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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni tinkludi bosta elementi ġodda li taw lok għal diverġenzi 
gravi kemm fi ħdan il-Kunsill kif ukoll fi ħdan il-Parlament Ewropew, f'dan l-aħħar każ mhux 
biss bejn gruppi politiċi, iżda wkoll bejn Membri b'affiljazzjonijiet politiċi simili. Dak li 
jinsab fil-periklu żgur li mhuwiex traskurabbli: xejn inqas mill-koeżjoni tal-komunità dejjem 
ikbar, it-taffija - abbażi tas-solidarjetà komuni - ta' tensjonijiet li ġejjin mill-interdipendenza 
reċiproka bejn il-varji Stati Membri, reġjuni u popli. Tali solidarjetà hija inkonċepibbli -
partikolarment fuq il-bażi ta' kunsiderazzjonijiet soċjali u tal-impjiegi - sakemm mal-
opportunitajiet indaqs ma jkunux assigurati; għalhekk jeħtieġ li jiġu miġġielda l-inugwaljanzi 
kkawżati minn differenzi storiċi, ekonomiċi u soċjali bl-aktar mod ekwu u dejjiemi possibbli, 
billi din hija l-objettiv preminenti f'seklu ġdid li fih l-Ewropa nbiddlet fi ġgant ekonomiku, 
filwaqt li nisġa b'malji dojoq u armonjuża ta' solidarjetà għadha nieqsa.

Sadattant, minkejja suċċessi evidenti tal-passat u l-kisbiet fil-qasam tal-integrazzjoni tal-
Ewropa, attwalment tinsab f'taqbida ma' ħafna tipi ta' kriżi. Tħabbat wiċċha ma' sfidi 
simultanji ta' natura istituzzjonali, ekonomika u finanzjarja, soċjali u demografika, kif ukoll 
fl-oqsma tal-politika enerġetika u tat-trasport u tal-loġistika. Fl-istess ħin, dawn jistgħu 
jitqiesu wkoll bħala opportunitajiet ippreżentati, bil-kundizzjoni li jkunu bbażati fuq modifiki 
xierqa, jiġifieri l-modifiki li huma bbażati fuq bilanċ sostenibbli u huma kontinwi u 
prevedibbli. Kwalunkwe bidla aktar radikali teħtieġ għaldaqstant tiġi affrontata b'kawtela u 
ċirkospezzjoni, partikolarment għal dak li jirrigwarda sistema funzjonanti ta' istituzzjonijiet li 
jimplimentaw.

Il-proposta leġiżlattiva preżenti hija bbażata fuq mod ta' ħsieb li jmur lura għal aktar minn 
nofs seklu, li jenfasizza l-paċi u l-iżvilupp u huwa bbażat fuq is-solidarjetà ġġenerata fl-ewwel 
ġranet bejn l-Istati Membri fundaturi u mrawma mhux biss mis-solidarjetà soċjali iżda wkoll, 
dejjem aktar, mill-kunċett ta' koeżjoni. Dan wassal għall-mentalità li fl-ewwel deċennji saret 
l-aktar importanti u fl-istess ħin, l-aktar raġuni interessanti għat-tkabbir, għal dak li għandu 
x'jaqsam mal-Istati Membri l-ġodda, f'Unjoni dejjem akbar. Dan hu minnu inkwantu, sal-lum, 
il-qawwa tas-suq komuni u l-azzjoni komuni baqgħet b'sistema li ggarantiet ċertu grad ta' 
ridistribuzzjoni dettaljata abbażi tas-solidarjetà.

Kulħadd għandu jgawdi mill-istess opportunitajiet biex jibbenefika mis-solidarjetà Ewropea, 
bir-rispett tal-karatteristiċi tal-Istati Membri u d-daqs tal-popolazzjonijiet tagħhom, u 
partikolarment b'tali mod li l-istrument leġiżlattiv li għandu jkun adottat għandu fl-istess ħin 
jkun inaċċettabbilment dannuż lill-Istati Membri individwali. Din mhijiex biċċa xogħol faċli. 
Madankollu, dan ma għandux jissarraf f'xi dispensa mix-xewqa għal żieda fid-dixxiplina fil-
ġestjoni tal-fondi komuni - bil-maqlub, anzi: il-flus tal-kontribwenti Ewropej ma għandhomx 
jaqgħu vittma tan-nuqqas ta' rispett u tal-irresponsabbiltà.

Fl-istess ħin, ir-rigorożità ma tridx tkun għan fiha nnifisha jew timponi rekwiżiti 
amministrattivi dejjem iktar imprattikabbli fuq l-Istati Membri responsabbli mill-
implimentazzjoni, filwaqt li d-drittijiet jitnaqqsu. Kemm is-setgħat kif ukoll l-obbligi 
(responsabbiltà) jridu jkunu proporzjonati għad-drittijiet u l-aspettativi, bħat-tqassim tagħhom 
bejn l-istituzzjonijiet ukoll. Ir-rapporteur jinsab ferm konvint li s-setgħat dejjem ikbar ma 
għandhomx ikunu akkumpanjati minn tnaqqis relattiv tar-responsabbiltà tal-Kummissjoni. It-
tnaqqis tal-piżijiet imġarrba mill-aġenziji amministrattivi nazzjonali jew reġjonali jew lokali 



PE486.190v01-00 4/44 PA\897903MT.doc

MT

ta' implimentazzjoni jew min-naħa tal-Istati Membri għandu jinbidel biss fi proporzjon u sal-
punt ġustifikabbli, abbażi ta' kalkoli xierqa u argumenti fattwali.

L-iskop tal-istrument leġiżlattiv għandu jkun xejn ħlief milli jiżgura li kull ċenteżmu ddestinat 
għas-solidarjetà u għall-koeżjoni fost iċ-ċittadini Ewropej jilħaq id-destinazzjoni prevista, 
mhux li fl-aħħar, mal-mogħdija tal-fażijiet ta' tkabbir fuq skala kbira u bl-istabbiliment dejjem 
ikbar tas-suq komuni u iktar integrat, inqas finanzjamenti jilħqu l-postijiet fejn huma 
meħtieġa.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en



PA\897903MT.doc 5/44 PE486.190v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Fl-assenza ta' proposta konkreta ta' kodiċi ta' kondotta, għad hemm inċertezza dwar ir-
raġunijiet tal-introduzzjoni ta' tali strument, kif ukoll il-finijiet u n-natura tiegħu.

