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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Fondi Ewropej tal-Politika ta' Koeżjoni, tal-Politika Agrikola Komuni u tal-Politika 
Komuni tas-Sajd jirrappreżentaw għodda importanti għall-iżvilupp sostenibbli tat-territorji 
tagħna. Il-parteċipanti politiċi, ekonomiċi u assoċjati tar-reġjuni tagħna dawn il-Fondi 
jeħtiġuhom aktar minn qatt qabel, biex jimplimentaw proġetti konkreti u utli favur iċ-ċittadini 
Ewropej, imma wkoll, ta' spiss, favur l-ambjent tagħna.

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew (FSE), il-Fond 
ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u l-Fond Ewropew 
Marittimu u tas-Sajd (FEMS) joħorġu kollha mill-Qafas Strateġiku Komuni (QSK), introdott 
minn dan ir-regolament.

Id-dispożizzjonijiet komuni rigward il-Fondi tal-QSK jridu jissodisfaw tliet objettivi ewlenin:

(1) li jiffukaw fuq kif jintużaw il-fondi Ewropej fl-isfidi ewlenin li qed taffaċċja l-Ewropa 
sabiex jintlaħqu riżultati tanġibbli u viżibbli (l-istrateġija Ewropa 2020); 

(2) li jissimplifikaw il-proċeduri ta' applikazzjoni tal-iffinanzjar sabiex il-fondi jsiru 
ġenwinament 'aċċessibbli' għal benefiċjarji potenzjali;

(3) li jiżguraw ġestjoni rigoruża tal-għajnuna sabiex isir l-aħjar użu possibbli ta' flus pubbliku 
mill-baġit tal-UE.

F'dan ir-rigward, ir-rapporteur tagħkom tinsab sodisfatta dwar il-kwalità u l-ambizzjoni tal-
proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni. Madankollu, anki jekk taqbel max-xejriet prinċipali, 
jidhrilha xorta waħda li jridu jsiru xi emendi, b'mod partikolari sabiex jissaħħaħ l-impatt 
pożittiv fuq l-iżvilupp sostenibbli tat-territorji tagħna.

Ir-rapporteur tagħkom, ħadmet fuq l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Koeżjoni fir-reġjun 
tagħha, f'Touraine, fil-qalba ta' Franza, u għalhekk tagħraf li dik il-politika għandha punti 
b'saħħithom u oħrajn dgħajfin. Din l-esperjenza f'dan il-qasam, magħquda ma' esperjenza 
parlamentari bħala Membru tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (2009-2011), wasslitha biex 
tistabbilixxi d-dijanjosi li ġejja:

(1) L-iżvilupp sostenibbli jrid jissaħħaħ

L-Artikolu 8 ta' din il-proposta għal regolament iqis il-kunċett tal-iżvilupp sostenibbli bħala 
objettiv orizzontali li jrid jitħeġġeġ mill-Kummissjoni u l-Istati Membri fl-implimentazzjoni 
ta' dawn il-politiki. Dan il-kunċett irid jissaħħaħ billi jiġi inkluż il-bżonn li jitħarsu l-
bijodiversità u l-ekosistemi. Dawn l-aħħar żewġ nozzjonijiet iridu, bl-istess mod, jiżdiedu 
mal-objettivi tematiċi.

B'rabta mal-Artikolu 8, il-korpi nazzjonali inkarigati li jipproteġu l-ambjent għandhom jagħtu 
wkoll l-opinjoni tagħhom dwar kull proposta għal programm operattiv imressqa għall-
approvazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea.
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(2) Il-Fondi jridu jsiru aktar aċċessibbli, viżibbli u trasparenti 

Sabiex il-proġetti ambjentali jkunu jistgħu jiġu implimentati b'mod korrett, jidher essenzjali li 
l-Fondi jsiru aktar aċċessibbli, viżibbli u trasparenti.

L-aċċessibbiltà tal-Fondi Ewropej tiddependi fil-parti l-kbira fuq it-tnaqqis tal-kumplessità 
tagħhom. Huwa għalhekk neċessarju li d-dispożizzjonijiet tar-regolament preżenti jkunu ċari 
u faċli biex jiġu applikati. Jeħtieġ għalhekk li jkunu speċifikati l-kundizzjonijiet tal-
implimentazzjoni tal-"proġetti li jiġġeneraw id-dħul". Barra minn hekk, il-kontrolli fuq l-użu 
tal-Fondi jridu jkunu proporzjonati għal-livell tal-appoġġ mogħti kif ukoll għar-riskji stabbiliti 
fl-implimentazzjoni. Fil-fatt, iż-żieda fin-numru ta' kontrolli, li ta' spiss huma eċċessivi, 
tikkumplika u twaqqa' l-andament tal-proċeduri għad-detriment tal-benefiċjarji. Fl-aħħar, 
jaqbel li jiġi speċifikat li l-implimentazzjoni tas-sistema tal-iskambju elettroniku tad-dejta (il-
proġett "koeżjoni elettronika") għandha tissodisfa l-ħtieġa doppja tas-simplifikazzjoni u l-
ħarsien tal-ambjent (tnaqqis ta' dokumenti fuq il-karta).

Il-viżibbiltà għandha tissaħħaħ: minn naħa permezz tad-definizzjoni ta' strateġija ta' 
komunikazzjoni, li tinsab fil-Kuntratti ta' Sħubija, u min-naħa l-oħra, permezz tal-ħolqien ta' 
websajts b'informazzjoni dettaljata. Dawk il-websajts iridu jippreżentaw il-kundizzjonijiet tal-
użu tal-Fondi relevanti għall-QSK, u dan irid isir fil-livell ta' kull programm operattiv.

It-trasparenza trid tittejjeb, permezz ta' parteċipazzjoni miżjuda mill-parlamentari Ewropej, 
minn issa 'l quddiem il-koleġiżlaturi, sabiex jiġu implimentati l-Fondi relevanti tal-QSK.

Rakkomandazzjonijiet

Dawn l-emendi jridu jippermettu t-titjib fl-użu u l-effikaċja tal-Fondi relevanti tal-QSK. Billi 
huma diġà ta' spiss meqjusin bħala kumplessi wisq biex jintużaw, ir-rapporteur mhijiex lesta 
tmur lil hinn mill-emendi stipulati f'din l-opinjoni minħabba li ż-żieda ta' kwalunkwe 
dispożizzjoni, regola jew objettiv ambjentali tista' tassew tagħmel dan il-qasam politiku aktar 
kumpless.

Il-missjoni tal-MPE ma tiqafx b'din il-ħidma leġiżlattiva, importanti kemm hija importanti. Ir-
rapporteur tirrakkomanda li l-MPE jkunu involuti sew fl-implimentazzjoni ta' dawn id-
dispożizzjonijiet. Tistedinhom b'mod partikolari biex jipparteċipaw fil-laqgħat tal-kumitati ta' 
monitoraġġ li se jsiru fir-reġjuni Ewropej matul is-7 snin tal-perjodu ta' programmazzjoni 
2014-2020.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin 
fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Biex tiġi żgurata l-interpretazzjoni 
korretta u konsistenti tad-dispożizzjonijiet 
u biex jingħata kontribut għaċ-ċertezza 
legali għall-Istati Membri u l-benefiċjarji, 
huwa meħtieġ li jiġu definiti ċerti termini li 
jintużaw fir-Regolament.

