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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Fondi Strutturali huma wieħed mill-istrumenti essenzjali tal-UE sabiex jitwettqu l-objettivi 
tal-politika miftiehma tal-UE fl-oqsma tal-enerġija, l-innovazzjoni, ir-riċerka, it-
telekomunikazzjoni u l-SMEs, permezz ta’ investimenti finanzjarji strateġiċi. Il-Kumitat 
tagħna, għalhekk, huwa interessat u involut ħafna fl-istabbiliment tajjeb tal-objettivi u l-
prijoritajiet tal-investiment tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-UE 2014-2020. Minbarra dan, irridu 
niggarantixxu li l-investimenti permezz tal-Fondi Strutturali jiġu koordinati b’mod xieraq ma’ 
programmi Komunitarji oħra, partikolarment Orizzont 2020, is-CEF u COSME u li s-sinerġiji 
bejn il-Fondi differenti jiġu sfruttati mill-aħjar.

Sabiex l-objettivi u l-prijoritajiet tal-investiment jiġu rfinuti u titjieb il-koordinazzjoni u l-
implimentazzjoni xierqa tal-fond, ir-Rapporteur tipproponi, għalhekk, diversi emendi fid-
dipożizzjoni Komuni iżda anke fl-FEŻR u r-regolament dwar il-Fond ta’ Koeżjoni.

Ir-Rapporteur hija tal-fehma li l-Qafas Strateġiku Komuni, li jinkludi xi elementi vitali għal-
linji gwida u r-regoli li huma komuni għall-fondi ta’ politika reġjonali, għandu jkun suġġett 
għall-konsiderazzjoni u l-approvazzjoni tal-Parlament u tal-Kunsill, fejn ikun hemm kemm 
jista’ jkun kooperazzjoni mill-istituzzjonijiet Komunitarji.

Filwaqt li tqis dan, ir-Rapporteur tixtieq li din il-kwistjoni titħalla f’idejn il-Kumitat li jmexxi, 
sabiex dan jieħu deċiżjoni, iżda fl-istess ħin fl-opinjoni wieħed jista’ josserva:
- emendi li jillimitaw b’mod ċar l-għan tal-Qafas Strateġiku Komuni peress li se 

jittraduċu biss għal-livell operazzjonali l-objettivi u l-prijoritajiet ta’ investiment kif 
definiti fl-atti bażiċi;

- emendi tal-FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni li jippruvaw jiddefinixxu aħjar il-prijoritajiet 
ta’ investiment, kważi biex jissostitwixxu l-azzjonijiet prinċipali fid-dokument ta’ 
ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni (SWD(20212) 61 finali).

Permezz ta’ dan, ir-Rapporteur tixtieq tagħti garanzija li l-objettivi strateġiċi u l-prijoritajiet 
prinċipali tal-investiment tal-Fondi Strutturali jiġu diskussi u deċiżi mill-koleġiżlatur.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Permezz ta' att delegat il-Kummissjoni (14) Permezz ta' att delegat il-Kummissjoni 
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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.

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;
huwa tal-fehma li l-Fondi Strutturali 
għandhom jintużaw kollha biex 
jappoġġjaw il-bini tal-kapaċità fir-reġjuni 
permezz ta’ attivitajiet dedikati mmirati 
lejn il-fondazzjoni ta’ ċentri ta’ 
eċċellenza, l-immodernizzar tal-
universitajiet, ix-xiri ta’ tagħmir 
xjentifiku, it-trasferiment tat-teknoloġija 
lokali, l-appoġġ għall-bidu ta’ negozji u 
spin-offs, u interazzjoni lokali bejn l-
industrija u l-akkademja; jemmen li dan 
jippermetti li tiġi żviluppata l-eċċellenza, li 
twassal lil dawn ir-reġjuni biex 
jipparteċipaw b’mod sħiħ fl-inizjattiva 
Orizzont 2020, abbażi ta’ kwalità u 
eċċellenza; lil hinn minn Orizzont 2020, 
il-fondi strutturali jistgħu jintużaw biex 
jiffinanzjaw jew jikkofinanzjaw l-azzjoni 
ta' segwitu għall-proġetti ta’ riċerka tal-
Orizzont 2020 u biex jivvalorizzaw ir-
riżultati tar-riċerka b’tali mod li jkun 
imħeġġeġ aċċess faċli għall-għarfien jew 
biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-
għarfien li jirriżulta f'termini tal-użu 
ekonomiku jew soċjetali dirett tiegħu;

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Sabiex iżżid is-sinerġiji bejn il-
Fondi Strutturali u programmi 
Komunitarji oħra, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi u taġġorna 
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regolarment inventarju online ta’ proposti 
għal proġetti għal programmi 
Komunitarji, li ġew evalwati b’mod 
pożittiv iżda li ma rċevewx jew ma 
rċevewx biżżejjed fondi Komunitarji.  L-
Istati Membri għandhom iqisu jekk il-
proposti għal proġetti li huma relevanti 
għalihom f’dan l-inventarju, jistgħux jiġu 
inklużi fil-programmi operazzjonali 
tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Il-premessa l-ġdida tirrifletti s-suġġeriment sabiex jiġi introdott “siġill ta’ eċċellenza” għal 
proġetti eċċellenti jew impjanti ta’ dimostrazzjoni / pilota, (li ġew introdotti fi programmi 
bħal Orizzont 2020, is-CEF jew COSME) li ma ngħatawx fondi għalihom jew ma ngħatawx 
fondi biżżejjed għalihom mill-fondi Ewropej u li l-Istati Membri jistgħu jiffinanzjaw taħt l-SF. 
L-ewwel pass, madankollu, għandu jkun li din l-informazzjoni tkun disponibbli.

Emenda 3

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 ta’ qafas 
meħtieġa għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-
Unjoni jkunu fis-seħħ. L-issodisfar ta’ 
dawn il-kondizzjonalitajiet ex ante għandu 
jiġi vvalutat mill-Kummissjoni fil-qafas 
tal-valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-
Sħubija u l-programmi. F'każi fejn il-
kundizzjonalità ex ante ma tiġix sodisfatta, 
il-Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li 
tissospendi l-pagamenti għall-programm.

(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, li għandhom 
relazzjoni ta’ kontenut mill-qrib kif ukoll 
effett dirett fuq l-implimentazzjoni 
effiċjenti tal-Fondi tal-QSK, sabiex jiġi 
żgurat li l-kundizzjonijiet ta’ qafas 
meħtieġa għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-
Unjoni jkunu fis-seħħ. L-issodisfar ta’ 
dawn il-kondizzjonalitajiet ex ante għandu 
jiġi vvalutat mill-Kummissjoni fil-qafas 
tal-valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-
Sħubija u l-programmi. F'każi fejn il-
kundizzjonalità ex ante ma tiġix sodisfatta, 
il-Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li 
tikkunsidra li tissospendi l-pagamenti 
għall-programm.
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Ġustifikazzjoni

Xi drabi kundizzjonalità ex-ante tista’ ma tiddependix fuq il-ħaddiem dirett tal-entità li tkun 
qed tamministra l-programm..