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(14) Għandu jiġi adottat Qafas Strateġiku 
Komuni li jittraduċi l-objettivi tal-Unjoni 
f'azzjonijiet ewlenin bħala 
rakkomandazzjonijiet għall-Fondi tal-QSK 
sabiex tingħata direzzjoni strateġika aktar 
ċara għall-proċess ta' pprogrammar fil-
livell tal-Istati Membri u tar-reġjuni. Il-
Qafas Strateġiku Komuni għandu jiffaċilita 
l-koordinazzjoni settorjali u territorjali tal-
intervent tal-Unjoni taħt il-Fondi tal-QSK u 
ma' politiki u strumenti oħrajn tal-Unjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet proposti biex jiddaħħlu fil-QSK għandhom ikunu adottati mill-Parlament 
Ewropew u mill-Kunsill fl-ambitu tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 
reġjonali. Għandhom jiġu definiti 
kundizzjonalitajiet ex ante sabiex jiġi 
żgurat li l-kundizzjonijiet qafas meħtieġa 
għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-Unjoni 
jkunu fis-seħħ. L-issodisfar ta' dawn il-
kondizzjonalitajiet ex ante għandu jiġi 

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

għandhom ikunu rilevanti għall-effikaċja 
tal-kontribut tal-Fondi fil-każijiet 
applikabbli ta' investiment. L-issodisfar ta' 
dawn il-kondizzjonalitajiet ex ante għandu 
jiġi vvalutat mill-Kummissjoni fil-qafas 
tal-valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-
Sħubija u l-programmi, b'kont dovut tal-
esperjenza preċedenti u tas-sitwazzjoni fl-
Istat Membru kkonċernat. F'każi fejn il-
kundizzjonalità ex ante ma tiġix sodisfatta, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tissospendi l-pagamenti għall-programm.

Or. en

Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' 
prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar. Il-qafas ta' prestazzjoni 
għandu jinkludi miri u għanijiet 
ambizzjużi iżda realistiċi u għandu jieħu 
kont dovut taċ-ċirkostanzi partikolari u 
tan-natura tal-interventi previsti mill-Istat 
Membru. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
analiżi tal-prestazzjoni f'kooperazzjoni 
mal-Istati Membri darbtejn matul il-
perjodu ta' programmazzjoni, fis-snin li 
jaqblu reċiprokament dwarhom l-Istat 
Membru u l-Kummissjoni. Għanda tiġi 
prevista riżerva għall-prestazzjoni li tiġi 
allokata fis-sena fost dawk li jaqblu 
reċiprokament dwarhom l-Istat Membru u 
l-Kummissjoni kulfejn jintlaħqu l-miri 
stabbiliti fil-qafas tal-prestazzjoni.
Minħabba d-diversità u n-natura 
transnazzjonali tagħhom, ma għandu jkun 
hemm ebda riżerva għall-prestazzjoni għal 
programmi ta' 'Kooperazzjoni Territorjali 
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Ewropea'. F'każi fejn l-għanijiet u l-miri 
ma jinkisbux b'mod sinifikanti, il-
Kummissjoni għandha tkun tista' 
tissospendi l-pagamenti lill-programm jew, 
fi tmiem il-perjodu ta' pprogrammar, 
tapplika korrezzjonijiet finanzjarji, sabiex 
tizgura li l-baġit tal-Unjoni ma jintużax 
b'ħela u ineffiċjenza. Il-Kummissjoni 
għandha tqis kwalunkwe bidla fiċ-
ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali li tista' 
jkollha effett fuq il-ksib tal-għanijiet jew 
tal-miri.

Or. en

Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-effikaċja 
tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK tintrifed 
minn politiki ekonomiċi sodi u l-fondi tal-
QSK jkunu jistgħu, jekk meħtieġ, jintużaw 
b'mod ieħor li jindirizza l-problemi 
ekonomiċi li l-pajjiż ikun qiegħed iħabbat 
wiċċu magħhom. Dan il-proċess għandu 
jkun wieħed gradwali, u jibda b'emendi 
għall-Kuntratt ta' Sħubija u għall-
programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirzzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 
diffikultajiet ekonomiċi. Fejn, minkejja l-
użu mtejjeb tal-fondi tal-QSK, Stat 
Membru jonqos milli jieħu azzjoni 
effettiva fil-kuntest tal-proċess ta' 
governanza ekonomika, il-Kummissjoni 
għandu jkollha d-dritt li tissospendi l-
pagament u l-impenji kollha jew parti 
minnhom. Id-deċiżjonijiet dwar is-
sospensjonijiet għandhom ikunu 
proporzjonali u effettivi, u jqisu l-impatt 
tal-programmi individiwali għall-

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-effikaċja 
tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK tintrifed 
minn politiki ekonomiċi sodi u l-fondi tal-
QSK jkunu jistgħu, jekk meħtieġ, jintużaw 
b'mod ieħor li jindirizza l-problemi 
ekonomiċi li l-pajjiż ikun qiegħed iħabbat 
wiċċu magħhom billi jitqies il-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma tiegħu.
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indirizzar tas-sitwazzjoni ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru relevanti u 
emendi preċedenti għall-Kuntratt ta' 
Sħubija. Fid-deċiżjoni tagħha dwar is-
sospensjonijiet, il-Kummissjoni għandha 
tirrispetta wkoll it-trattament ugwali bejn 
l-Istati Membri, u tqis b'mod partikolari l-
impatt tas-sospensjoni fuq l-ekonomija 
tal-Istat Membru kkonċernat. Is-
sospensjonijiet għandhom jitneħħew u l-
fondi jerġgħu jsiru disponibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat minnufih hekk kif l-
Istat Membru jieħu l-azzjoni meħteġa.

Or. en

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(58) Sabiex tissaħħaħ l-enfasi fuq ir-
riżultati u l-ksib tal-objettivi u l-miri tal-
Ewropa 2020, 0.1 fil-mija tar-riżorsi għall-
mira ta' 'Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi' għandhom jitwarrbu bħala riżerva 
għall- prestazzjoni għal kull Fond, u 
kategorija ta' reġjun f'kull Stat Membru.

Or. en

Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Fir-rigward tal-Fondi u bil-għan li tiġi 
żgurata allokazzjoni xierqa għal kull 
kategorija ta' reġjuni, ir-riżorsi ma 
għandhomx jiġu trasferiti bejn ir-reġjuni 
inqas żviluppati, dawk fi tranżizzjoni u 
dawk aktar żviluppati ħlief f'ċirkostanzi 

(59) Fir-rigward tal-Fondi u bil-għan li tiġi 
żgurata allokazzjoni xierqa għal kull 
kategorija ta' reġjuni, ir-riżorsi ma 
għandhomx jiġu trasferiti bejn ir-reġjuni 
inqas żviluppati, dawk fi tranżizzjoni u 
dawk aktar żviluppati ħlief f'ċirkostanzi 
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debitament ġustifikati marbuta mat-twettiq 
ta' objettiv tematiku wieħed jew aktar u 
għal mhux aktar minn 2 % tal-
approprjazzjoni totali għal dik il-kategorija 
ta' reġjun.

debitament ġustifikati marbuta mat-twettiq 
ta' objettiv tematiku wieħed jew aktar u 
għal mhux aktar minn 6 % tal-
approprjazzjoni totali għal dik il-kategorija 
ta' reġjun.