(6) Biex tiġi żgurata l-interpretazzjoni 
korretta u konsistenti tad-dispożizzjonijiet 
u biex jingħata kontribut għaċ-ċertezza 
legali għall-Istati Membri u l-benefiċjarji, 
huwa meħtieġ li jiġu definiti ċerti termini li 
jintużaw fir-Regolament u li jiġu 
ssimplifikati d-dispożizzjonijiet 
applikabbli għall-Fondi relevanti tal-
QSK.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Skont l-Artikolu 317 tat-Trattat, fil-
kuntest ta' tmexxija kondiviża, il-
kondizzjonijiet li jippermettu lill-
Kummissjoni twettaq ir-responsabbiltajiet 
tagħha għall-implementazzjoni tal-baġit 
ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej 
għandhom jiġu speċifikati u r-
responsabbiltajiet ta' koperazzjoni mill-
Istati Membri jiġu ċċarati. Dawk il-
kondizzjonijiet għandhom jippermettu lill-
Kummissjoni li tikseb assigurazzjoni li l-
Istati Membri qed jużaw il-Fondi QSK 
b'mod legali u regolari u skont il-prinċipju 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba fis-sens tar-
Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar 
ir-Regolament Finanzjarju applikabbli 
għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 
Ewropej (minn hawn 'il quddiem ir-
'Regolament Finanzjarju'). L-Istati Membri 
u l-korpi maħtura minnhom għal dawn il-
finijiet għandhom ikunu responsabbli mill-
programmi implimentattivi fil-livell 

(8) Skont l-Artikolu 317 tat-Trattat, fil-
kuntest ta' tmexxija kondiviża, il-
kondizzjonijiet li jippermettu lill-
Kummissjoni twettaq ir-responsabbiltajiet 
tagħha għall-implimentazzjoni tal-baġit 
ġenerali tal-Unjoni Ewropea għandhom 
jiġu speċifikati u r-responsabbiltajiet ta' 
koperazzjoni mill-Istati Membri jiġu 
ċċarati. Dawk il-kondizzjonijiet għandhom 
jippermettu lill-Kummissjoni li tikseb 
assigurazzjoni li l-Istati Membri qed jużaw 
il-Fondi QSK b'mod legali u regolari u 
skont il-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja 
tajba fis-sens tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-
25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-Regolament 
Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali 
tal-Komunitajiet Ewropej (minn hawn 'il 
quddiem ir-'Regolament Finanzjarju'). L-
Istati Membri u l-korpi maħtura minnhom 
għal dawn il-finijiet għandhom ikunu 
responsabbli mill-programmi 
implimentattivi fil-livell territorjali xieraq, 
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territorjali xieraq, skont il-qafas 
istituzzjonali, legali u finanzjarju tal-Istat 
Membru. Dawn l-approprjazzjonijiet
jiżguraw ukoll li tingħata attenzjoni għall-
ħtieġa li jiġu żgurati l-komplementarità u 
l-konsistenza tal-intervent tal-
Kummissjoni, il-proporzjonalità ta' 
arranġamenti amministrattivi u tnaqqis tal-
piż amministrattiv tal-benefiċjarji tal-Fondi 
tal-QSK.

skont il-qafas istituzzjonali, legali u 
finanzjarju tal-Istat Membru. Dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom jiżguraw il-
komplementarjetà u l-konsistenza tal-
intervent tal-Unjoni, il-proporzjonalità ta' 
arranġamenti amministrattivi u t-tnaqqis 
tal-piż amministrattiv tal-benefiċjarji tal-
Fondi tal-QSK.

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) Il-Kummissjoni għandha tressaq 
proposta leġiżlattiva quddiem il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill għall-
adozzjoni ta' 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.

Ġustifikazzjoni

Billi l-Qafas Strateġiku Komuni huwa element essenzjali, ikun jaqbel li tiġi applikata l-
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 

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni, 
kull Stat Membru għandu jħejji, 
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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.

f'kooperazzjoni mas-sħab 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.

Ġustifikazzjoni

Billi l-Qafas Strateġiku Komuni huwa element essenzjali, ikun jaqbel li tiġi applikata l-
proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Bil-ħsieb tal-monitoraġġ tal-progress 
tal-programmi, għandha sseħħ laqgħa ta' 
reviżjoni annwali bejn l-Istat Membru u l-
Kummissjoni. Madanakollu l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni għandhom ikunu 
jistgħu jaqblu li ma jorganizzawx il-laqgħa 
sabiex jevitaw piż amministrattiv żejjed.

(30) Bil-ħsieb tal-monitoraġġ tal-progress 
tal-programmi, għandha sseħħ laqgħa ta' 
reviżjoni annwali bejn l-Istat Membru, il-
Parlament Ewropew u l-Kummissjoni. 
Madanakollu huma għandhom ikunu 
jistgħu jaqblu li ma jorganizzawx il-laqgħa 
sabiex jevitaw piż amministrattiv żejjed.

Ġustifikazzjoni

Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-Parlament Ewropew għandu japplika l-
kodeċiżjoni. Minn hemm 'il quddiem, sar indispensabbli li jkun għal kollox involut fl-
implimentazzjoni ta' dawn il-politiki.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Sabiex jiġi żgurat l-użu effettiv tar-
riżorsi tal-Unjoni, u jiġi evitat li l-
operazzjonijiet ta' ġenerazzjoni ta' dħul ma 

(37) Sabiex jiġi żgurat l-użu effettiv tar-
riżorsi tal-Unjoni, jiġi evitat li l-
operazzjonijiet ta' ġenerazzjoni ta' dħul ma 
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jiġux iffinanzjati aktar milli jkun hemm 
bżonn, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti r-
regoli għall-kalkolu tal-kontribuzzjoni 
mill-Fondi tal-QSK għal operazzjoni li 
tiġġenera dħul.

jiġux iffinanzjati aktar milli jkun hemm 
bżonn, imma wkoll li ma jkunx hemm 
xkiel għat-twettiq ta' proġetti utli, huwa 
meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli adegwati
għall-kalkolu tal-kontribuzzjoni mill-Fondi 
tal-QSK għal operazzjoni li tiġġenera dħul.

Ġustifikazzjoni

Il-kumplessità tar-regoli applikabbli għall-operazzjonijiet li jiġġeneraw id-dħul ta' spiss 
ikollha t-tendenza li tfixkel il-ħolqien ta' proġetti utli.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(67) Sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà ta' 
informazzjoni essenzjali u aġġornata dwar 
l-implimentazzjoni ta' programm, huwa 
meħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu lill-
Kummissjoni b'dejta ewlenina fuq bażi 
regolari. Sabiex jiġi evitat li jkun hemm piż 
addizzjonali fuq l-Istati Membri, dan 
għandu jiġi llimitat għal dejta miġbura fuq 
bażi kontinwa u t-trażmissjoni għandha 
titwettaq permezz ta' skambju ta' dejta 
elettronika.

(67) Sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà ta' 
informazzjoni essenzjali u aġġornata dwar 
l-implimentazzjoni ta' programm, huwa 
meħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu lill-
Kummissjoni b'dejta ewlenina fuq bażi 
regolari. Sabiex jiġi evitat li jkun hemm piż 
addizzjonali fuq l-Istati Membri u jitħares 
l-ambjent, dan għandu jiġi llimitat għal 
dejta miġbura fuq bażi kontinwa u t-
trażmissjoni għandha titwettaq permezz ta' 
skambju ta' dejta elettronika.

