoni li tmur 
lil hinn mill-fruntieri amministrattivi u li 
tipprova tegħleb il-fruntieri naturali. Il-
kooperazzjoni abbażi ta’ ħtieġa komuni 
f’territorju komuni spiss tkun l-aktar 
effikaċi. 
4.2 Il-kooperazzjoni transkonfinali 
tirriżulta mill-komprensjoni li diversi sfidi 
ma jiqfux mal-fruntieri amministrattivi.
Tweġiba effikaċi titlob azzjoni konġunta, 
kooperattiva u l-qsim ta’ għarfien fil-livell 
territorjali adegwat.
4.3 Minbarra dan, il-potenzjal moħbi ta’ 
reġjuni fruntiera jista’ jintuża permezz ta’ 
miżuri ta’ appoġġ li huma orjentati 
lokalment.
4.4 L-istrateġiji makro-reġjonali eżistenti 
ħejjew it-triq għall-organizzazzjoni tal-
partijiet interessati f’azzjonijiet konġunti 
fil-livell territorjali adattat. L-istrateġiji 
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żiedu l-komprensjoni tal-ħtieġa tal-
kooperazzjoni għall-indirizzar tal-
problemi li ma jistgħux jissolvew minn 
Stat Membru wieħed, bħal pereżempju,it-
tindif tal-Baħar Baltiku jew id-Danubju.
L-istrateġiji makro-reġjonali u forom 
oħra ta’ kooperazzjoni territorjali jistgħu 
jiġu appoġġati kemm mill-FEŻR u l-FSE 
u l-kundizzjonijiet speċifiċi ta’ appoġġ 
għall-istrateġiji makro-reġjonali 
għandhom jiġu deskritti fil-programm.
4.5 Li jingħelbu l-ostakoli jeħtieġ li jkun 
parti mill-ipprogrammar tal-Fondi koperti 
bis-CPR –  l-objettivi tal-istrateġiji makro-
reġjonali eżistenti għandhom jiġu riflessi 
fl-analiżi tal-ħtiġijiet u fit-twaqqif ta’ miri 
għall-programmi operattivi relevanti mill-
fażi tal-ippjanar ’il quddiem. Dawn l-
istrateġiji ma jkunux servew l-għan 
tagħhom qabel l-objettivi tal-istrateġiji 
makro-reġjonali ma jibdewx jifformaw 
parti mill-ippjanar strateġiku fil-
programmi tal-politika ta’ koeżjoni fir-
reġjuni u l-Istati Membri kkonċernati.
4.6 Fl-istess ħin, l-Istati Membri u r-
reġjuni għandhom jiżguraw li l-
programmi ta’ kooperazzjoni territorjali 
jagħtu kontribut effikaċi lill-objettivi tal-
Ewropa 2020. L-Istati Membri u r-reġjuni 
jistgħu, għalhekk, jippromwovu l-
kooperazzjoni kif ukoll jittestjaw, 
jippruvaw u jintroduċu soluzzjonijiet 
ġodda, filwaqt li jiżguraw li din il-
kooperazzjoni tiġi organizzata b’appoġġ 
għal miri politiċi aktar wiesa’. Fejn ikun 
meħtieġ, il-kooperazzjoni territorjali 
għandha tintuża biex tlaqqa’ flimkien ’il 
min ifassal il-politiki min-naħat differenti 
tal-fruntieri biex jaħdmu sabiex jegħlbu 
problemi komuni.
4.7 L-Istati Membri u r-reġjuni 
għandhom iqisu l-programmi ta’ 
kooperazzjoni territorjali primarjament 
bħala strumenti utli biex jingħelbu l-
barrieri għall-kooperazzjoni, li min-naħa 
tagħhom jistgħu jappoġġaw il-miri politiċi 
nazzjonali u reġjonali b’impatt li jmur lil 
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hinn mill-ambitu tal-programm.

Or. EN

Ġustifikazzjoni

L-implementazzjoni effikaċi tal-prinċipji ta’ sħubija u ta’ sorveljanza ma tistax tiġi indirizzata 
mingħajr sħab li jagħtu s-setgħa, partikolarment dawk b’riżorsi umani u finanzjarji limitati.
Il-valutazzjonijiet speċjali tal-impatt rigward l-aċċessibilità huma meħtieġa sabiex ikunu 
evalwati l-azzjonijiet u l-investimenti ippjanati. F’dan il-kuntest, l-aċċessibilità għandha, 
mingħajr dubji, tiġi inkluża bħala kriterju li għandu jiġi sodisfatt fid-definizzjoni ta’ 
investiment li jkun sostenibbli speċjalment għal soċjetà li qed tixjiħ. L-idea ta’ disinn 
universali għandha tintuża f’termini tal-aċċessibilità u ta’ approċċ evalwattiv bħala 
investiment fil-futur.