Or. en

Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 88

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(88) Sabiex jiġu supplimentati u emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
ta' kodiċi tal-kondotta fuq l-objettivi u l-
kriterji li jappoġġjaw l-implimentazzjoni 
tas-sħubija, l-adozzjoni ta' Qafas 
Strateġiku Komuni, regoli addizzjonali 
dwar l-allokazzjoni tar-riżerva ta' tkabbir u 
kompetittività, id-definizzjoni taż-żona u l-
popolazzjoni koperti mill-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali, ir-regoli dettaljati dwar l-
istrumenti finanzjarji (valutazzjoni ex ante, 
l-eliġibbiltà tal-ispejjeż, it-tipi ta' attivitajiet 
mhux appoġġjati, il-kombinazzjoni tal-
appoġġ, it-trasferiment u l-ġestjoni tal-assi, 
it-talbiet għall-ħlasijiet, u l-
kapitalizzazzjoni ta' pagamenti akkont 
annwali), id-definizzjoni tar-rata fissa għal 
operazzjonijiet li jiġġeneraw dħul, ir-
responsabbiltajiet tal-Istati Membri fir-
rigward tal-proċedura għar-rappurtar ta' 
irregolaritajiet u l-irkupru ta' somom 
indebitament imħallsa, il-mudell tad-
dikjarazzjoni ta' ġestjoni tal-assigurazzjoni 
fuq il-funzjonament tas-sistema ta' ġestjoni 
u kontroll, il-kondizzjonijiet tal-verifiki 
nazzjonali, il-kriterji ta' akkreditazzjoni 
għall-awtoritajiet ta' ġestjoni u l-
awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni, l-
identifikazzjoni ta' trasportaturi tad-dejta 

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

speċifiċi meħtieġa għall-iffaċilitar tat-
tranżizzjoni mir-Regolament (KE) 
Nru 1083/2006. Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li temenda l-Anness V 
sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta' 
adattament fil-ġejjieni. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-livell 
espert.

Or. en

Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 90

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

fil-bżonn, deċiżjonijiet li jadottaw u 
jemendaw programmi operattivi, 
deċiżjonijiet dwar proġetti maġġuri, 
deċizjonijiet dwar pjanijiet ta' azzjoni 
konġunta, deċiżjonijiet li jissospendu
ħlasijiet u deċiżjojnijiet dwar 
korrezzjonijiet finanzjarji.

Or. en

Emenda 12
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) 'Qafas Strateġiku Komuni' tfisser id-
dokument li jittraduċi l-objettivi u l-miri 
tal-istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
f'azzjonijiet ewlenin għall-Fondi tal-QSK, 
li jistabbilixxi għal kull objettiv tematiku
azzjonijiet ewlenin bħala 
rakkomandazzjonijiet li għandhom jitqiesu
minn kull Fond tal-QSK skont il-
prijoritajiet ta' investiment u l-
mekkaniżmi li jiżguraw il-koerenza u l-
konsistenza tal-ipprogrammar tal-Fondi tal-
QSK mal-politiki ekonomiċi u tal-impjiegi 
tal-Istati Membri u tal-Unjoni li 
jimplimentaw l-Artikolu 174 tat-Trattat;

Or. en

Emenda 13
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

livelli, li, billi jqis il-Programm Nazzjonali 
ta' Riforma tiegħu, jistabbilixxi l-
istrateġija, il-prijoritajiet u l-arranġamenti 
tal-Istat Membru għall-użu tal-Fondi tal-
QSK b'mod effettiv u effiċjenti sabiex tiġi 
segwita l-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, u li hija 
approvata mill-Kummissjoni wara 
valutazzjoni u djalogu mal-Istat Membru;

Or. en

Emenda 14
Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 24a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) 'kundizzjonalità ex ante' tfisser 
fattur kritiku predefinit b'mod konkret u 
preċiż, li huwa prerekwiżit neċessarju 
għall-implimentazzjoni effettiva u 
effiċjenti, b'rabta awtentika magħha u 
impatt dirett fuqha, tal-kontenut konkret 
tal-investiment li għandu jiġi ffinanzjat 
minn kwalunkwe Fond tal-QSK.

Or. en

Emenda 15
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet relevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat.

Or. en

Emenda 16
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 4 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iwettqu r-rwoli rispettivi 
tagħhom fir-rigward tal-Fondi tal-QSK bil-
għan li jitnaqqas il-piż amministrattiv 
għall-benefiċjarji.

10. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iwettqu r-rwoli rispettivi 
tagħhom fir-rigward tal-Fondi tal-QSK bil-
għan li jitnaqqas il-piż amministrattiv 
għall-benefiċjarji, għall-awtoritajiet 
pubbliċi nazzjonali, reġjonali u lokali li 
jaġixxu fuq livelli differenti tal-
amministrazzjoni bħala awtoritajiet ta' 
ġestjoni.

Or. en

Emenda 17
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fl-assenza ta' proposta konkreta ta' kodiċi ta' kondotta, għad hemm inċertezza dwar ir-
raġunijiet tal-introduzzjoni ta' tali strument, kif ukoll il-finijiet u n-natura tiegħu.

Emenda 18
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Aċċessibbiltà għall-persuni 

b'diżabbiltajiet
L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiggarantixxu li l-aċċessbbiltà 
għall-persuni b'diżabbiltajiet tiġi 
rispettata fil-fażijiet kollha tat-tħejjija u 
tal-implimentazzjoni tal-programmi.

Or. en

Emenda 19
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 20
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 21
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 11 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-oqsma prijoritarji għall-attivitajiet ta' 
kooperazzjoni territorjali għal kull wieħed 
mill-Fondi tal-QSK, fejn xieraq, filwaqt li 
jitqiesu strateġiji makroreġjonali u tal-
baċiri;

(d) l-oqsma prijoritarji għall-attivitajiet ta' 
kooperazzjoni territorjali għal kull wieħed 
mill-Fondi tal-QSK, fejn xieraq, filwaqt li 
jitqiesu strateġiji makroreġjonali u tal-
baċiri skont il-prijoritajiet tal-Istati 
Membri;