Ġustifikazzjoni

Jaqbel li jiġi speċifikat li l-implimentazzjoni tas-sistema tal-iskambju elettroniku tad-dejta (il-
proġett "koeżjoni elettronika") għandha tissodisfa l-ħtieġa doppja tas-simplifikazzjoni u l-
ħarsien tal-ambjent (tnaqqis ta' dokumenti fuq il-karta).

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 79

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(79) Bla ħsara għas-setgħat tal-
Kummissjoni fir-rigward tal-kontroll 

(79) Bla ħsara għas-setgħat tal-
Kummissjoni fir-rigward tal-kontroll 
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finanzjarju, il-kooperazzjoni f'dan il-qasam 
bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandha tiżdied u għandhom jiġu stabbiliti 
kriterji li jippermettu lill-Kummissjoni li 
tiddetermina, fil-kuntest tal-istrateġija 
tagħha ta' kontroll tas-sistemi nazzjonali, 
il-livell ta' assigurazzjoni li tista' tikseb 
mill-korpi nazzjonali tal-awditjar.

finanzjarju, il-kooperazzjoni f'dan il-qasam 
bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandha tiżdied u għandhom jiġu stabbiliti 
kriterji li jippermettu lill-Kummissjoni li 
tiddetermina, fil-kuntest tal-istrateġija 
tagħha ta' kontroll proporzjonat tas-sistemi 
nazzjonali, il-livell ta' assigurazzjoni li 
tista' tikseb mill-korpi nazzjonali tal-
awditjar.

Ġustifikazzjoni

Il-kontrolli fuq l-użu tal-Fondi jridu jkunu proporzjonati għal-livell tal-appoġġ mogħti kif 
ukoll għar-riskji stabbiliti fl-implimentazzjoni. Fil-fatt, iż-żieda fin-numru ta' kontrolli, li ta' 
spiss huma eċċessivi, tikkumplika u twaqqa' l-andament tal-proċeduri għad-detriment tal-
benefiċjarji.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 87

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(87) Il-frekwenza tal-awditjar ta' 
operazzjonijiet għandha tkun proporzjonali 
skont id-daqs tal-appoġġ tal-Unjoni mill-
Fondi u r-riskji stabbiliti. B'mod 
partikolari, l-għadd ta' verifiki mwettqa 
għandu jitnaqqas fejn it-total tan-nefqa 
eliġibbli għal operazzjoni ma tkunx taqbeż 
il-EUR 200.000. Madankollu, għandu jkun 
possibbli li jitwettqu verifiki fi kwalunkwe 
ħin fejn ikun hemm evidenza ta’ 
irregolarità jew frodi, jew, wara l-għeluq 
ta’ operazzjoni kompluta, bħala parti minn 
kampjun ta’ awditjar. Sabiex il-livell tal-
awditjar mill-Kummissjoni jkun 
proporzjonali għar-riskju, il-Kummissjoni 
għandha tkun f'pożizzjoni li tnaqqas il-
ħidma ta' awditjar fir-rigward tal-
programmi operazzjonali fejn ma jkun 
hemm l-ebda nuqqas sinfikanti jew fejn l-
awtorità tal-awditjar tkun affidabbli.
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Ġustifikazzjoni

Il-kontrolli fuq l-użu tal-Fondi jridu jkunu proporzjonati għal-livell tal-appoġġ mogħti kif 
ukoll għar-riskji stabbiliti fl-implimentazzjoni. Fil-fatt, iż-żieda fin-numru ta' kontrolli, li ta' 
spiss huma eċċessivi, tikkumplika u twaqqa' l-andament tal-proċeduri għad-detriment tal-
benefiċjarji.

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 
aċċettati b’mod komuni, il-livell ta’ 

(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’ regoli 
addizzjonali dwar l-allokazzjoni tar-riżerva 
ta’ tkabbir u kompetittività, id-definizzjoni 
taż-żona u l-popolazzjoni koperti mill-
istrateġiji tal-iżvilupp lokali, ir-regoli 
dettaljati dwar l-istrumenti finanzjarji 
(valutazzjoni ex ante, l-eliġibbiltà tal-
ispejjeż, it-tipi ta’ attivitajiet mhux 
appoġġjati, il-kombinazzjoni tal-appoġġ, it-
trasferiment u l-ġestjoni tal-assi, it-talbiet 
għall-ħlasijiet, u l-kapitalizzazzjoni ta’ 
pagamenti akkont annwali), id-definizzjoni 
tar-rata fissa għal operazzjonijiet li 
jiġġeneraw dħul, ir-responsabbiltajiet tal-
Istati Membri fir-rigward tal-proċedura 
għar-rappurtar ta’ irregolaritajiet u l-
irkupru ta’ somom indebitament imħallsa, 
il-mudell tad-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni tal-
assigurazzjoni fuq il-funzjonament tas-
sistema ta’ ġestjoni u kontroll, il-
kondizzjonijiet tal-verifiki nazzjonali, il-
kriterji ta’ akkreditazzjoni għall-
awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-awtoritajiet ta’ 
ċertifikazzjoni, l-identifikazzjoni ta’ 
trasportaturi tad-dejta aċċettati b’mod 
komuni, il-livell ta’ korrezzjoni finanzjarja 
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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-Anness V 
sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta’ 
adattament fil-ġejjieni. Huwa importanti 
ħafna li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta’ 
esperti.

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-
Anness V sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
ta’ adattament fil-ġejjieni. Huwa importanti 
ħafna li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta’ 
esperti. Meta tkun qiegħda tipprepara u 
tfassal atti delegati, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Billi l-Qafas Strateġiku Komuni huwa element essenzjali, ikun jaqbel li tiġi applikata l-
proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) "Speċjalizzazzjoni intelliġenti" tfisser 
il-kunċett għall-iżvilupp tal-R&Ż u l-
politika dwar l-innovazzjoni tal-Unjoni 
Ewropea. L-għan tal-ispeċjalizzazzjoni 
intelliġenti huwa li tippromwovi użu 
effiċjenti u effikaċi tal-investiment 
pubbliku permezz tal-użu ta’ sinerġiji fost 
il-pajjiżi u r-reġjuni u billi tissaħħaħ il-
kapaċità ta’ innovazzjoni tagħhom. L-
istrateġija ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti 
tikkonsisti fi programm ta’ strateġija 
multiannwali li l-għan tiegħu huwa li 
jiżviluppa sistema ta’ innovazzjoni 
funzjonali ta’ riċerka nazzjonali jew 
reġjonali.

Emenda 12
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sostenn mill-Fondi tal-QSK għandu jiġi 
implimentat f’kooperazzjoni mill-qrib bejn 
il-Kummissjoni u l-Istati Membri.