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' 
prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019. 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. Jekk dawn il-
korrezzjonijiet jew sospensjonijiet jolqtu 
lil Stat Membru, li huwa milqut jew 
mhedded minn diffikultajiet serji fil-
qasam tal-istabbiltà finanzjarja tiegħu, 
dawn il-fondi jistgħu jiġu provduti lill-
Istat Membru fi programm ta’ tkabbir 
separat bl-amministrazzjoni tal-
Kummissjoni. l-Istat Membru għandu 
jsir disponibbli taħt il-Kummissjoni 
Amministrattiva. Dan għandu jsir abbażi 
tal-programmi kkonċernati, iżda billi jiġu 
kkunsidrati l-prijoritajiet bl-ogħla 
effiċjenza ekonomika. L-għan ta’ dan il-
mekkaniżmu huwa li ma jkomplux 
jiggravaw is-sitwazzjoni ta’ tensjoni 
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ekonomika.

Emenda 5

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-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.

(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-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. Jekk Stat Membru ma 
jkunx ħa miżuri xierqa fuq perjodu itwal 



PE486.188v02-00 8/52 AD\905587MT.doc

MT

minn tliet xhur, il-Kummissjoni tista’ 
tissospendi l-fondi b’mod ikkontrollat fi 
programm amministrat minnha. Dan 
għandu jiġi bbażat fuq l-ogħla prijoritajiet 
għall-appoġġ tat-tkabbir, per eżempju, l-
infrastruttura ekonomika sabiex ma 
jkunx hemm ħsara akbar lill-qagħda 
ekonomika reġjonali u soċjali.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Il-Kummissjoni għandha, fuq talba 
tal-Istat Membru kkonċernat, tieħu 
deċiżjoni ad hoc dwar ir-regoli u l-
kundizzjonijiet, li japplikaw għal dan il-
programm, u li huma bbażati fuq il-fondi 
li jirriżultaw mill-korrezzjonijiet u s-
sospensjonijiet mill-Fondi Strutturali u l-
Fond ta’ Koeżjoni.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-istrumenti finanzjarji huma dejjem 
aktar importanti għall-effetti ta' ingranaġġ 
fuq il-Fondi tal-QSK, minħabba l-kapaċità 
tagħhom li jikkombinaw forom differenti 
ta' riżorsi pubbliċi u privati sabiex isostnu 
objettivi tal-politika pubblika, u għaliex 
forom ta' finanzjament li jduru jwasslu biex 
dan is-sostenn isir aktar sostenibbli fuq 
perjodu itwal ta' żmien.

(22) L-istrumenti finanzjarji huma dejjem 
aktar importanti għall-effetti ta' ingranaġġ 
fuq il-fondi tal-QSK, minħabba l-kapaċità 
tagħhom li jikkombinaw forom differenti 
ta' riżorsi pubbliċi u privati sabiex isostnu 
objettivi tal-politika pubblika, u għaliex 
forom ta' finanzjament li jduru jwasslu biex 
dan is-sostenn isir aktar sostenibbli fuq 
perjodu itwal ta' żmien u jippermettu li 
tintlaħaq udjenza usa’ ta’ benefiċarji 
possibbli.
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Ġustifikazzjoni

Preċiżjoni akbar tal-kunċett deskritt.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi rigward l-ammonti li jridu jiġu 
aċċettati bħala nefqa eliġibbli fl-għeluq, 
sabiex jiġi żgurat li l-ammonti, inkluż l-
ispejjeż u t-tariffi ta’ ġestjoni, imħallsa 
mill-Fondi tal-QSK lill-istrumenti 
finanzjarji huma użati effettivament għall-
investimenti u l-ħlasijiet lir-riċevituri finali. 
Huwa meħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi rigward l-użu mill-ġdid ta’ riżorsi 
attribbwibbli għas-sostenn mill-Fondi tal-
QSK, inkluż l-użu ta' riżorsi ta' wirt wara l-
għeluq tal-programmi.

(27) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi rigward l-ammonti li jridu jiġu 
aċċettati bħala nefqa eliġibbli fl-għeluq, 
sabiex jiġi żgurat li l-ammonti, inkluż l-
ispejjeż u t-tariffi ta’ ġestjoni, imħallsa 
mill-Fondi tal-QSK lill-istrumenti 
finanzjarji huma użati effettivament għall-
investimenti u l-ħlasijiet lir-riċevituri finali. 
Huwa meħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi rigward l-użu mill-ġdid ta’ riżorsi 
attribbwibbli għas-sostenn mill-Fondi tal-
QSK, inkluż l-użu ta' riżorsi ta' wirt wara l-
għeluq tal-programmi. Stati Membri li qed 
jesperjenzaw diffikultajiet sinifikanti fl-
istabbiltà finanzjarja tagħhom, għandhom 
jiġu provduti b’dawn il-fondi flimkien ma’ 
fondi oħra, pereżempju minn 
korrezzjonijiet finanzjarji taħt l-
amministrazzjoni tal-Kummissjoni waqt li 
jiġu kkunsidrati l-prijoritajiet provduti 
għat-tkabbir;

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 41a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) Fil-valutazzjoni ta 'proġetti kbar, il-
Kummissjoni għandu jkollha l-
informazzjoni kollha meħtieġa biex tkun 
tista’ tistma jekk il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Fondi tistax twassal għal 
telf sostanzjali ta’ impjiegi f'postijiet 
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eżistenti fi ħdan l-Unjoni Ewropea, biex 
tiżgura li l-finanzjament Komunitarju ma
jsostnix rilokazzjoni fl-Unjoni.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 41b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41b) Jitlob li, fir-rigward tas-sussidji 
diretti lill-impriżi, jitqies li l-finanzjament 
tal-politika ta’ koeżjoni, aktar milli 
jinfluwenza d-deċiżjoni mill-kumpaniji –
u b’mod partikolari mill-kumpaniji l-kbar 
– li jiftħu impjant f’post partikolari, dawn 
għandhom it-tendenza li jidħlu fil-but tal-
kumpaniji li jkunu ġa ħadu tali 
deċiżjonijiet (effett deadweight) u jitlob, 
għalhekk, li jingħata appoġġ lil impriżi 
kbar u privati ħalli jiffokaw fuq l-
investiment fir-riċerka u l-iżvilupp jew li 
jingħata, aktar spiss milli hu l-każ 
bħalissa, indirettament permezz tal-
finanzjament għall-infrastruttura;

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 41 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41c) Barra minn hekk, jitlob regoli ċari 
fir-regolament ġenerali dwar il-Fondi 
Strutturali, li jeskludu l-provvista ta' kull 
ħlas ta' fondi tal-UE għal rilokazzjonijiet 
ta’ kumpaniji barra mill-UE, kif ukoll 
tnaqqis fil-limitu ta’ verifika għall-eżami 
ta’ tali investimenti, li jeskludu impriżi 
kbar mis-sussidji diretti u t-tqegħid ta' 
limitu ta' 10 snin fuq id-dewmien tal-
operazzjonijiet;
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 86 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(86a) Fl-Istati Membri li huma mhedda 
jew milquta minn sitwazzjoni finanzjarja 
diffiċli, u li jirċievu miżuri tal-appoġġ 
skont l-Artikolu  22(1), il-Kummissjoni 
tista’ tipprovdi lill-Istat Membru fuq 
talba, fondi kkoreġuti u/jew irkuprati 
u/jew qligħ tal-imgħax jew flussi oħra ta’ 
flus b'mod ċentralizzat u skont l-
Artikolu 53a (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002 fi programm 
separat li jagħmel enfasi fuq l-
investimenti tat-tkabbir, speċjalment 
proġetti tal-infrastruttura relatati man-
negozju.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 86 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(86b) Biex ma tkomplix tiggrava s-
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sitwazzjoni finanzjarja ta’ Stati Membri li 
huma diġà mhedda jew milquta minn 
sitwazzjoni finanzjarja diffiċli, il-
Kummissjoni għandha, fuq talba ta’ dawn 
l-Istati Membri u bl-amminsitrazzjoni tal-
Kummissjoni tipprovdi l-fondi rkuprati 
jew esposti kemm jista’ jkun malajr 
permezz ta’ programm speċjali, li jservi l-
promozzjoni tat-tkabbir speċifika, bħal per 
eżempju permezz tal-promozzjoni tal-
infrastruttura ekonomika.