Or. en

Emenda 22
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Adozzjoni u reviżjoni imħassar
Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta att ta' delega skont l-Artikolu 142 
dwar il-Qafas Strateġiku Komuni fi żmien 
3 xhur mill-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament.
Fejn ikun hemm tibdil maġġuri fl-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
imtelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi u, fejn 
xieraq, tadotta Qafas Strateġiku Komuni 
rivedut, b'att iddelegat skont l-Artikolu 
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142.
Fi żmien 6 xhur mill-adozzjoni ta' Qafas 
Strateġiku Komuni, l-Istati Membri 
għandhom jipproponu emendi, fejn 
meħtieġ, għall-Kuntratt ta' Sħubija u l-
programmi tagħhom sabiex tiġi żgurata l-
konsistenza tagħhom mal-Qafas 
Strateġiku Komuni rivedut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet proposti biex jiddaħħlu fil-QSK għandhom ikunu adottati mill-Parlament 
Ewropew u mill-Kunsill fl-ambitu tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 23
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) analiżi tad-diverġenzi u l-ħtiġijiet tal-
iżvilupp b'referenza għall-objettivi tematiċi 
u l-azzjonijiet prinċipali bħala 
rakkomandazzjonijiet definiti fil-Qafas 
Strateġiku Komuni u l-miri stabbiliti fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati taħt l-Artikoli 148(4) tat-Trattat, u 
jqis il-Programm Nazzjonali ta' Riforma 
tal-Istat Membru;

Or. en

Emenda 24
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) l-oqsma prijoritarji ewlenin għall-
kooperazzjoni, filwaqt li jitqiesu, fejn 
applikabbli l-istrateġiji makro-reġjonali u 

(v) l-oqsma prijoritarji ewlenin għall-
kooperazzjoni, filwaqt li jitqiesu, fejn 
applikabbli l-istrateġiji makroreġjonali u 
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tal-baċir tal-baħar; tal-baċir tal-baħar skont il-prijoritajiet tal-
Istat Membru;

Or. en

Emenda 25
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta' żoni 
urbani, rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b'karatteristiċi territorjali partikolari, b'mod 
partikolari l-arranġamenti ta' 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99; akkompanjati, fejn xieraq, b'lista tal-
ibliet li se jipparteċipaw fil-pjattaforma tal-
iżvilupp urban imsemmija fl-Artikolu 8 tar-
Regolament tal-FEŻR;

(ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta' żoni 
urbani, rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b'karatteristiċi territorjali partikolari, b'mod 
partikolari l-arranġamenti ta' 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99; akkompanjati, fejn xieraq, b'lista 
indikattiva tal-ibliet li se jipparteċipaw fil-
pjattaforma tal-iżvilupp urban imsemmija 
fl-Artikolu 8 tar-Regolament tal-FEŻR;

Or. en

Emenda 26
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 27
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 28
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta' atti implimentattivi, 
li tapprova l-Kuntratt ta' Sħubija mhux 
aktar tard minn sitt xhur wara s-
sottomissjoni tiegħu mill-Istat Membru, 
sakemm kwalunkwe osservazzjoni 
magħmula mill-Kummissjoni tkun tqieset 
b'mod sodisfaċenti. Il-Kuntratt ta' Sħubija 
ma għandux jidħol fis-seħħ qabel l-
1 ta' Jannar 2014.

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta' atti implimentattivi, 
li tapprova l-elementi tal-Kuntratt ta' 
Sħubija fl-ambitu tal-Artikolu 14(a)(iii) sa 
(iv) u (vi) sa (vii) u (d)(i) sa (iii) mhux 
aktar tard minn erba' xhur wara s-
sottomissjoni tiegħu mill-Istat Membru, 
sakemm kwalunkwe osservazzjoni 
magħmula mill-Kummissjoni tkun tqieset 
b'mod sodisfaċenti. Il-Kuntratt ta' Sħubija 
ma għandux jidħol fis-seħħ qabel l-
1 ta' Jannar 2014.

Or. en

Emenda 29
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 16 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 30
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kondizzjonalitajiet ex ante għandhom 
ikunu definiti għal kull Fond tal-QSK fir-
regoli speċifiċi għall-Fond.

1. Kondizzjonalitajiet ex ante u kriterji 
korrispondenti għas-sodisfar tagħhom 
għandhom ikunu definiti għal kull Fond 
tal-QSK fir-regoli speċifiċi għall-Fond.

Or. en

Emenda 31
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw 
jekk il-kundizzjonalitajiet ex ante, rilevanti 
għall-effikaċja tal-kontribuzzjoni tal-
Fondi fil-każijiet applikabbli ta' 
investiment, humiex sodisfatti.
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Or. en

Emenda 32
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 17 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Hija u taġixxi skont il-paragrafu 5, il-
Kummissjoni għandha tqis kif xieraq is-
sitwazzjoni fl-Istat Membru kkonċernat u 
l-esperjenza preċedenti fir-rigward tas-
sodisfar tal-kundizzjonalità ex ante 
rilevanti.

Or. en

Emenda 33
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

0.1% tar-riżorsi allokati għal kull Stat 
Membru, bl-eċċezzjoni tar-riżorsi allokati 
għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali 
Ewropea u għat-Titolu V tar-Regolament 
tal-EMFF, għandhom jikkostitwixxu 
riżerva għall-prestazzjoni li għandha tiġi 
allokata skont l-Artikolu 20.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni proposta tat lok għal tħassib serju dwar l-effetti fi ħdan il-qafas kumplessiv 
tal-Fondi tal-QSK, is-setgħat tal-Kummissjoni kif ukoll il-livell ta' piż amministrattiv tal-Istati 
Membri.

Emenda 34
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 19 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-
Istati Membri, għandha twettaq analiżi tal-
prestazzjoni tal-programmi f'kull Stat 
Membru fl-2017 u fl-2019, b'referenza 
għall-qafas tal-prestazzjoni stabbilit fil-
Kuntratt ta' Sħubija u l-programmi 
rispettivi. Il-metodu biex jiġi stabbilit qafas 
ta' prestazzjoni huwa spjegat fl-Anness I.

1. Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-
Istati Membri, għandha twettaq analiżi tal-
prestazzjoni tal-programmi f'kull Stat 
Membru, b'referenza għall-qafas tal-
prestazzjoni stabbilit fil-Kuntratt ta' 
Sħubija u l-programmi rispettivi. L-analiżi 
tal-prestazzjoni għandha ssir darbtejn fis-
sena matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni, fis-snin li jaqblu 
reċiprokament dwarhom l-Istat Membru u 
l-Kummissjoni. Il-metodu biex jiġi 
stabbilit qafas ta' prestazzjoni huwa spjegat 
fl-Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi garantita l-flessibbiltà, b'kunsiderazzjoni tas-sitwazzjoni fid-diversi Stati 
Membri, għandu jintlaħaq qbil reċiproku dwar il-modalitajiet tal-analiżi ta' prestazzjoni bejn 
l-Istati Membri u l-Kummissjoni.

Emenda 35
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-analiżi għandha teżamina l-ksib tal-
għanijiet tal-programmi fil-livell ta' 
prijoritajiet, abbażi tal-informazzjoni u l-
valutazzjonijiet ippreżentati fir-rapporti 
dwar il-progress ippreżentati mill-Istati 
Membri fis-snin 2017 u 2019.