3. Sostenn mill-Fondi tal-QSK għandu jiġi 
implimentat f’kooperazzjoni mill-qrib bejn 
il-Kummissjoni u l-Istati Membri skont il-
prinċipju ta’ sussidjarjetà.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Il-kontrolli fuq l-użu tal-Fondi jridu jkunu proporzjonati għal-livell tal-appoġġ mogħti kif 
ukoll għar-riskji stabbiliti fl-implimentazzjoni. Fil-fatt, iż-żieda fin-numru ta' kontrolli, li ta' 
spiss huma eċċessivi, tikkumplika u twaqqa' l-andament tal-proċeduri għad-detriment tal-
benefiċjarji.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Skont ir-responsabbiltajiet rispettivi 
tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 

6. Skont ir-responsabbiltajiet rispettivi 
tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
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għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni fost 
il-Fondi tal-QSK, u ma’ politiki u 
strumenti oħra tal-Unjoni, inklużi dawk fil-
qafas tal-azzjoni esterna tal-Unjoni.

għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni fost 
il-Fondi tal-QSK, u ma’ politiki u 
strumenti oħra tal-Unjoni, inklużi dawk fil-
qafas tal-azzjoni esterna tal-Unjoni.
Għandha tingħata attenzjoni speċjali u, 
fejn ikun relevanti, għandhom jiġu 
allokati riżorsi għal oqsma fejn fondi 
oħrajn tal-Unjoni jipprovdu b’mod 
espliċitu għal approċċ integrat, bħall-
finanzjament konġunt għal proġetti 
integrati fil-qasam tal-ambjent u l-klima.

Ġustifikazzjoni

L-integrazzjoni tal-ambjent u l-klima fil-finanzjament kollu tal-UE hija waħda mit-talbiet 
ewlenin tar-Riżoluzzjoni tal-Parlament dwar l-MFF. “Il-Proġetti Integrati” taħt l-istrument 
LIFE huma għodda ta' integrazzjoni konkreta. Huma għandhom il-potenzjal li 
jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għal użu effiċjenti tal-fondi. L-għan tagħhom huwa li 
jappoġġaw, b’mod konġunt ma’ fondi oħrajn tal-UE, l-implimentazzjoni ta’ leġiżlazzjoni 
ambjentali ewlenija bħalma huma l-pjanijiet dwar il-ġestjoni tal-iskart jew l-istrateġiji 
klimatiċi - li kollha għandhom il-potenzjal li joħolqu impjieg u tkabbir.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) imsieħba ekonomiċi u soċjali; kif ukoll (b) sħab ekonomiċi u soċjali, li 
jirrappreżentaw l-interess ġenerali tal-
industriji jew il-fergħat, l-impjegaturi u l-
impjegati; kif ukoll

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

implimentazzjoni tas-sħubija u sabiex jiġu 
ffaċilitati l-kondiviżjoni tal-informazzjoni, 
l-esperjenza, ir-riżultati u prattiki tajba fost 
l-Istati Membri b’tali mod li jipprovdu l-
akbar trasparenza possibbli u aċċess għal 
informazzjoni u parteċipazzjoni fis-
sħubija.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Operazzjonijiet iffinanzjati mill-Fondi 
tal-QSK għandhom jikkonformaw mal-liġi 
tal-Unjoni u nazzjonali applikabbli.

1. Operazzjonijiet iffinanzjati mill-Fondi 
tal-QSK għandhom jikkonformaw mal-liġi 
tal-Unjoni u nazzjonali applikabbli u 
m’għandhomx, permezz tal-appoġġ 
tagħhom għal investimenti strateġiċi fit-
tul, idgħajfu l-applikazzjoni strateġika 
koerenti u fit-tul ta’ din il-leġiżlazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Ġew identifikati każijiet fejn il-fondi tal-UE ma kienux jiksru l-liġi applikabbli iżda appoġġaw 
investiment kbar li sakkru l-pajjiżi f’infrastruttura u għamluha iktar diffiċli, fuq perjodu ta’ 
żmien medju, biex jintlaħqu l-objettivi tal-UE. L-appoġġ għall-miżbliet huwa eżempju 
prominenti - f’kunflitt mal-ġerarkija tal-iskart. L-investimenti appoġġati mill-UE joħolqu 
benefiċċji ekonomiċi, soċjali u ambjentali ħafna iktar b’saħħithom u dejjiema jekkk tali 
objettivi strateġiċi ta’ sostenibilità kellhom jiġu inkorporati fi stadju bikri.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi tal-Fondi tal-QSK għandhom 
jiġu segwiti fil-qafas tal-iżvilupp 
sostenibbli u l-promozzjoni tal-Unjoni tal-
għan tal-ħarsien u t-titjib tal-ambjent, kif 
stabbilit fl-Artikolu 11 tat-Trattat, filwaqt li 
jitqies il-prinċipju ta’ min iniġġes iħallas.

L-objettivi tal-Fondi tal-QSK għandhom 
jiġu segwiti fil-qafas tal-iżvilupp 
sostenibbli u l-promozzjoni tal-Unjoni tal-
għan tal-ħarsien u t-titjib tal-ambjent, kif 
stabbilit fl-Artikolu 11 tat-Trattat, filwaqt li 
jitqies il-prinċipju ta’ min iniġġes iħallas.
Dan se jiġi implementat permezz tal-
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integrazzjoni tal-acquis tal-ambjent u l-
protezzjoni tal-bijodiversità, billi jiġu 
mminimizzati l-ispejjeż esterni futuri 
għall-ambjent jew is-saħħa pubblika, u bl-
applikazzjoni tal-prinċipju tal-
prekawzjoni fl-appoġġ ta’ dawn il-miżuri 
taħt il-Fondi.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti tal-
ħarsien ambjentali, l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, 
ir-reżiljenza għal diżastri u l-prevenzjoni u 
l-ġestjoni tar-riskju ta’ adattament jiġu 
promossi fit-tħejjija u l-implimentazzjoni 
tal-Kuntratti ta’ Sħubija u l-programmi. L-
Istati Membri għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar l-appoġġ għall-
objettivi tat-tibdil fil-klima bl-użu tal-
metodoloġija adottata mill-Kummissjoni. 
Il-Kummissjoni għandha tadotta din il-
metodoloġija permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni. L-att ta’ 
implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont 
il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 143(3).

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti tal-
ħarsien ambjentali, l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi, il-ħarsien tal-bijodiversità u tal-
ekosistemi, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima u l-adattament għal dan, ir-
reżiljenza għad-diżastri u l-prevenzjoni u l-
ġestjoni tar-riskji ibbażati fuq l-ekosistemi
jiġu promossi fit-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Kuntratti ta’ Sħubija 
u l-programmi. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu informazzjoni dwar l-appoġġ 
għall-objettivi ambjentali u tat-tibdil fil-
klima, inklużi l-bijodiversità u l-effiċjenza 
fl-użu tar-riżorsi, bl-użu tal-metodoloġija 
adottata mill-Kummissjoni. Il-
metodoloġija għandha wkoll, sakemm 
ikun possibbli, tivvaluta l-impatti negattivi 
tan-nefqa tal-Fondi tal-QSK fuq l-
objettivi ambjentali u tat-tibdil fil-klima. 
Il-Kummissjoni għandha tadotta din il-
metodoloġija permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni. L-att ta’ 
implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont 
il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 143(3).