Emenda 15

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. 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. Għall-
proġetti li jibdew minn EUR 10 miljun il-
Kummissjoni hija obbligata tivverifika. 
Madankollu, għandu jkun possibbli li 
jitwettqu verifiki fi kwalunkwe ħin fejn 
ikun hemm evidenza ta’ irregolarità, 
rilokazzjoni 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 ġiet ippruvata 
fil-passat bħala finanzjament affidabbli.

Emenda 16
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Proposta għal regolament
Premessa 90

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 17

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 

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

titwassal l-istrateġija tal-prijoritajiet tal-
Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, filwaqt li jitqiesu l-Linji Gwida 
Integrati relevanti u r-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat, ir-
rakkomandazzjonijiet relevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat 
abbażi ta’ Programmi Nazzjonali ta’ 
Riforma.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Parti 2 − Artikolu 4 − paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li s-sostenn mill-Fondi 
huwa konsistenti mal-politiki u l-
prijoritajiet tal-Unjoni u komplementari 
għal strumenti oħra tal-Unjoni filwaqt li 
jitqies il-kuntest speċifiku ta’ kull Stat 
Membru.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Parti 2 − 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’ sussidjarità.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Parti 2 − Artikolu 4 − paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-parti tal-baġit tal-Unjoni allokata 
għall-Fondi tal-QSK għandha tiġi 
implimentata fi ħdan il-qafas ta’ ġestjoni 
kondiviża bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni, skont l-Artikolu 53(b) tar-
Regolament Finanzjarju, bl-eċċezzjoni tal-
ammont tal-FK trasferit għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa msemmija fl-
Artikolu 84(4) u tal-azzjonijiet innovattivi 
fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni taħt l-
Artikolu 9 tar-Regolament tal-FEŻR, u 
assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni.

7. Il-parti tal-baġit tal-Unjoni allokata 
għall-Fondi tal-QSK għandha tiġi 
implimentata fi ħdan il-qafas ta’ ġestjoni 
kondiviża bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni, skont l-Artikolu 53(b) tar-
Regolament Finanzjarju, bl-eċċezzjoni tal-
ammont tal-FK trasferit għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa msemmija fl-
Artikolu 84(4) u tal-azzjonijiet innovattivi 
fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni taħt l-
Artikolu 9 tar-Regolament tal-FEŻR, u 
assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni u l-programm imsemmi fl-
Artikolu 22(2a) għall-appoġġ tal-Istati 
Membri f’diffikultà finanzjarja.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Parti 2 − Artikolu 4 − paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

9. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw l-effiċjenza u l-
effikaċja tal-Fondi tal-QSK billi jiżguraw 
l-ilħiq tal-objettivi proposti u permezz tal-
monitoraġġ, ir-rappurtar u l-evalwazzjoni, 
u t-trasparenza fil-proċessi tal-għażla billi 
jenfasizzaw il-bżonn li l-
ġustifikazzjonijiet ikunu disponibbli għall-
pubbliku.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm ieħor rispettivament, Stat 
Membru għandu, skont l-Artikolu 4(4),
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imsieħba li ġejjin: jorganizza sħubija mal-awtoritajiet lokali 
u reġjonali relevanti u mal-imsieħba li 
ġejjin:

Emenda 23

Proposta għal regolament
Parti 2 − Artikolu 7 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u r-
rikonċiljazzjoni tal-ħajja tal-familja u tax-
xogħol sabiex jiżdiedu l-impjiegi tan-nisa 
jiġu promossi u li l-integrazzjoni tal-
ġeneru tiġi ggarantita fit-tħejjija, l-
impimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
programmi.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Parti 2 − 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 integrat u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan tal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, kif stabbilit fl-Artikoli 11 u 19
tat-Trattat, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta’ 
min iniġġes iħallas u l-bżonn li jkunu 
evitati spejjeż futuri esterni għas-soċjetà 
Ewropea.

Emenda 25

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

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

(3)it-tisħiħ tal-kompetittività ta’ impriżi 
Ewropej, b’mod partikolari impriżi żgħar 
u medji u mikroimpriżi, is-settur tal-
agrikoltura (għall-FAEŻR) u s-settur tas-
sajd u l-akkwakultura (għall-EMFF);

Emenda 26

Proposta għal regolament
Parti 2 − Artikolu 9 − paragrafu 1 − punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) l-appoġġ tal-bidla lejn ekonomija 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju 
fis-setturi kollha;

(4) l-appoġġ tal-bidla lejn ekonomija 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju 
u ta’ sustanzi li jniġġsu li għandhom l-
ogħla impatt fis-setturi kollha;

Ġustifikazzjoni

Il-pjan għat-tnaqqis tat-tniġġis għandu jiġi estiż biex jinkludi sustanzi oħra li jniġġsu, 
minbarra l-karbonju.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Parti 2 − Artikolu 9 − paragrafu 1 − punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) iż-żieda fl-effiċjenza tal-enerġija fis-
setturi kollha, b’mod partikolari s-setturi 
tal-bini u tad-djar;

Emenda 28

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) il-protezzjoni tal-ambjent u l- (6) il-protezzjoni tal-ambjent u l-wirt 
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promozzjoni tal-effiċjenza tar-riżorsi; kulturali u l-promozzjoni tal-effiċjenza tar-
riżorsi kif ukoll il-ġestjoni effiċjenti 
tagħha permezz tal-involviment xieraq 
tas-settur privat;

Emenda 29

Proposta għal regolament
Parti 2 − Artikolu 9 − paragrafu 1 − punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) il-promozzjoni ta' trasport sostenibbli u 
t-tneħħija ta' ostakoli fl-infrastrutturi tan-
netwerks ewlenin;

(7) il-promozzjoni ta' trasport sostenibbli 
intermodali u mobilità filwaqt li tingħata 
attenzjoni għat-tneħħija ta' ostakoli u t-
twettiq ta’ konnessjonijiet transkonfinali 
neqsin fl-infrastrutturi tat-trasport
sostenibbli u intermodali;

Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) il-promozzjoni tal-impjegar u l-appoġġ 
għall-mobbiltà tax-xogħol

(8) iż-żieda fl-impjegar u l-appoġġ għall-
mobilità tax-xogħol;

Emenda 31

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(10) l-investiment fis-saħħa, l-
edukazzjoni, il-ħiliet u t-tagħlim tul il-
ħajja;
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Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) it-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali,
amministrazzjoni pubblika effiċjenti u l-
għoti ta’ orjentazzjoni strateġika għall-
iżvilupp territorjali skont l-istrateġija 
Ewropa 2020 fil-livelli governattivi kollha 
permezz tal-Aġenda Territorjali tal-
Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ tekniku għandu jiffaċilita wkoll l-intervent strateġiku minn isfel għal fuq. L-Aġenda 
Territorjali 2020 li ġiet approvata mill-Istati Membri fl-2011 tipprovdi rakkomandazzjonijiet 
utli ħafna fir-rigward tal-iżvilupp territorjali fl-UE.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Parti 2 − Artikolu 9 − paragrafu 1 − punt 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) iż-żieda fil-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali;

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

L-istrateġija għandha tiġi elaborata bi 
djalogu mal-korpi tal-Istati Membri 
responsabbli mill-implimentazzjoni tal-
politika reġjonali tal-UE, sabiex jiġi 
garantit approċċ komuni u maqsum.