2. L-analiżi għandha teżamina l-ksib tal-
għanijiet tal-programmi fil-livell ta' 
prijoritajiet, abbażi tal-informazzjoni u l-
valutazzjonijiet ippreżentati fir-rapporti 
dwar il-progress ippreżentati mill-Istati 
Membri fis-snin tal-analiżi tal-
prestazzjoni.

Or. en

Emenda 36
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 19 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-analiżi għandha tqis kwalunkwe 
bidla taċ-ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali li 
jistgħu jinfluwenzaw il-ksib ta' għanijiet 
tal-programmi.

Or. en

Emenda 37
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 38
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Abbażi tal-analiżi li ssir fl-2019, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, biex 
tiddetermina l-programmi u l-prijoritajiet li 
jkunu kisbu l-miri tagħhom għal kull 
wieħed mill-Fondi tal-QSK u għal kull Stat 
Membru. L-Istat Membru għandu 
jipproponi l-allokazzjoni tar-riżerva għall-
prestazzjoni għall-programmi u l-
prijoritajiet stabbiliti f'dik id-deċiżjoni tal-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 

2. Abbażi tal-analiżi finali li ssir fis-sena 
tat-tieni analiżi tal-prestazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, biex 
tiddetermina l-programmi u l-prijoritajiet li 
jkunu kisbu l-miri tagħhom għal kull 
wieħed mill-Fondi tal-QSK u għal kull Stat 
Membru filwaqt li tqis, fost ħwejjeġ oħra, 
il-kundizzjonijiet esterni u l-bidliet tal-
PDG tal-UE u tal-Istat Membru 
kkonċernat. L-Istat Membru għandu 
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tapprova l-emenda għall-programmi 
kkonċernati skont l-Artikolu 26. Fejn Stat 
Membru ma jissottomettix l-informazzjoni 
f'konformità mal-Artikolu 46(2) u (3), ir-
riżerva għalal-prestazzjoni għall-
programmi jew il-prijoritajiet ikkonċernati, 
jew il-prijorità kkonċernat ma għandhiex 
tiġi allokata.

jipproponi l-allokazzjoni tar-riżerva għall-
prestazzjoni għall-programmi u l-
prijoritajiet stabbiliti f'dik id-deċiżjoni tal-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tapprova l-emenda għall-programmi 
kkonċernati skont l-Artikolu 26. Fejn Stat 
Membru ma jissottomettix l-informazzjoni 
f'konformità mal-Artikolu 46(2) u (3), ir-
riżerva għalal-prestazzjoni għall-
programmi jew il-prijoritajiet ikkonċernati, 
jew il-prijorità kkonċernat ma għandhiex 
tiġi allokata.

Or. en

Emenda 39
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Fejn ikun hemm evidenza li tirriżulta 
minn reviżjoni tal-prestazzjoni li ssir skont 
il-paragrafu 2 li prijorità tkun naqset, 
b'mod sinifikanti, milli tikseb l-għanijiet 
stabbiliti fil-qafas tal-prestazzjoni, il-
Kummissjoni tista' tissospendi l-ħlas 
interim kollu jew parti minnu ta' prijorità 
ta' programm f'konformità mal-proċedura 
stabbilita mar-regoli speċifiċi għall-Fond u 
skont il-kummenti preċedenti tal-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 40
Proposta għal regolament
Parti 2 – kapitolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kondizzjonalitajiet makroekonomiċi Assistenza lill-Istati Membri 
b'diffikultajiet baġitarji
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Or. en

Emenda 41
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 42
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 43
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 44
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità ta' ġestjoni għandha tibgħat 
rapport speċifiku dwar l-operazzjonijiet li 
jinvolvu l-istrumenti finanzjarji lill-
Kummissjoni anness mar-rapport annwali 
ta' implimentazzjoni.

1. L-awtorità ta' ġestjoni għandha tibgħat 
rapport speċifiku dwar l-operazzjonijiet li 
jinvolvu l-istrumenti finanzjarji lill-
Kummissjoni anness mar-rapport annwali 
ta' implimentazzjoni u toqgħod attenta li 
tevita l-irduppjar u piż amministrattiv 
addizzjonali.

Or. en

Emenda 45
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 44 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 46
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 44 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-rapport tal-implimentazzjoni annwali 
ppreżentat fl-2019 u r-rapport tal-
implimentazzjoni finali għall-Fondi tal-
QSK għandhom, flimkien mal-
informazzjoni u l-valutazzjoni stabbiliti fil-
paragrafi 2 u 3, jinkludu informazzjoni 
dwar il-progress lejn il-kisba tal-objettivi 
tal-programm u l-kontribuzzjoni tiegħu lejn 
il-kisba tal-istrateġija tal-Unjoni tal-
promozzjoni ta' tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv u jivvalutawh.

4. Ir-rapport tal-implimentazzjoni annwali 
ppreżentat fis-sena tat-tieni analiżi tal-
prestazzjoni u r-rapport tal-
implimentazzjoni finali għall-Fondi tal-
QSK għandhom, flimkien mal-
informazzjoni u l-valutazzjoni stabbiliti fil-
paragrafi 2 u 3, jinkludu informazzjoni 
dwar il-progress lejn il-kisba tal-objettivi 
tal-programm u l-kontribuzzjoni tiegħu lejn 
il-kisba tal-istrateġija tal-Unjoni tal-
promozzjoni ta' tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv u jivvalutawh.

Or. en

Emenda 47
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 45 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-laqgħa annwali tar-reviżjoni tista' 
tkopri aktar minn programm wieħed. Fl-
2017 u l-2019, il-laqgħa annwali tar-
reviżjoni għandha tkopri l-programmi 
kollha fl-Istat Membru u għandha tqis 
ukoll ir-rapporti ta' progress ippreżentati 
f'dawk is-snin mill-Istat Membru skont l-
Artikolu 46.

2. Il-laqgħa annwali tar-reviżjoni tista' 
tkopri aktar minn programm wieħed. Fis-
snin tal-analiżi tal-prestazzjoni, il-laqgħa 
annwali tar-reviżjoni għandha tkopri l-
programmi kollha fl-Istat Membru u 
għandha tqis ukoll ir-rapporti ta' progress 
ippreżentati f'dawk is-snin mill-Istat 
Membru skont l-Artikolu 46.

Or. en

Emenda 48
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 45 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru u l-Kummissjoni jistgħu 
jaqblu li ma jorganizzawx laqgħa annwali 
ta' reviżjoni għal programm fi snin oħra 
għajr l-2017 u l-2019.

3. L-Istat Membru u l-Kummissjoni jistgħu 
jaqblu li ma jorganizzawx laqgħa annwali 
ta' reviżjoni għal programm fi snin oħra 
għajr is-snin tal-analiżi tal-prestazzjoni.