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) il-promozzjoni tal-adattament għat-
tibdil fil-klima, il-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tar-riskji;

(5) il-promozzjoni tal-adattament ibbażat 
fuq l-ekosistema għat-tibdil fil-klima, il-
prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji;

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6) il-protezzjoni tal-ambjent, il-
bijodiversità u l-ekosistemi u l-
promozzjoni tal-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi;

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett tal-iżvilupp sostenibbli huwa objettiv orizzontali li jrid jitħeġġeġ mill-Kummissjoni 
u l-Istati Membri fl-implimentazzjoni ta' dawn il-politiki. Dan il-kunċett irid jissaħħaħ billi 
jiġi inkluż il-bżonn li jitħarsu l-bijodiversità u l-ekosistemi. Dawn l-aħħar żewġ nozzjonijiet 
iridu, bl-istess mod, jiżdiedu mal-objettivi tematiċi.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) l-appoġġ tal-ħolqien u l-
funzjonament tal-istrumenti ta’ ġestjoni 
għall-organizzazzjoni u l-
implimentazzjoni tal-ispeċjalizzazzjoni 
intelliġenti fir-reġjuni.
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Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni għandha tressaq proposta 
leġiżlattiva lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill sabiex jiġi adottat Qafas
Strateġiku Komuni.  Meta jiġi adottat, dan 
għandu jiddaħħal fir-regolament preżenti.

Ġustifikazzjoni

Billi l-Qafas Strateġiku Komuni huwa element essenzjali, ikun jaqbel li tiġi applikata l-
proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt 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 

(i) analiżi tad-diverġenzi u l-ħtiġijiet tal-
iżvilupp b'referenza għall-objettivi tematiċi 
u l-azzjonijiet prinċipali definiti fil-Qafas 
Strateġiku Komuni filwaqt li titqies 
kwalunkwe lakuna fl-implimentazzjoni 
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skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati taħt l-Artikoli 148(4) tat-Trattat;

tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE, u l-
miri relevanti 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;

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) allokazzjoni indikattiva għall-appoġġ 
mill-Unjoni permezz ta' objettivi tematiċi 
fil-livell nazzjonali għal kull wieħed mill-
Fondi tal-QSK, kif ukoll l-ammont 
indikattiv totali tal-appoġġ previst għal 
objettivi tat-tibdil fil-klima;

(iv) allokazzjoni indikattiva għall-appoġġ 
mill-Unjoni permezz ta' objettivi tematiċi 
fil-livell nazzjonali għal kull wieħed mill-
Fondi tal-QSK, kif ukoll l-ammont 
indikattiv totali tal-appoġġ previst għal 
objettivi tat-tibdil fil-klima u dawk 
ambjentali, inklużi l-bijodiversità u l-
effiċjenza fl-użu fl-użu tar-riżorsi;

Ġustifikazzjoni

Fir-Riżoluzzjoni tiegħu dwar l-MFF il-PE jipproponi li l-effetti pożittivi u negattivi tal-infiq 
tal-fondi tal-UE fuq il-klima u fuq l-ambjent għandhom jiġu analizzati f’livelli aggregati. 
Jappoġġa wkoll l-obbligu li jiġi identifikat fejn il-programmi settorjali ppromwovu l-objettivi 
klimatiċi u enerġetiċi u l-għanijiet tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi tal-UE bħala parti mill-
istrateġija Ewropa 2020. Fil-Parti II tal-Komunikazzjoni dwar l-MFF tagħha, il-Kummissjoni 
ssemmi l-monitoraġġ tal-proċeduri għall-klima, l-ambjent u l-bijodiversità.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv a) l-ammont potenzjali ta’ appoġġ 
previst għall-attivitajiet ta’ 
komplementarjetà mal-fondi mhux tal-
QSK li jipprovdu speċifikament għal tali 
kooperazzjoni, bħalma hu l-finanjament 
konġunt għall-proġetti integrati fil-qasam 
tal-ambjent u l-klima; għall-Kuntratti ta’ 
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Sħubija li jidentifikaw l-ambjent jew il-
klima bħala objettivi tematiċi, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li tingħata 
prijorità lill-attivitajiet ta’ finanzjament li 
jikkomplementaw il-proġetti intergrati 
f’dawk l-oqsma;

Ġustifikazzjoni

“Il-Proġetti Integrati” taħt l-istrument LIFE huma għodda ta' integrazzjoni konkreta għall-
ambjent u l-klima. Huma għandhom il-potenzjali li jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għal użu 
effiċjenti tal-fondi, għall-implimentazzjoni koerenti ta’ leġiżlazzjoni ambjentali ewlenija u 
biex tiżdied il-kapaċità ta’ assorbiment tal-finanzjament previst għall-ambjent u l-klima skont 
il-politika agrikola u ta’ koeżjoni. Sabiex dan ikun fattibbli fil-prattika, jeħtieġ li jiġu 
identifikati l-attivitajiet potenzjali komplementarji mal-fondi tal-QSK fi stadju bikri.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-mekkaniżmi f'livell nazzjonali u 
reġjonali li jiżguraw il-koordinazzjoni bejn 
il-Fondi tal-QSK u strumenti ta’ 
finanzjament oħra tal-Unjoni u nazzjonali u 
mal-BEI;

(i) il-mekkaniżmi f'livell nazzjonali u 
reġjonali li jiżguraw il-koordinazzjoni bejn 
il-Fondi tal-QSK u strumenti ta’ 
finanzjament oħra tal-Unjoni u nazzjonali, 
speċjalment meta jkunu jipprovdu għal 
kooperazzjoni strutturata bħall-programm 
LIFE, u mal-BEI;

Ġustifikazzjoni

“Il-Proġetti Integrati” taħt l-istrument LIFE huma għodda ta' integrazzjoni konkreta għall-
ambjent u l-klima. Huma għandhom il-potenzjali li jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għal użu 
effiċjenti tal-fondi, għall-implimentazzjoni koerenti ta’ leġiżlazzjoni ambjentali ewlenija u 
biex tiżdied il-kapaċità ta’ assorbiment tal-finanzjament previst għall-ambjent u l-klima skont 
il-politika agrikola u ta’ koeżjoni. Sabiex dan ikun fattibbli fil-prattika, jeħtieġ li jiġu 
identifikati l-attivitajiet potenzjali komplementarji mal-fondi tal-QSK fi stadju bikri.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt ii
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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 sostenibbli 
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;

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt e - punt i a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) sommarju tal-azzjonijiet ippjanati 
sabiex jiġu infurmati l-benefiċjarji 
potenzjali;

Ġustifikazzjoni

Il-viżibbiltà tal-Fondi trid tkun imsaħħa permezz tad-definizzjoni ta' strateġija ta' 
komunikazzjoni fil-Kuntratt ta' Sħubija.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
l-azzjonijiet dettaljati relatati mas-
sodisfazzjoni tal-kondizzjonalitajiet ex 
ante, inkluż l-iskeda ta’ żmien għall-
implimentazzjoni tagħhom, fil-programmi 
rilevanti Fir-rigward tal-implimentazzjoni 
ta’ pjanijiet jew strateġiji skont l-objettivi 
tematiċi 4, 5 u 6, l-Istati Membri 
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għandhom jikkunsidraw il-proġetti 
integrati fil-qasam tal-klima u l-ambjent 
bħala mudell potenzjali għal 
implimentazzjoni effiċjenti, koerenti u 
kkoordinata tajjeb.