Ġustifikazzjoni

Qafas Strateġiku Komuni għandu jittraduċi biss għal-livell operazzjonali l-objettivi u l-
prijoritajiet ta’ investiment kif definiti fl-atti bażiċi. 

Huwa rakkomandabbli li jinżamm djalogu kostanti mal-entitajiet konċernati responsabbli 
mill-implimentazzjoni.

Emenda 35

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) għal kull objettiv tematiku u 
f’konformità mal-prijoritajiet tal-
investiment ta’ kull Fond tal-QSK, l-
azzjonijiet prinċipali li jridu jiġu sostnuti 
minn kull Fond tal-QSK; 

Ġustifikazzjoni

Qafas Strateġiku Komuni għandu jittraduċi biss għal-livell operazzjonali l-objettivi u l-
prijoritajiet ta’ investiment kif definiti fl-atti bażiċi.

Emenda 36

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 
strateġiji jew sinerġiji tal-baċiri u tax-
xmajjar;
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Emenda 37

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-mekkaniżmi għall-iżgurar ta' 
koerenza u konsistenza tal-ipprogrammar 
tal-Fondi tal-QSK mar-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi 
skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet relevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat.

(f) il-mekkaniżmi għall-iżgurar ta' 
koerenza u konsistenza tal-ipprogrammar 
tal-Fondi tal-QSK mar-
rakkomandazzjonijiet relevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi skont l-Artikolu 121(2) tat-
Trattat u r-rakkomandazzjonijiet relevanti 
tal-Kunsill adottati skont l-Artikolu 148(4) 
tat-Trattat abbażi ta’ Programmi 
Nazzjonali ta’ Riforma.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Parti 2 − Artikolu 12 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Qafas Strateġiku Komuni jinsab fl-
anness ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Parti 2 − Artikolu 12 − paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fejn ikun hemm tibdil maġġuri fl-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
imtelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
Kummissjoni tista’ tippreżenta lil-
leġiżlatur proposta għall-instigazzjoni ta’ 
emenda.
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Emenda 40

Proposta għal regolament
Parti 2 − Artikolu 13 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Kull Stat Membru għandu, bl-appoġġ u l-
kollaborazzjoni tal-Kummissjoni, jħejji 
sat-30 ta’ Settembru 2013 Kuntratt ta’ 
Sħubija għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Parti 2 − Artikolu 13 − paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jitfassal 
mill-Istati Membri , skont l-Artikolu 4(4)
f'kooperazzjoni mal-imsieħba li hemm 
referenza għalihom fl-Artikolu 5. Il-
Kuntratt ta’ Sħubija għandu jiġi preparat bi 
djalogu mal-Kummissjoni.

Emenda 42

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 43

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(ii) analiżi fil-qosor tal-evalwazzjonijiet ex 
ante tal-programmi li jiġġustifikaw l-
għażla tal-objettivi tematiċi u l-
allokazzjonijiet indikattivi tal-Fondi tal-
QSK, u t-tqassim tar-responsabbiltajiet.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – subpunt (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 u reġjonali għal kull 
wieħed mill-Fondi tal-QSK, kif ukoll l-
ammont indikattiv totali tal-appoġġ previst 
għal objettivi tat-tibdil fil-klima;

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed jifhem l-allokazzjoni tal-appoġġ li jingħata fuq il-livell reġjonali 
għall-objettivi tematiċi.

Emenda 45

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 
tal-baċir tal-baħar;

(v) l-oqsma prijoritarji ewlenin għall-
kooperazzjoni, filwaqt li jitqiesu, fejn 
applikabbli l-istrateġiji makro-reġjonali u l-
istrateġiji u s-sinerġiji eżistenti tal-baċir 
tal-baħar u tax-xmajjar;
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Emenda 46

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – subpunt (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, l-istrutturi u l-korpi
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; rigward il-
koordinazzjoni ma’ strumenti oħra tal-
fondi tal-Unjoni, hija għandha tindika l-
istrutturi li għandhom jiggarantixxu l-
identifikazzjoni strateġika tal-prijoritajiet 
għall-istrumenti differenti. Tali strutturi 
għandhom ifittxu wkoll li jevitaw id-
duplikazzjoni tal-isforzi, jidentifikaw l-
oqsma fejn huwa meħtieġ appoġġ 
finanzjarju addizzjonali, u għandhom
jagħtu opportunitajiet koerenti u 
semplifikati ta’ finanzjament għall-
benefiċjarji.

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda hija ispirata mill-ispjegazzjoni mogħtija fid-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-
Kummissjoni (SWD (2012) 61 finali) dwar kif għandha taħdem il-koordinazzjoni mal-
istrumenti l-oħra ta’ finanzjament tal-Unjoni. Dawn l-elementi - li huma essenzjali għall-
implimentazzjoni b’suċċess tal-Fondi Strutturali - għandhom jiġu trattati fl-att bażiku.

Emenda 47

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, 

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ reġjuni b’żoni
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew ta’ 
reġjuni li jiffaċċjaw sfidi demografiċi jew 
ta’ gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta’ 
diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
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inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;

b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;

Emenda 48

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) strateġija integrata għall-iżvilupp 
infrastrutturali fir-reġjuni, speċjalment 
fir-rigward tal-użu integrat, tal-faċilità 
tal-Fondi tal-QSK "Ngħaqqdu l-Ewropa" 
u l-Fondi tat-TEN, b'enfasi partikolari 
fuq il-konnessjonjiet trans-konfinali u l-
konnessjonijiet reġjonali għall-assi tat-
trasport transnazzjonali;

Emenda 49

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) tabella konsolidata tal-għanijiet u l-miri 
stabbiliti fil-programmi għall-qafas ta’ 
prestazzjoni msemmija fl-Artikolu 19(1), 
flimkien mal-metodoloġija u l-
mekkaniżmu sabiex tiġi żgurata 
konsistenza tul il-programmi operazzjonali 
u l-Fondi tal-QSK;

(i) tabella konsolidata tal-għanijiet u l-miri 
li jistgħu jitkejlu, kwalitattivi u 
kwantitattivi stabbiliti fil-programmi għall-
qafas ta’ prestazzjoni msemmija fl-
Artikolu 19(1), flimkien mal-metodoloġija 
u l-mekkaniżmu sabiex tiġi żgurata 
konsistenza tul il-programmi operazzjonali 
u l-Fondi tal-QSK;

Emenda 50

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) sommarju tal-valutazzjoni tas- ii) sommarju tal-valutazzjoni tas-
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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;

sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante 
u tal-azzjonijiet li jridu jittieħdu f’livell 
Ewropew, nazzjonali u reġjonali, u l-iskeda 
ta’ żmien għall-implimentazzjoni tagħhom, 
fejn il-kondizzjonalitajiet ex ante mhumiex 
sodisfatti;

Emenda 51

Proposta għal regolament
Parti 2 − Artikolu 15 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 52

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

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti implimentattivi, 
li tapprova l-Kuntratt ta’ Sħubija mhux 
aktar tard minn erba’ xhur wara s-
sottomissjoni tiegħu mill-Istat Membru, 
wara li osservazzjonijiet magħmula mill-
Kummissjoni jkunu tqiesu. L-Istat 
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b’mod sodisfaċenti. Il-Kuntratt ta’ Sħubija 
ma għandux jidħol fis-seħħ qabel l-
1 ta’ Jannar 2014.