Or. en

Emenda 49
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 48 – paragrafu 3 – punt la (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(la) l-adegwatezza tal-miżuri ppjanati biex 
jiggarantixxu l-aċċessibbiltà għall-
persuni b'diżabbiltajiet;

Or. en

Emenda 50
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 51 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) sostenn għall-bini tal-kapaċitajiet tal-
imsieħba soċjali u tal-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili fir-rigward tal-
involviment tar-rappreżentanti tal-gruppi 
vulnerabbli.

Or. en

Emenda 51
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 56 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' għajnuna li titħallas lura, l-
appoġġ li jitħallas lura lill-korp li 
pprovdieh jew lil awtorità kompetenti oħra 
tal-Istat Membru, għandu jinżamm f'kont
separat u jerġa' jintuża għall-istess għan 
jew skont l-għanijiet tal-programm.

Fil-każ ta' għajnuna li titħallas lura, l-
appoġġ li jitħallas lura lill-korp li 
pprovdieh jew lil awtorità kompetenti oħra 
tal-Istat Membru, għandu jinżamm f'kodiċi 
tal-kont separat u jerġa' jintuża għall-istess 
għan jew skont l-għanijiet tal-programm.

Or. en

Emenda 52
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 58 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) rata fissa ta' sa 20 % tal-ispejjeż diretti 
eliġibbli, fejn ir-rata tiġi kalkolata abbażi 
ta' metodu ta' kalkolazzjoni ġust, ekwu u 
verifikabbli jew metodu applikat taħt skemi 
għal għotjiet iffinanzjati għal kollox mill-
Istat Membru għal tip simili ta' operazzjoni 
u ta' benefiċjarju;

(a) rata fissa ta' sa 30 % tal-ispejjeż diretti 
eliġibbli, fejn ir-rata tiġi kalkolata abbażi 
ta' metodu ta' kalkolazzjoni ġust, ekwu u 
verifikabbli jew metodu applikat taħt skemi 
għal għotjiet iffinanzjati għal kollox mill-
Istat Membru għal tip simili ta' operazzjoni 
u ta' benefiċjarju;

Or. en

Emenda 53
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 58 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) rata fissa ta' mhux aktar minn 15 % tal-
ispejjeż eliġibbli fuq il-persunal;

(b) rata fissa ta' mhux aktar minn 20 % tal-
ispejjeż eliġibbli fuq il-persunal;

Or. en

Emenda 54
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 59 – paragrafu 3 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa fundamentali li jinżammu r-regoli attwali dwar l-eliġibbiltà tal-VAT sabiex jiġi evitat 
piż baġitarju doppju u konsegwentement riskju ta' tnaqqis sinifikattiv fl-użu tal-Fondi min-
naħa tal-Istati Membri. L-eliġibbiltà tal-VAT rekuperabbli hija ferm importanti speċjalment 
għall-muniċipalitajiet u r-reġjuni, l-aktar dawk l-anqas żviluppati li altrimenti jistgħu jħabbtu 
wiċċhom ma' diffikultajiet akbar meta mqabbla mal-perjodu attwali.

Emenda 55
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 60 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ammont totali allokat skont il-
programm għall-operazzjonijiet li jinstabu 
barra ż-żona tal-programm ma jaqbiżx l-
10 % tal-appoġġ mill-Fondi tal-FEŻR, il-
Fond ta' Koeżjoni u tal-EMFF f'livell 
prijoritarju jew għall-appoġġ mill-FAEŻR, 
3 % tal-appoġġ fil-livell tal-programm;

(b) l-ammont totali allokat skont il-
programm għall-operazzjonijiet li jinstabu 
barra ż-żona tal-programm ma jaqbiżx il-
15 % tal-appoġġ mill-Fondi tal-FEŻR, il-
Fond ta' Koeżjoni u tal-EMFF f'livell 
prijoritarju jew għall-appoġġ mill-FAEŻR, 
5 % tal-appoġġ fil-livell tal-programm;

Or. en

Emenda 56
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 61 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 57
Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 74 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 58
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) 16,39 % (jiġifieri, total ta' EUR 53 142 
922 017) għar-reġjuni aktar żviluppati, 
b'rigward partikolari għall-eċċezzjonijiet 
possibbli fil-każ ta' kapitali nazzjonali 
b'densità tal-popolazzjoni għolja u 
konċentrazzjoni estrema tal-popolazzjoni 
nazzjonali fiha, abbażi tal-Kuntratt ta' 
Sħubija;
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Or. en

Emenda 59
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Mill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati, 
40 % għal reġjuni ta' tranżizzjoni u 45 %
għal reġjuni aktar żviluppati f'kull Stat 
Membru għandhom jiġu allokati lill-FSE. 
Għall-fini ta' din id-dispożizzjoni, l-appoġġ 
lil Stat Membru permezz tal-[Istrument 
'Ikel għal persuni fil-bżonn'] għandu jitqies 
bħala parti mis-sehem ta' Fondi Strutturali 
allokat lill-FSE

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-assenza ta' data konkreta li tiġġustifika d-differenza kbar proposti bejn iċ-ċifri, fid-dawl 
tad-differenzi bejn l-Istati Membri, huwa preferibbli li l-flessibbiltà attwali tinżamm. Fil-
Kuntratt ta' Sħubija għandu jintlaħaq qbil dwar l-allokazzjonijiet għall-Fondi individwali, fuq 
il-bażi tal-Programm Nazzjonali ta' Riforma u programmi u strateġiji rilevanti oħrajn tal-
Istat Membru.

Emenda 60
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6. 0.1 % tar-riżorsi għall-għan tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi 
għandhom jikkostitwixxu r-riżerva tal-
prestazzjoni li trid tiġi allokata skont l-
Artikolu 20.

Or. en
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Emenda 61
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 85 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. B'deroga mill-paragrafu 1, il-
Kummissjoni tista' taċċetta, f'ċirkostanzi 
ġġustifikati kif mistħoqq li huma marbuta 
mal-implimentazzjoni ta' objettiv tematiku 
wieħed jew aktar, proposta minn Stat 
Membru fl-ewwel sottomissjoni tiegħu tal-
Kuntratt tas-Sħubija li jittrasferixxi sa 6 %
tal-approprjazzjoni totali għal kategorija ta' 
reġjuni lil kategoriji oħra ta' reġjuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont ir-regoli stabbiliti fl-ambitu tal-leġiżlazzjoni attwali, m'hemm l-ebda raġuni biex jiżdied 
piż ulterjuri fuq l-Istati Membri. Barra minn hekk, għandu jitqies il-livell għoli ta' kumplessità 
tal-politika ta' koeżjoni u għandu jiġi rispettat il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif imnaqqax fit-
Trattat.