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonalitajiet ex ante huma strument kruċjali biex jiġi żgurat l-użu effiċjenti tar-riżorsi 
finanzjarji. Il-benefiċċji kbar tal-implimentazzjoni, eż. il-leġiżlazzjoni dwar l-iskart,ġew stmati 
f'400,000 impjieg addizzjonali bi ffrankar ta' €72 bn. Il-Proġetti Integrati tal-programm LIFE 
jistgħu jkunu estremament ta’ valur f’dan il-kuntest. Huma maħsuba biex ikunu ta’ karattru 
mudell, billi jistabbilixxu kooperazzjoni kostruttiva u dejjiema bejn setturi differenti ta’ 
amministrazzjonijiet u jikkanalizzaw l-infiq lejn sfidi ta’ implimentazzjoni ewlenin.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) indikaturi relatati mal-impatt tal-
operazzjonijiet fuq l-ambjent u t-tibdil fil-
klima;

Emenda 33

Proposta għal regolament
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 għanijiet u miri, indikaturi 
speċifiċi skont il-programm u deskrizzjoni 
tal-azzjonijiet biex jiġu allinjati l-prinċipji 
stabbiliti fl-Artikoli 7 u 8.

Ġustifikazzjoni

Kif mitlub fl-Artikolu 8 hemm impenn biex jiġu integrati l-fondi ambjentali tal-QSK. Sabiex 
ikunu konsistenti, il-programmi għandhom jinkludu miri u indikaturi (flimkien mal-
azzjonijiet) biex jindikaw kif se jiġu implementati dawn il-prinċipji. Dan se jżid il-konsistenza, 
il-kwalità u t-twettiq tal-programmi.
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Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kull programm, għajr dawk fejn l-
għajnuna teknika titwettaq fi programm 
speċifiku, għandu jistabbilixxi l-ammont 
indikattiv ta’ appoġġ li jrid jintuża għall-
għanijiet tal-bidla fil-klima.

5. Kull programm, għajr dawk fejn l-
għajnuna teknika titwettaq fi programm 
speċifiku, għandu jistabbilixxi l-ammont 
indikattiv ta’ appoġġ li jrid jintuża għall-
għanijiet tat-tibdil fil-klima u dawk 
ambjentali, inklużi l-bijodiversità u l-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi.

Ġustifikazzjoni

Fil-Komunikazzjoni dwar l-MFF tagħha, il-Kummissjoni ssemmi l-monitoraġġ tal-proċeduri 
għall-klima, l-ambjent u l-bijodiversità. Il-monitoraġġ tal-bijodiversità diġà jseħħ għall-fondi 
ta’ żvilupp tal-UE. Fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar l-istrateġija tal-UE dwar il-bijodiversità sal-
2020, il-PE “iħeġġeġ [...] biex jivvaloraw is-servizzi ekosistemiċi u jintegraw dawn il-valuri 
fis-sistemi ta' kontabilità bħala bażi għal politiki iktar sostenibbli”. L-ispiża tal-monitoraġġ 
tagħmel parti minn dan.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 29a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jappoġġaw 
il-ħolqien u l-funzjonament tal-istrumenti 
ta’ ġestjoni għall-organizzazzjoni u l-
implimentazzjoni tal-ispeċjalizzazzjoni 
intelliġenti fir-reġjuni.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tipparteċipa fil- 2. Il-Kummissjoni għandha tipparteċipa fil-
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ħidma tal-kumitat tas-sorveljanza f'kapaċità 
konsultattiva.

ħidma tal-kumitat tas-sorveljanza f'kapaċità 
konsultattiva. Bl-istess mod, il-Parlament 
Ewropew jista' jipparteċipa f'kapaċità 
konsultattiva.

Ġustifikazzjoni

Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-Parlament Ewropew għandu japplika l-
kodeċiżjoni. Minn hemm 'il quddiem, sar indispensabbli li jkun għal kollox involut fl-
implimentazzjoni ta' dawn il-politiki.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Sommarju tal-kontenut tar-rapporti tal-
implimentazzjoni annwali u finali għaċ-
ċittadini għandu jiġi ppubblikat.

8. Sommarju tal-kontenut tar-rapporti tal-
implimentazzjoni annwali u finali għaċ-
ċittadini għandu jiġi ppubblikat sabiex 
tiżdied it-trasparenza.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandha tiġi organizzata laqgħa annwali 
ta’ reviżjoni kull sena mill-2016 sal-2022 
(din tal-aħħar inkluża) bejn il-Kummissjoni 
u kull Stat Membru biex tiġi eżaminata l-
prestazzjoni ta’ kull programm, filwaqt li 
jitqies ir-rapport tal-implimentazzjoni 
annwali u l-osservazzjonijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni fejn 
applikabbli.

1. Għandha tiġi organizzata laqgħa annwali 
ta’ reviżjoni kull sena mill-2016 sal-2022 
(din tal-aħħar inkluża) bejn il-Kummissjoni 
u kull Stat Membru biex tiġi eżaminata l-
prestazzjoni ta’ kull programm, filwaqt li 
jitqies ir-rapport tal-implimentazzjoni 
annwali u l-osservazzjonijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni fejn 
applikabbli. Il-Parlament Ewropew 
għandu jipparteċipa f'din il-laqgħa.

Ġustifikazzjoni

Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-Parlament Ewropew għandu japplika l-
kodeċiżjoni. Minn hemm 'il quddiem, sar indispensabbli li jkun għal kollox involut fl-
implimentazzjoni ta' dawn il-politiki.
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Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) il-progress lejn il-kisba tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, partikolarment fir-
rigward tal-għanijiet stabbiliti għal kull 
programm fil-qafas tal-prestazzjoni u s-
sostenn użat għall-objettivi marbutin mat-
tibdil fil-klima u dawk ambjentali, inklużi 
l-bijodiversità u l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi inkluża n-Natura 2000 kif mitlub 
mill-Oqfsa ta’ Azzjoni ta’ Prijorità;

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tissodisfa 
ruħha abbażi tal-informazzjoni disponibbli, 
inklużi l-proċedura ta’ akkreditazzjoni, id-
dikjarazzjoni annwali tal-korp ġestjonarju, 
ir-rapporti annwali ta’ kontroll, l-opinjoni 
annwali dwar l-awditjar, ir-rapport annwali 
dwar l-implimentazzjoni u l-awditjar 
imwettaq mill-korpi nazzjonali u tal-
Unjoni, li l-Istati Membri stabbilixxew 
sistemi ta’ ġestjoni u ta' kontroll li 
jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament u r-
regoli speċifiċi għall-Fondi u li dawn is-
sistemi jaħdmu b’mod effettiv matul l-
implimentazzjoni tal-programmi.

1. Il-Kummissjoni għandha tissodisfa 
ruħha abbażi tal-informazzjoni disponibbli, 
inklużi l-proċedura ta’ akkreditazzjoni, id-
dikjarazzjonijiet annwali tal-korp 
ġestjonarju, ir-rapporti annwali ta’ kontroll, 
l-opinjoni annwali dwar l-awditjar, ir-
rapport annwali dwar l-implimentazzjoni u 
l-awditjar imwettaq mill-korpi nazzjonali u 
tal-Unjoni, li l-Istati Membri stabbilixxew 
sistemi ta’ ġestjoni u ta' kontroll li 
jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament u r-
regoli speċifiċi għall-Fondi u li dawn is-
sistemi jaħdmu b’mod effettiv u 
proporzjonat għar-riskji stabbiliti matul l-
implimentazzjoni tal-programmi.