Membru inkwistjoni u l-Kummissjoni 
għandhom jikkollaboraw sabiex jadottaw 
il-Kuntratt tas-Sbuħija malajr kemm jista’ 
jkun. F’kull każ, il-perjodu massimu 
għall-approvazzjoni tal-Kuntratt tas-
Sħubija m’għandux ikun aktar minn sitt 
xhur mit-trażmissjoni tiegħu lill-Istat 
Membru. Il-Kuntratt ta’ Sħubija ma 
għandux jidħol fis-seħħ qabel l-
1 ta’ Jannar 2014.

Emenda 53

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 għandhom 
ikunu definiti għal kull Fond tal-QSK fir-
regoli speċifiċi għall-Fond. Dawn il-
kondizzjonalitajiet ex ante jeħtieġ li 
jkollhom konnessjoni mill-qrib mal-
infurzar effettiv tal-Fond tal-QSK.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Parti 2 − Artikolu 17 − paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni provduta dwar is-
sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante 
fil-qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-
Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi. Tista’ 
tiddeċiedi, meta tadotta programm, li 
tissospendi l-ħlasijiet interim kollha jew 
parti minnhom għal programm sat-tlestija 
sodisfaċenti tal-azzjonijiet sabiex tiġi 
sodisfatta kondizzjonalità ex ante. In-
nuqqas li jitlestew l-azzjonijiet sabiex tiġi 
sodisfatta kondizzjonalità ex ante sad-data 
tal-iskadenza stabbilita fil-programm 
għandu jikkostitwixxi bażi għas-

5. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni provduta dwar is-
sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante 
fil-qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-
Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi. Tista’ 
tiddeċiedi, meta tadotta programm, li 
tissospendi l-ħlasijiet interim kollha jew 
parti minnhom għal programm, fir-rigward 
tar-riżorsi li jikkonċernaw is-settur li 
huwa affettwat mill-kondizzjonalità, sat-
tlestija sodisfaċenti tal-azzjonijiet sabiex 
tiġi sodisfatta kondizzjonalità ex ante. In-
nuqqas li jitlestew l-azzjonijiet sabiex tiġi 
sodisfatta kondizzjonalità ex ante sad-data 
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sospensjoni tal-ħlasijiet mill-Kummissjoni. tal-iskadenza stabbilita fil-programm 
għandu jikkostitwixxi bażi għas-
sospensjoni tal-ħlasijiet mill-Kummissjoni. 
Fl-Istati Membri li huma mhedda jew 
milquta minn diffikultajiet finanzjarji, 
għandu japplika l-Artikolu 
22(2a)(applikazzjoni għal programm 
speċjali amministrat mill-Kummissjoni).

Ġustifikazzjoni

Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jiddeskrivi b’mod ċar kif ir-responsabbiltajiet huma mqassma 
bejn il-Kummissjoni, l-Istat Membru u l-Awtorità tal-ġestjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni 
tal-mekkaniżmu.  

Peress li l-kundizzjonalitajiet jinkludu sistema ta’ pieni, huma għandhom ikunu marbuta mill-
qrib mal-implimentazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni u l-objettivi tal-programmi operazzjonali.  
Il-kundizzjonijiet stipulati fil-livell tal-UE jistgħu ma jqisux l-elementi varjabbli oħra relatati 
mal-kuntest speċifiku lokali jew reġjonali, li huma kruċjali għas-suċċess tal-operazzjonijiet.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Parti 2 − Artikolu 18 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 56

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-

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

l-valutazzjonijiet ippreżentati fir-rapporti 
dwar il-progress ippreżentati mill-Istati 
Membri fis-snin 2017 u 2019.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Parti 2 − Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu mħassar

Emenda 58

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 21 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Stati Membri li jissodisfaw waħda 
mill-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 22(1)(a), (b) jew (c) jistgħu, biex 
jistabbilizzaw is-sitwazzjoni ekonomika 
tagħhom u biex jiġi evitat telf finanzjarju 
devastanti, jinkarigaw lill-Kummissjoni 
biex tistabbilixxi programm speċjali 
permezz ta’ att ta’ implementazzjoni, kif 
imsemmi fl-Artikolu 53a tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 
dwar ir-Regolament Finanzjarju 
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej1 (tmexxija 
ċentralizzata ta’ fondi) li jiżgura li 
ħlasijiet abbandunati u/jew irkuprati tal-
Istat Membru inkwistjoni jintużaw kemm 
jista’ jkun malajr sabiex jinkisbu l-
objettivi stipulati fl-Artikolu 21(4) ta’ dan 
ir-Regolament bl-għan li jiġi massimat l-
impatt tal-fondi disponibbli għat-tkabbir u 
l-kompetittività; 
_________
1ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
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Emenda 59

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 22 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Stati Membri li jissodisfaw waħda 
mill-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 
22(1)(a), (b) jew (c) jistgħu, biex 
jistabbilizzaw is-sitwazzjoni ekonomika 
tagħhom u biex jiġi evitat telf finanzjarju 
devastanti, jinkarigaw lill-Kummissjoni 
biex tistabbilixxi programm speċjali 
permezz ta’ att ta’ implementazzjoni, kif 
imsemmi fl-Artikolu 53a tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 
dwar ir-Regolament Finanzjarju 
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej1 (tmexxija 
ċentralizzata ta’ fondi) li jiżgura li 
ħlasijiet abbandunati u/jew irkuprati tal-
Istat Membru inkwistjoni jintużaw kemm 
jista’ jkun malajr sabiex jinkisbu l-
objettivi stipulati fl-Artikolu 21(4) ta’ dan 
ir-Regolament bl-għan li jiġi massimat l-
impatt tal-fondi disponibbli għat-tkabbir u 
l-kompetittività;
1ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Parti 2 − Artikolu 25 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tanalizza l-
konsistenza tal-programmi ma’ dan ir-
Regolament, ir-regoli speċifiċi għall-Fond, 
il-kontribuzzjoni effettiva għall-għanijiet 
tematiċi u l-prijoritajiet tal-Unjoni speċifiċi 
għal kull Fond tal-QSK, il-Qafas 
Strateġiku Komuni, il-Kuntratt ta’ Sħubija, 
ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiżi skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u 
r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 

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

Kunsill adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-
Trattat, bbażat fuq Programmi ta’ 
Riforma Nazzjonali, billi tiġi kkunsidrata 
l-valutazzjoni ex ante. L-analiżi għandha 
tindirizza, b’mod partikolari, l-
adegwatezza tal-istrateġija tal-programm, 
l-għanijiet korrispondenti, l-indikaturi, il-
miri u l-allokazzjoni tar-riżorsi baġitarji.
Id-deċiżjoni għandha tkun ippreċeduta 
minn proċess trasparenti.