Emenda 62
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 86 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-verifika ta' jekk il-livell tan-nefqa 
strutturali pubblika jew ekwivalenti taħt il-
mira tal-Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi tkunx inżammet għandha sseħħ 
fil-ħin tas-sottomissjoni tal-Kuntratt ta' 
Sħubija (verifika ex ante), fl-2018 (verifika
ta' nofs il-perjodu), u fl-2022 (verifika ex 
post).

Il-verifika ta' jekk il-livell tan-nefqa 
strutturali pubblika jew ekwivalenti taħt il-
mira tal-Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi tkunx inżammet għandha sseħħ 
fil-ħin tas-sottomissjoni tal-Kuntratt ta' 
Sħubija (verifika ex ante), u fil-verifika ta' 
nofs il-perjodu, u finalment fil-verifika ex 
post.

Or. en

Emenda 63
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt iii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 64
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) l-identifikazzjoni taż-żoni li fihom l-
iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità se 
jiġi implimentat;

(iv) l-identifikazzjoni indikattiva taż-żoni 
li fihom l-iżvilupp lokali mmexxi mill-
komunità se jiġi implimentat;

Or. en

Emenda 65
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 66
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 2 – punt e – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 67
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 2 – punt f – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

lista ta' proġetti kbar li għalihom id-data 
tal-bidu stmata għall-eżekuzzjoni tax-
xogħlijiet ewlenin hija qabel l-
1 ta' Jannar 2018;

(iii) lista indikattiva ta' proġetti kbar li 
għalihom id-data tal-bidu stmata għall-
eżekuzzjoni tax-xogħlijiet ewlenin hija 
qabel l-1 ta' Jannar 2018;

Or. en

Emenda 68
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) deskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi 
sabiex jiġu promossi opportunitajiet ugwali 
u tiġi evitata kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 

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

etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija, id-disinn u l-
implimentazzjoni tal-programm operattiv u 
partikolarment fir-rigward tal-aċċess għall-
finanzjament filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet 
tad-diversi gruppi fil-mira f'riskju ta' din 
id-diskriminazzjoni;

Or. en

Emenda 69
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) deskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi 
biex tiġi garantita l-aċċessibbiltà għal 
persuni b'diżabbiltajiet matul it-tħejjija, 
id-disinn u l-implimentazzjoni tal-
programm operattiv;

Or. en

Emenda 70
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni se tadotta deċiżjoni li 
tapprova l-programm operazzjonali
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni

5. Il-Kummissjoni se tadotta deċiżjoni li 
tapprova l-elementi tal-programm
operattiv fl-ambitu tal-punti (a)(ii), b(i) -
(ii), (d), (e)(i) - (ii), g(i) - (ii) u h(i) - (ii) 
tal-paragrafu 2, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni

Or. en
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Emenda 71
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 89 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi operattivi li jikkonċentraw 
fuq gruppi vulnerabbli bħaż-żgħażagħ, in-
nisa, il-migranti, dawk qiegħda fit-tul, l-
anzjani żvantaġġati, il-persuni 
b'diżabbiltajiet u l-minoranzi etniċi jridu 
jkunu eliġibbli biex joperaw fit-territorju 
kollu indipendentement mil-
limitazzjonijiet ġeografiċi ta' referenza.

Or. en

Emenda 72
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 95 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) analiżi tal-effetti tal-pjan ta' azzjoni 
konġunt dwar l-aċċessibbiltà għal persuni 
b'diżabbiltajiet;

Or. en

Emenda 73
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 100 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) azzjonijiet intiżi li jiggarantixxu l-
aċċessibbiltà għal persuni b'diżabbiltajiet;

Or. en
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Emenda 74
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 101 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapport annwali dwar l-
implimentazzjoni sottomess fl-2017 u fl-
2019 għandu jipprovdi u janalizza l-
informazzjoni rikjesta skont l-Artikoli 
44(3) u (4) rispettivament, l-informazzjoni 
mogħtija fil-paragrafu 2, flimkien ma':

3. Ir-rapport annwali dwar l-
implimentazzjoni sottomess fis-snin tal-
analiżi tal-prestazzjoni għandu jipprovdi u 
janalizza l-informazzjoni rikjesta skont l-
Artikoli 44(3) u (4) rispettivament, l-
informazzjoni mogħtija fil-paragrafu 2, u 
jista', skont il-kontenut u l-objettivi tal-
programmi operattivi, iżid l-informazzjoni 
dwar l-elementi li ġejjin:

Or. en

Emenda 75
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 101 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-azzjonijiet speċifiċi meħuda sabiex 
tiġi promossa l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiela u sabiex tiġi prevenuta d-
diskriminazzjoni, inkluż l-aċċessibbiltà 
għal persuni b'diżabbiltà, u l-arranġamenti 
implimentati sabiex tiġi żgurata l-
perspettiva tal-integrazzjoni tal-ġeneru fil-
programm u l-operazzjonijiet;

(e) l-azzjonijiet speċifiċi meħuda sabiex 
tiġi promossa l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel u sabiex tiġi prevenuta d-
diskriminazzjoni u l-arranġamenti 
implimentati sabiex tiġi żgurata l-
perspettiva tal-integrazzjoni tal-ġeneru fil-
programm u l-operazzjonijiet;

Or. en

Emenda 76
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 101 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) l-azzjonijiet speċifiċi meħuda biex 
jiggarantixxu l-aċċessibbiltà għal persuni 
b'diżabbiltajiet;
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Or. en

Emenda 77
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 101 – paragrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-progress fl-implimentazzjoni ta' 
miżuri sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
speċifiċi taż-żoni ġeografiċi l-aktar milquta 
mill-faqar jew ta' gruppi fil-mira bl-ogħla 
riskju ta' diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati inkluż, fejn 
xieraq, ir-riżorsi finanzjarji użati;

(i) il-progress fl-implimentazzjoni ta' 
miżuri sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
speċifiċi taż-żoni ġeografiċi l-aktar milquta 
mill-faqar u mill-qgħad jew ta' gruppi fil-
mira bl-ogħla riskju ta' diskriminazzjoni 
jew esklużjoni soċjali, b'kunsiderazzjoni 
speċjali għal persuni b'diżabbiltajiet u 
għal komunitajiet emarġinati inkluż, fejn 
xieraq, ir-riżorsi finanzjarji użati;

Or. en

Emenda 78
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 106 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrateġija ta' komunikazzjoni għandha 
tkun aċċessibbli għall-persuni 
b'diżabbiltajiet.

Or. en

Emenda 79
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 108 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Fondi jistgħu jappoġġjaw l-assistenza 
teknika sa limitu massimu ta' 0,35 % tal-
allokazzjoni annwali rispettiva tagħhom.