Ġustifikazzjoni

Il-kontrolli fuq l-użu tal-Fondi jridu jkunu proporzjonati għal-livell tal-appoġġ mogħti kif 
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ukoll għar-riskji stabbiliti fl-implimentazzjoni. Fil-fatt, iż-żieda fin-numru ta' kontrolli, li ta' 
spiss huma eċċessivi, tikkumplika u twaqqa' l-andament tal-proċeduri għad-detriment tal-
benefiċjarji.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-azzjonijiet sostnuti mill-Fondi għandhom 
jikkontribbwixxu għall-istrateġija tal-
Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv u għal strateġija ta’ titjib tal-
Ispeċjalizzazzjoni Intelliġenti fir-reġjuni.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) L-“Ispeċjalizzazzjoni Intelliġenti” 
tar-reġjuni għandha tiġi appoġġata mill-
fondi kollha.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

It-tliet kategoriji ta’ reġjuni jiġu 
determinati abbażi ta’ kif il-PDG minn ras 
għal ras tagħhom, imkejjel f'paritajiet ta' 
poter ta’ akkwist u kkalkolat abbażi tal-
figuri tal-Unjoni għall-perjodu 2007 –
2009, jirrelata mal-medja tal-PDG tal-UE-
27 għall-istess perjodu ta’ referenza.
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Ġustifikazzjoni

Issa li huma magħrufa, jaqbel li jiġu użati l-figuri tal-Eurostat 2009.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-mekkaniżmi li jiżguraw 
koordinazzjoni bejn il-Fondi, l-FAEŻR, l-
EMFF u strumenti ta’ finanzjament tal-
Unjoni u nazzjonali oħra u mal-BEI;

(i) il-mekkaniżmi li jiżguraw 
koordinazzjoni bejn il-Fondi, l-FAEŻR, l-
EMFF u strumenti ta' finanzjament tal-
Unjoni u nazzjonali oħra, speċjalment 
meta dawk ikunu jipprevedu 
kooperazzjoni strutturata bħall-programm 
LIFE, u mal-BEI;

Ġustifikazzjoni

“Il-Proġetti Integrati” taħt l-istrument LIFE huma għodda ta' integrazzjoni konkreta għall-
ambjent u l-klima. Huma għandhom il-potenzjali li jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għal użu 
effiċjenti tal-fondi, għall-implimentazzjoni koerenti ta’ leġiżlazzjoni ambjentali ewlenija u 
biex tiżdied il-kapaċità ta’ assorbiment tal-finanzjament previst għall-ambjent u l-klima skont 
il-politika agrikola u ta’ koeżjoni. Sabiex dan ikun fattibbli fil-prattika, jeħtieġ li jiġu 
identifikati l-attivitajiet potenzjali komplementarji mal-fondi tal-QSK fi stadju bikri.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) l-arranġament ta’ kooperazzjoni dwar 
prijoritajiet ambjentali u klimatiċi bejn 
amministrazzjonijiet settorjali differenti 
fil-livell nazzjonali u dak reġjonali, li 
jawassal għal, l-ewwel nett, l-
identifikazzjoni ta’ oqsma fejn l-attivitajiet 
li jikkomplementaw il-proġetti integrati 
fil-qasam tal-ambjent u l-klima jista’ jiġi 
previst u, it-tieni, l-istabbiliment oqsma ta’ 
finanzjament fejn l-użu ta’ soluzzjonijiet, 
metodi u approċċi vvalidati skont il-
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programm LIFE jista' jkun ta' benefiċċju;

Ġustifikazzjoni

“Il-Proġetti Integrati” taħt l-istrument LIFE huma għodda ta' integrazzjoni konkreta għall-
ambjent u l-klima. Huma għandhom il-potenzjali li jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għal użu 
effiċjenti tal-fondi, għall-implimentazzjoni koerenti ta’ leġiżlazzjoni ambjentali ewlenija u 
biex tiżdied il-kapaċità ta’ assorbiment tal-finanzjament previst għall-ambjent u l-klima skont 
il-politika agrikola u ta’ koeżjoni. Sabiex dan ikun fattibbli fil-prattika, jeħtieġ li jiġu 
identifikati l-attivitajiet potenzjali komplementarji mal-fondi tal-QSK fi stadju bikri.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) deskrizzjoni ta' azzjonijiet speċifiċi 
sabiex jitqiesu rekwiżiti ta’ protezzjoni 
ambjentali, l-effiċjenza fir-riżorsi, il-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
addattament, ir-reżistenza għad-diżastri u 
l-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji, fis-
selezzjoni tal-operazzjonijiet;

(i) deskrizzjoni ta' azzjonijiet speċifiċi 
sabiex jitqiesu rekwiżiti ta’ protezzjoni 
ambjentali, l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, 
il-protezzjoni tal-bijodiversità, il-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima abbażi tal-
ekosistema u l-adattament, ir-reżistenza 
għad-diżastri u l-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tar-riskji, fis-selezzjoni tal-operazzjonijiet;

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
opinjoni tal-korpi nazzjonali jew reġjonali 
relevanti tal-ħarsien tal-ambjent dwar il-
miżuri stabbiliti fil-punt i) u opinjoni tal-
korpi nazzjonali jew reġjonali relevanti 
tal-ugwaljanza dwar il-miżuri stabbiliti fil-
punti (ii) u (iii) mal-proposta għal 
programm operattiv taħt il-mira tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi.

Emenda 48
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Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(f) analiżi tal-impatt ambjentali filwaqt li 
jitqiesu l-protezzjoni tal-bijodiversità, l-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, il-ħtiġijiet tal-
mitigazzjoni u l-adattament tat-tibdil fil-
klima u r-reżistenza għad-diżastri;

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jkun hemm websajt unika jew portal 
ta' websajts uniku li jipprovdi 
informazzjoni dwar u aċċess għall-
programmi operazzjonali kollha f’dak l-
Istat Membru;

(a) li jkun hemm:

- websajt unika jew portal ta' websajts 
uniku li jipprovdi informazzjoni dwar u 
aċċess għal programmi operattiv kollha 
f’dak l-Istat Membru;

- websajt għal kull programm operattiv, 
aċċessibbli permezz ta’ websajt jew portal 
ta' websajts uniku;

Ġustifikazzjoni

Il-viżibbiltà tal-Fondi trid tissaħħaħ permezz tal-ħolqien ta' websajts b'informazzjoni 
dettaljata. Dawn il-websajts iridu jippreżentaw il-kundizzjonijiet tal-użu tal-Fondi relevanti 
għall-QSK, u dan irid isir fil-livell ta' kull programm operattiv.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-uffiċjal tal-informazzjoni u tal- 2. L-uffiċjal tal-informazzjoni u tal-
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komunikazzjoni għandu jikkoordina u 
jippresedi laqgħat ta' netwerk nazzjonali ta' 
komunikaturi tal-Fondi, inkluż programmi 
ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropej 
rilevanti, il-ħolqien u ż-żamma tal-websajt 
jew tal-portal ta’ websajts imsemmi fl-
Anness VI u l-obbligu li tiġi provduta ħarsa 
ġenerali dwar il-miżuri ta’ komunikazzjoni 
meħuda fil-livell nazzjonali.

komunikazzjoni għandu jikkoordina u 
jippresedi laqgħat ta' netwerk nazzjonali ta' 
komunikaturi tal-Fondi, inkluż programmi 
ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropej 
rilevanti, il-ħolqien u ż-żamma tal-websajts
imsemmija fl-Anness VI u l-obbligu li tiġi 
provduta ħarsa ġenerali dwar il-miżuri ta’ 
komunikazzjoni meħuda fil-livell 
nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Il-viżibbiltà tal-Fondi trid tissaħħaħ permezz tal-ħolqien ta' websajts b'informazzjoni 
dettaljata. Dawn il-websajts iridu jippreżentaw il-kundizzjonijiet tal-użu tal-Fondi relevanti 
għall-QSK, u dan irid isir fil-livell ta' kull programm operattiv.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 112 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sistemi għandhom jiffaċilitaw l-
interoperabbiltà ma’ oqfsa nazzjonali u tal-
Unjoni u jippermettu lill-benefiċjarji 
jissottomettu l-informazzjoni kollha 
msemmija fis-subparagrafu preċedenti
darba biss.