Emenda 61

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 62

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 37 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri li jinsabu 
f'sitwazzjoni finanzjarja diffiċli u li 
jissodisfaw waħda mill-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 22(1) għandhom 
jinvestu, fejn xieraq bl-għajnuna tal-
Kummissjoni, id-dħul mill-imgħax jew 
qligħ ieħor bil-għan li jżidu kemm jista’ 
jkun it-tkabbir u l-kompetittività, 
partikolarment fil-proġetti infrastrutturali 
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li huma ta’ benefiċċju għall-ekonomija.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) proġetti infrastrutturali

Emenda 64

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 38 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Stati Membri li jinsabu f'sitwazzjoni 
finanzjarja diffiċli u li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 22(1), 
għandhom japplikaw ir-riżorsi li ġew 
speċifikati fl-ewwel żewġ paragrafi ta’ dan 
l-Artikolu, possibbilment bl-għajnuna tal-
Kummissjoni, bil-għan li jżidu kemm 
jista’ jkun it-tkabbir u l-kompetittività, 
partikolarment fil-proġetti infrastrutturali 
li huma ta’ benefiċċju għall-ekonomija.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 39 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stati Membri li jinsabu f'sitwazzjoni 
finanzjarja diffiċli u li jissdisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 22(1), 
għandhom, possibbilment bl-għajnuna 
tal-Kummissjoni, jinvestu r-riżorsi 
speċifikati fl-ewwel żewġ paragrafi tal-
Artikolu attwali bil-għan li jżidu kemm 
jista’ jkun it-tkabbir u l-kompetittività, 
partikolarment fil-proġetti infrastrutturali 
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li huma ta’ benefiċċju għall-ekonomija.

Emenda 66

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jkun 
kompost minn rappreżentanti tal-awtorità 
ta' ġestjoni, minn korpi intermedji u minn 
rappreżentati tal-imsieba. Kull membru tal-
Kumitat tas-sorveljanza għandu jkollu d-
dritt li jivvota. L-ugwaljanza bejn is-sessi 
għandha tiġi segwita fil-kumpilazzjoni tal-
kumitat.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Parti 2 − 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. Il-Kummissjoni għandha tissottometti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapporti annwali u provviżorji fuq dwar 
kif qed jintużaw il-fondi u l-kisba tal-
għanijiet strateġiċi tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Parti 2 − Artikolu 48 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
valutazzjonijiet ex ante biex itejbu l-
kwalità tat-tfassil ta’ kull programm.

1. L-Istati Membri, b’kooperazzjoni ma’ u 
taħt il-gwida tal-Kummissjoni, għandhom 
iwettqu valutazzjonijiet ex ante biex itejbu 
l-kwalità tat-tfassil ta’ kull programm
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Emenda 69

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 70

Proposta għal regolament
Parti 2 − Artikolu 50 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 71

Proposta għal regolament
Parti 2 − Artikolu 51 − paragrafu 1 − subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, jew 
f’isimha, il-Fondi tal-QSK jistgħu jsostnu 
l-miżuri ta’ tħejjija, ta’ sorveljanza, ta’ 
amministrazzjoni, ta’ għajnuna teknika, ta’ 
awditjar u ta’ kontroll neċessarji għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, jew 
f’isimha, jew fuq talba ta’ Stat Membru 
wara approvazzjoni mill-Kummissjoni, il-
Fondi tal-QSK jistgħu jsostnu l-miżuri ta’ 
tħejjija, ta’ sorveljanza, ta’ 
amministrazzjoni, ta’ għajnuna teknika, ta’ 
awditjar u ta’ kontroll neċessarji għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament

Emenda 72

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-miżuri relatati mal-analiżi tal-
proġetti attwali relevanti ta’ programmi 
Komunitarji oħra, bħall-Programm Qafas 
għall-R&D, is-CEF jew il-Programm ta’ 
Kompetittività u Innovazzjoni, kif ukoll il-
proposti għal proġetti dwar dawn il-
programmi li ġew evalwati b’mod pożittiv 
iżda għadhom ma rċivewx finanzjament 
Komunitarju minħabba limitazzjonijiet 
baġitarji;

Emenda 73

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Operazzjoni li tinkludi investiment fl-
infrastruttura jew investiment produttiv 
għandha trodd lura l-kontribuzzjoni mill-
Fondi tal-QSK jekk fi żmien għaxar snin
mill-ħlas finali lill-benefiċjarju jew fil-
perjodu ta' żmien stabbilit fir-regoli tal-
għajnuna Statali, fejn applikabbli, tkun 
soġġetta għal:
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Emenda 74

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 65 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni u kull Stat Membru 
għandhom ikunu responsabbli b’mod 
konġunt għall-kisba tal-għanijiet stabbiliti 
u l-immaniġjar tajjeb tal-fondi.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Parti 2 − Artikolu 66 − paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tar-riżerva għall-prestazzjoni, 
l-impenji baġitarji għandhom isegwu d-
deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-
emenda tal-programm.

imħassar

Emenda 76

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 77 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta Stat Membru f’sitwazzjoni 
finanzjarja diffiċli jissodisfa waħda mill-
kundizzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 22(1), il-Kummissjoni għandha 
permezz ta’ Att ta’ Implimentazzjoni 
tistabbilixxi fuq talba, programm separat 
taħt ġestjoni ċentralizzata skont l-Artikolu 
53(a) tar-Regolament Nru 1605/2002; 
għall-ġbir flimkien ta’ fondi sospiżi u/jew 
irkuprati kif ukoll dħul mill-imgħax jew 
fondi mhux mitluba tal-Istat Membru 
kkonċernat, u tużahom għat-tkabbir u l-
prestazzjoni ekonomika, partikolarment 
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permezz ta’ proġetti infrastrutturali li 
jibbenefikaw l-ekonomija;

Emenda 77

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 80 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. Meta Stati Membri f'diffikultà 
finanzjarja li jissodisfaw waħda mill-
kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 
22(1), il-baġits imnaqqsa jiġu 
amministrati fi ħdan wieħed mill-
programmi tal-Kummissjoni skont l-
Artikolu 53a tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002, permezz tal-Att 
ta’ implimentazzjoni, imħejjija bi 
prijoritajiet għall-ogħla żieda fit-tkabbir u 
żvilupp ekonomiku, speċjalment il-
proġetti infrastrutturali ta’ benefiċċju 
għall-ekonomija, b'investiment sabiex jiġi 
evitat aktar telf ekonomiku tar-reġjuni;

Emenda 78

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Reġjuni anqas żviluppati li ġew appoġġjati 
għal aktar minn żewġ perjodi ta’ 
finanzjament f’din il-kategorija, iżda li 
minkejja l-appoġġ massimu ma kisbu l-
ebda titjib sinifikanti fis-sitwazzjoni 
ekonomika, soċjali u ambjentali tagħhom 
għandhom jiġu klassifikati fil-perjodu li 
jmiss f’kategorija b’kofinanzjament 
nazzjonali ogħla;

Emenda 79
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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 % għar-reġjuni aktar żviluppati;

Emenda 80

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 21.19 % (jiġifieri, total ta’ 
EUR 68 710 486 782) għall-Istati Membri 
sostnuti mill-Fond ta’ Koeżjoni;

(d) 21.19 % għall-Istati Membri sostnuti 
mill-Fond ta’ Koeżjoni;

Emenda 81

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) 0.29 % jiġifieri, total ta’ EUR 925 
680 000) bħala finanzjament addizzjonali 
għar-reġjuni l-aktar imbiegħda identifikati 
fl-Artikolu 349 tat-Trattat u reġjuni tal-
livell 2 NUTS li jissodisfaw il-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 
għat-Trattat tal-Adeżjoni tal-Awstrija, il-
Finlandja u l-Isvezja.