Il-Fondi jistgħu jappoġġjaw l-assistenza 
teknika sa limitu massimu ta' 0.25 % tal-
allokazzjoni annwali rispettiva tagħhom.
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Or. en

Emenda 80
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta' kofinanzjament fil-livell ta' kull 
assi ta' prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m'għandhiex tkun 
ogħla minn 75%.

Ir-rata ta' kofinanzjament fil-livell ta' kull 
assi ta' prijorità tal-programmi operattivi
taħt il-kooperazzjoni territorjali Ewropea 
m'għandhiex tkun ogħla minn 85%.

Or. en

Emenda 81
Proposta għal regolament
Part 3 – article 124 – paragraph 1 – subparagraph 1 – point a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fl-2014: 2 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta' 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali ;

(a) fl-2014: 3 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta' 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operattiv;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispinta tal-leġiżlazzjoni attwali (Artikolu 82 tar-Regolament Nru 1083/2006) għandha 
tinżamm fil-punti (a), (b) u (c) sabiex jiġu garantiti stabbilità u sostenibbiltà kif ukoll biex 
tgħin jiġu ttrattati l-konsegwenzi tal-kriżi ekonomika fl-Ewropa.

Emenda 82
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 124 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fl-2015: 1 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta' 
programmazzjoni kollu lill-programm 

(b) fl-2015: 2 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta' 
programmazzjoni kollu lill-programm 
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operazzjonali ; operattiv;

Or. en

Emenda 83
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 124 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fl-2016: 1 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta' 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali.

(c) fl-2016: 2 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta' 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operattiv.

Or. en

Emenda 84
Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 127 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiddiżimpenja 
kwalunkwe parti mill-ammont ikkalkolat 
skont ir-tieni subparagrafu fi programm 
operazzjonali li ma jkunx intuża għall-ħlas 
tal-pagamenti temporanji ta' 
prefinanzjament, inizjali u annwali, u tal-
bilanċ annwali sal-31 ta' Diċembru tat-tieni
sena finanzjarja wara s-sena ta' impenn tal-
baġit skont il-programm operazzjonali jew 
li għalih ma tkunx intbagħtet applikazzjoni 
ta' ħlas skont l-Artikolu 126(126).

Il-Kummissjoni għandha tiddiżimpenja 
kwalunkwe parti mill-ammont ikkalkolat 
skont ir-tieni subparagrafu fi Stat Membru
li ma jkunx intuża għall-ħlas tal-pagamenti 
temporanji ta' prefinanzjament, inizjali u 
annwali, u tal-bilanċ annwali sal-31 ta' 
Diċembru tat-tielet sena finanzjarja wara s-
sena ta' impenn tal-baġit skont il-programm 
operattiv jew li għalih ma tkunx intbagħtet 
applikazzjoni ta' ħlas skont l-Artikolu 
126(126).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformement mal-ġustifikazzjoni tal-modifiki għall-Artikolu 124, għandha tkun garantita 
aktar flessibbiltà għall-Istati Membri anki fir-rigward tad-diżimpenn. Barra minn hekk, 
għandha tiġi garantita aktar prevedibbiltà bħala prinċipju bażiku tal-qafas leġiżlattiv il-ġdid.
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Emenda 85
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 134 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) minn reviżjoni ta' prestazzjoni 
jirriżultaw provi li f'xi assi ta' prijorità ma 
ntlaħqux l-istadji importanti stipulati fil-
qafas ta' prestazzjoni;

(f) minn reviżjoni ta' prestazzjoni 
jirriżultaw provi li f'xi assi ta' prijorità ma 
ntlaħqux, b'mod sinifikanti, l-istadji 
importanti stipulati fil-qafas ta' 
prestazzjoni;

Or. en

Emenda 86
Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn xierqa, il-qafas ta' prestazzjoni 
għandu jkun magħmul minn stadji 
importanti li jiġu stabbiliti għal kull 
prijorità, għas-snin 2016 u 2018 u l-
għanijiet għandhom jiġu stabbiliti għas-
sena 2022. L-istadji importanti u l-għanijiet 
għandhom jiġu ppreżentati skont il-forma 
stabbilita fit-tabella 1.

1. Fejn xierqa, il-qafas ta' prestazzjoni 
għandu jkun magħmul minn stadji 
importanti li jiġu stabbiliti għal kull 
prijorità, għas-sentejn speċifiċi tal-perjodu 
ta' programmazzjoni, preċedenti għas-snin
tal-analiżi tal-prestazzjoni li dwarhom l-
Istati Membru u l-Kummissjoni jilħqu qbil 
reċiproku u l-għanijiet għandhom jiġu 
stabbiliti għas-sena 2022. L-istadji 
importanti u l-għanijiet għandhom jiġu 
ppreżentati skont il-forma stabbilita fit-
tabella 1.

Or. en

Emenda 87
Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istadji importanti huma għanijiet 
intermedji għall-ilħuq tal-objettiv speċifiku 
ta' prijorità, fejn xieraq, li jesprimu l-

2. L-istadji importanti huma għanijiet 
intermedji għall-ilħuq tal-objettiv speċifiku 
ta' prijorità, fejn xieraq, li jesprimu l-
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intenzjoni ta' progress li għandu jkun sar 
lejn l-għanijiet stabbiliti għat-tmiem tal-
perjodu. L-istadji importanti stabbiliti
għall-2016 għandhom jinkludu indikaturi 
finanzjarji u indikaturi tal-produzzjoni. L-
istadji importanti stabbiliti għall-2018
għandhom jinkludu indikaturi finanzjarji,
indikaturi tal-produzzjoni u indikaturi tar-
riżultati. L-istadji importanti jistgħu jiġu 
stabbiliti wkoll fir-rigward tal-passi 
prinċipali tal-implimentazzjoni.

intenzjoni ta' progress li għandu jkun sar 
lejn l-għanijiet stabbiliti għat-tmiem tal-
perjodu. L-istadji importanti stabbiliti
għas-sena qabel is-sena tal-ewwel analiżi 
tal-prestazzjoni għandhom jinkludu 
indikaturi finanzjarji u indikaturi tal-
produzzjoni. L-istadji importanti stabbiliti
għas-sena qabel is-sena tat-tieni analiżi 
tal-prestazzjoni għandhom jinkludu 
indikaturi finanzjarji u indikaturi tal-
produzzjoni. L-istadji importanti jistgħu 
jiġu stabbiliti wkoll fir-rigward tal-passi 
prinċipali tal-implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 88
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ambizzjużi iżda realistiċi f'termini taċ-
ċirkostanzi partikolari fl-Istat Membru, 
tan-natura tal-interventi u tar-riżorsi 
ddestinati għall-prijorità kkonċernata;

Or. en

Emenda 89
Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-istadji importanti u l-miri jistgħu 
jiġu modifikati fuq talba tal-Istat Membru 
skont il-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 26.

Or. en
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