Is-sistemi għandhom jiffaċilitaw l-
interoperabbiltà ma’ oqfsa nazzjonali u tal-
Unjoni, għandhom jippermettu lill-
benefiċjarji jissottomettu l-informazzjoni 
kollha msemmija fl-ewwel subparagrafu
darba biss u għandhom jikkontribwixxu 
għall-ħarsien tal-ambjent.

Ġustifikazzjoni

Jaqbel li jiġi speċifikat li l-implimentazzjoni tas-sistema tal-iskambju elettroniku tad-dejta (il-
proġett "koeżjoni elettronika") għandha tissodisfa l-ħtieġa doppja tas-simplifikazzjoni u l-
ħarsien tal-ambjent (tnaqqis ta' dokumenti fuq il-karta).

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 3 – punt a – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) huma non-diskriminatorji u trasparenti; (i) huma ċari, nondiskriminatorji u 
trasparenti;
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Ġustifikazzjoni

L-aċċessibbiltà tal-Fondi Ewropej tiddependi fil-parti l-kbira fuq it-tnaqqis tal-kumplessità 
tagħhom. Huwa għalhekk neċessarju li d-dispożizzjonijiet tar-regolament preżenti jkunu ċari 
u faċli biex jiġu applikati.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 140 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operazzjonijiet li fir-rigward tagħhom 
in-nefqa totali eliġibbli ma taqbiżx 
EUR 100 000 m'għandhomx ikunu soġġetti 
għal aktar minn verifika waħda mill-
awtorità ta’ verifika jew mill-Kummissjoni 
qabel l-għeluq tan-nefqa kollha 
kkonċernata skont l-Artikolu 131. 
Operazzjonijiet oħra m’għandhomx ikunu 
soġġetti għal aktar minn verifika waħda 
f'kull sena ta’ kontabilità, mill-awtorità ta' 
verifika u mill-Kummissjoni qabel l-għeluq 
tan-nefqa kollha kkonċernata skont l-
Artikolu 131. Dawn id-dispożizzjonijiet 
huma mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 4.

1. L-operazzjonijiet li fir-rigward tagħhom 
in-nefqa totali eliġibbli ma taqbiżx 
EUR 200 000 m'għandhomx ikunu soġġetti 
għal aktar minn verifika waħda mill-
awtorità ta’ verifika jew mill-Kummissjoni 
qabel l-għeluq tan-nefqa kollha 
kkonċernata skont l-Artikolu 131. 
Operazzjonijiet oħra m’għandhomx ikunu 
soġġetti għal aktar minn verifika waħda 
f'kull sena ta’ kontabilità, mill-awtorità ta' 
verifika u mill-Kummissjoni qabel l-għeluq 
tan-nefqa kollha kkonċernata skont l-
Artikolu 131. Dawn id-dispożizzjonijiet 
huma mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 4.

Ġustifikazzjoni

Il-kontrolli fuq l-użu tal-Fondi jridu jkunu proporzjonati għal-livell tal-appoġġ mogħti kif 
ukoll għar-riskji stabbiliti fl-implimentazzjoni. Fil-fatt, iż-żieda fin-numru ta' kontrolli, li ta' 
spiss huma eċċessivi, tikkumplika u twaqqa' l-andament tal-proċeduri għad-detriment tal-
benefiċjarji.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Anness 4 - Tabella 1 – ringiela 6 – subringiela 6.2a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.2a. Il-kwalità tal-arja: –  Tkun fis-seħħ strateġija komprensiva 
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Implementazzjoni tad-
Direttiva 2008/50/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-21 ta’ Mejju 
2008 dwar il-kwalità tal-
arja fl-ambjent u arja iktar 
nadifa għall-Ewropa.

għall-ġestjoni tal-kwalità tal-arja, 
inkluża evidenza tal-adozzjoni ta' 
pjanijiet dwar il-kwalità tal-arja li 
jistipulaw miżuri biex jintlaħqu l-valuri 
limitu jew il-valuri fil-mira, 
b’konformità mal-Artikolu 23 tad-
Direttiva 2008/50/KE.

Ġustifikazzjoni

Il-kondizzjonalitajiet ex ante huma għodda essenzjali biex jiżdiedu l-effettività u l-prestazzjoni 
strateġika ġenerali tal-istrumenti strutturali tal-UE. Fid-dawl tal-impatt potenzjali tal-infiq 
tal-fondi tal-QSK fuq il-kwalità tal-arja, dan għandu jkun parti mill-kondizzjonalitajiet ex 
ante.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Anness 4 - Tabella 1 – ringiela 6 – subringiela 6.2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.2b. In-Natura u l-
Bijodiversità: 
Implementazzjoni tad-
Direttiva tal-Kunsill 
92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 
1992 dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitat
naturali u tal-fawna u l-
flora selvaġġa (id-Direttiva 
dwar il-Ħabitats), 
speċjalment fir-rigward tal-
Oqfsa ta’ Azzjoni ta’ 
Prijorità previsti fl-
Artikolu 8(4).

- L-Istati Membri stipulaw il-prijoritajiet 
ta’ finanzjament għall-ġestjoni u r-
restawr taż-żoni Natura 2000 bħala 
parti minn Oqfsa ta’ Azzjoni ta’ 
Prijorità nazzjonali jew reġjonali, 
b’konformità mal-Artikolu 8 tad-
Direttiva 92/43/KEE dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitat naturali u 
tal-fawna u l-flora selvaġġa, filwaqt li 
jitqiesu l-opportunitajiet ta’ 
kofinanzjament skont l-istrumenti varji 
ta’ finanzjament tal-UE.

Ġustifikazzjoni

Il-kondizzjonalitajiet ex ante huma għodda essenzjali biex jiżdiedu l-effettività u l-prestazzjoni 
strateġika ġenerali tal-istrumenti strutturali tal-UE. Fid-dawl tal-impatt potenzjali tal-infiq 
tal-fondi tal-QSK fuq in-natura, dan għandu jkun parti mill-kondizzjonalitajiet ex ante. Barra 
minn hekk, ġie identifikat l-ippjanar strateġiku aħjar bħala kundizzjoni ewlenija biex jiġi 
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żgurat assorbiment ikbar tal-fondi tal-UE mill-Istati Membri fir-rigward tan-Natura 2000 fl-
MFF li jmiss. L-Oqfsa ta’ Azzjoni ta’ Prijorità huma strument kruċjali f’dan ir-rigward. Dan 
huwa konformi mar-reżoluzzjoni tal-PE tal-20 ta’ April 2012 dwar strateġija tal-UE dwar il-
bijodiversità sal-2020.
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