(e) 0.29 % bħala finanzjament addizzjonali 
għar-reġjuni l-aktar imbiegħda identifikati 
fl-Artikolu 349 tat-Trattat u reġjuni tal-
livell 2 NUTS li jissodisfaw il-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 
għat-Trattat tal-Adeżjoni tal-Awstrija, il-
Finlandja u l-Isvezja.

Emenda 82

Proposta għal regolament
Parti 3 − Artikolu 84 − paragrafu 1 − subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-reġjuni kollha li jkollhom il-PDG per 
capita għall-perjodu 2007-2013 anqas 

Ir-reġjuni kollha li fil-perjodu 2007-2013 
ikunu ffinanzjati taħt l-Objettiv ta’ 
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minn 75% tal-medja tal-UE-25 għall-
perjodu ta' referenza, iżda li l-PDG per 
capita tagħhom ikun aktar minn 75% tal-
medja ta’ PDG tal-UE-27 għandhom 
jirċievu allokazzjoni skont il-Fondi 
Strutturali li tkun ekwivalenti għal mill-
anqas żewġ terzi tal-allokazzjoni tagħhom 
għall-2007-2013.

Konverġenza u li l-PDG per capita 
tagħhom ikun aktar minn 75 % tal-medja 
ta’ PDG tal-UE-27, għandhom jirċievu 
allokazzjoni skont il-Fondi Strutturali li 
tkun ekwivalenti għal mill-anqas żewġ 
terzi tal-allokazzjoni tagħhom għall-2007-
2013.

Emenda 83

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jitnaqqsu d-disparitajiet fil-medja 
għal kull persuna ta’ intensitajiet ta’ 
għajnuna li jistgħu jinqalgħu għal xi Stati 
Membri meta mqabbla mal-perjodu 2007-
2013 tali rati għandhom jiġu introdotti 
biex jiġu allokati l-fondi għall-perjodu 
2014-2020 mill-anqas fil-livell tal-perjodu 
2007-2013 b’referenza għall-metodoloġija 
ta’ kalkolu stabbilita f’Anness II tar-
Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1083/2006. Il-livell ta’ 
limiti massimi għandu jitnaqqas skont l-
esklużjoni tal-fondi tas-sajd u l-iżvilupp 
rurali.

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tar-rata fissa ta’ limiti massimi għal 2.5 % ma tipprovdix il-flessibilità li 
tirrifletti d-disparitajiet eżistenti fost l-Istati Membri fir-rigward tar-rata ta’ assorbiment u l-
livell ta’ żvilupp u, bħala konsegwenza, jkollha impatt negattiv fuq ir-reġjuni ż-żgħar u l-
anqas żviluppati li l-ekonomiji tagħhom batew ħafna mill-kriżi finanzjarja u ekonomika fis-
snin 2008-2010.

Emenda 84

Proposta għal regolament
Parti 3 − Artikolu 84 − paragrafu 2 − punt a



PE486.188v02-00 40/52 AD\905587MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, il-prosperità nazzjonali u r-rata 
ta' qgħad għar-reġjuni anqas żviluppati u r-
reġjuni ta' tranżizzjoni;

(a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, il-prosperità nazzjonali, ir-rata 
tal-impjieg fost il-popolazzjoni attiva u r-
rata ta' qgħad għar-reġjuni anqas żviluppati 
u r-reġjuni ta' tranżizzjoni;

Emenda 85

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 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.

Emenda 86

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-ftehimiet ta’ 
sħubija kif ukoll il-programmi 
operazzjonali jiżguraw rabta effettiva u 
prattika bejn il-mezzi tal-fondi strutturali 
u l-fondi ta' koeżjoni, kif ukoll mal-
Faċilità "Nikkollegaw l-Ewropa" u r-
Regolamenti TEN;

Emenda 87



AD\905587MT.doc 41/52 PE486.188v02-00

MT

Proposta għal regolament
Parti 3 − Artikolu 84 − paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 88

Proposta għal regolament
Parti 3 − Artikolu 84 − paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Ir-riżorsi għall-għan tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 3.48 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għall-impenji tal-baġit mill-Fondi għall-
perjodu 2014 sa 2020 (jiġifieri total ta’ 
EUR 11 700 000 004).

8. Ir-riżorsi għall-għan tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 7 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għall-impenji tal-baġit mill-Fondi għall-
perjodu 2014 sa 2020.

Emenda 89

Proposta għal regolament
Parti 3 − Artikolu 85 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-approprjazzjonijiet totali allokati lil 
kull Stat Membru fir-rigward ta’ reġjuni 
inqas żviluppati, reġjuni ta’ tranżizzjoni u 
reġjuni aktar żviluppati m'għandhomx 
ikunu trasferibbli bejn kull waħda minn 
dawk il-kategoriji ta’ reġjuni.

1. L-approprjazzjonijiet totali allokati lil 
kull Stat Membru fir-rigward ta’ reġjuni 
inqas żviluppati, reġjuni ta’ tranżizzjoni u 
reġjuni aktar żviluppati, bħala regola 
ġenerali m'għandhomx ikunu trasferibbli 
bejn kull waħda minn dawk il-kategoriji ta’ 
reġjuni.

Emenda 90

Proposta għal regolament
Parti 3 − Artikolu 85 − paragrafu 2
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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 30%
tal-approprjazzjoni totali għal kategorija ta’ 
reġjuni lil kategoriji oħra ta’ reġjuni.

Emenda 91

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet sabiex jiġu 
indirizzati l-isfidi identifikati fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
skont l-Artikolu 121(2) u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, filwaqt 
li jittieħed kont tal-Linji Gwida Integrati u 
l-ispeċifiċitajiet nazzjonali u reġjonali

(i) l-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet sabiex jiġu 
indirizzati l-isfidi identifikati fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi relevanti
għall-pajjiż skont l-Artikolu 121(2) u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, fuq il-
bażi ta’ Programmi ta’ Riforma 
Nazzjonali, filwaqt li jittieħed kont tal-
Linji Gwida Integrati u l-ispeċifiċitajiet 
nazzjonali u reġjonali

Emenda 92

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt 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, il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u 
strumenti ta’ finanzjament tal-Unjoni u 
nazzjonali oħra u mal-BEI;

Emenda 93
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(vi) fejn xieraq, il-kontribuzzjoni tal-
interventi ppjanati lejn strateġiji u sinerġiji 
makroreġjonali u strateġiji dwar qiegħ il-
baħar u tax-xmajjar;

Emenda 94

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi a) l-identifikazzjoni tal-oqsma, li fihom 
jiġu mħeġġa rabtiet infrastrutturali 
transkonfinali u/jew rabtiet reġjonali;

Emenda 95

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt g – punt ii a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii a) ir-rabta ppjanata tar-riżorsi għall-
fondi strutturali u l-fondi ta’ koeżjoni 
għal strumenti finanzjarji oħra, 
speċjalment tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa;

Emenda 96

Proposta għal regolament
Parti 3 – 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-

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

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima bbażata fl-
ekosistema u l-addattament, ir-reżistenza 
għad-diżastri u l-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tar-riskji, fis-selezzjoni tal-operazzjonijiet;

Emenda 97

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) deskrizzjoni tal-kontribuzzjoni tiegħu 
għall-finanzjament tal-infrastruttura;

Emenda 98

Proposta għal regolament
Parti 3 − Artikolu 88 − paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
soġġetti għal limitu ta’ 20 % tal-
finanzjament tal-Unjoni għal kull assi 
prijoritarju ta’ programm operazzjonali, 
parti minn operazzjoni li għaliha l-ispejjeż 
huma eliġibbli għal sostenn mill-Fond l-
ieħor abbażi tar-regoli ta’ eliġibbiltà 
applikati lil dak il-Fond, sakemm ikunu 
meħtieġa għall-implimentazzjoni 
sodisfaċenti tal-operazzjoni u huma 
marbuta direttament magħha.

Emenda 99

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 100

Proposta għal regolament
Parti 3 − Artikolu 92 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
proġett kbir abbażi tal-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 91 sabiex 
tiddetermina jekk is-sostenn propost mill-
Fondi huwiex iġġustifikat.

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
proġett kbir abbażi tal-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 91 sabiex 
tiddetermina jekk is-sostenn propost mill-
Fondi huwiex iġġustifikat. Id-deċiżjoni 
għandha tiġi ppreċeduta minn proċess 
trasparenti.

Emenda 101

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 92 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-valutazzjoni ta’ proġetti kbar, il-
Kummissjoni tagħti prova dwar jekk il-
kontribuzzjoni finanzjarja tistax twassal 
għal telf sostanzjali ta’ impjiegi f'postijiet 
eżistenti fl-Unjoni, bil-għan li tiżgura li l-
finanzjament Komunitarju ma jkunx
jappoġġja rilokazzjonijiet korporattivi fi 
ħdan l-Unjoni.

Emenda 102

Proposta għal regolament
Parti 3 − Artikolu 97 − paragrafu 1 − subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kompożizzjoni tiegħu għandha tiġi 
deċiża mill-Istat Membru bi qbil mal-
awtorità ta' ġestjoni, li tirrispetta l-prinċipju 

Il-kompożizzjoni tiegħu għandha tiġi 
deċiża mill-Istat Membru bi qbil mal-
awtorità ta' ġestjoni, li tirrispetta l-prinċipju 
ta’ sħubija u tippromwovi l-ugwaljanza 
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ta’ sħubija. bejn is-sessi fil-kumpilazzjoni tagħha.

Emenda 103

Proposta għal regolament
Parti 3 − Artikolu 99 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn strateġija tal-iżvilupp urban jew 
strateġiji jew patti territorjali oħra, hekk kif 
definiti fl-Artikolu 12(1) tar-
Regolament…[FSE] jeħtieġu approċċ 
integrat li jinvolvi investimenti taħt aktar 
minn assi prijoritarju wieħed ta' programm 
operazzjonali wieħed jew diversi 
programmi operazzjonali, l-azzjoni 
għandha titwettaq bħala investiment 
territorjali integrat ('ITI').

1. Fejn strateġija tal-iżvilupp urban, 
strateġija tal-iżvilupp infrastrutturali jew 
strateġiji jew patti territorjali oħra, hekk kif 
definiti fl-Artikolu 12(1) tar-
Regolament…[FSE] jeħtieġu approċċ 
integrat li jinvolvi investimenti taħt aktar 
minn assi prijoritarju wieħed ta' programm 
operazzjonali wieħed jew diversi 
programmi operazzjonali, l-azzjoni 
għandha titwettaq bħala investiment 
territorjali integrat ('ITI').

Emenda 104

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tanalizza 
l-possibilità li jitwaqqaf fond kollu kemm 
hu Ewropew iffinanzjat mill-fondi 
strutturali biex tiġi promossa r-riċerka 
kollaborattiva Ewropea;

Emenda 105

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 

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
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ogħla minn 75%. ogħla minn 85%.

Emenda 106

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 7 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Assi ta’ prijorità separat b’rata ta’ 
kofinanzjament li tasal sa 80% jista’ jiġi 
stabbilit fi ħdan l-objettiv tematiku 
stipulat fil-punt (1) tal-Artikolu 9 mfassal 
fil-livell tal-Unjoni u ġestit direttament 
jew indirettament mill-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda toffri l-possibbiltà lir-reġjuni sabiex jikkontribwixxu b’mod volontarju u 
jipparteċipaw fi proġetti ta’ kooperazzjoni R&D, iżda bi proċedura ta’ selezzjoni, 
implimentazzjoni u approċċ ta’ ġestjoni li jkunu ċentralizzati u armonizzati. Din l-idea ġiet 
proposta mill-ERAC u minn diversi MEPs f’rapporti riċenti.

Emenda 107

Proposta għal regolament
Parti 3 − Artikolu 111 − paragrafu 1 −punt 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) żoni b'densità ta' popolazzjoni baxxa 
(inqas minn 50 abitant kull kilometru 
kwadru) u baxxa ħafna (inqas minn 8 
abitanti kull kilometru kwadru);

(c) żoni b'densità ta' popolazzjoni baxxa 
(inqas minn 125 abitant kull kilometru 
kwadru) u baxxa ħafna (inqas minn 8 
abitanti kull kilometru kwadru) u 
immigrazzjoni netta negattiva persistenti.

Emenda 108

Proposta għal regolament
Parti 3 − Artikolu 112 − paragrafu 2 − subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-

imħassar
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Artikolu 142 li jistabbilixxi regoli 
dettaljati rigward l-obbligi tal-Istati 
Membri speċifikati f’dan il-paragrafu.
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 127 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta Stat Membru li jkun f’sitwazzjoni 
finanzjarja diffiċli jissodisfa waħda mill-
kundizzjonijiet speċifikati fl-
Artikolu 22(1), il-Kummissjoni għandha, 
jekk tintalab dan, tistabbilixxi programm 
separat permezz  ta’ att ta’ 
implementazzjoni, li jiġi implementat fuq 
bażi ċentralizzata skont l-Artikolu 53a tar-
Regolament tal-Kunsill Nru 1605/2002, 
għall-ġbir flimkien ta’ fondi sospiżi u/jew 
irkuprati kif ukoll dħul mill-imgħax jew 
fondi mhux mitluba tal-Istat Membru 
kkonċernat, u tużahom għat-tkabbir u l-
prestazzjoni ekonomika, partikolarment 
permezz ta’ proġetti infrastrutturali li 
jibbenefikaw l-ekonomija;

Emenda 110

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 137 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6 a. Meta Stat Membru li jkun 
f’sitwazzjoni finanzjarja diffiċli jissodisfa 
waħda mill-kundizzjonijiet speċifikati fl-
Artikolu 22(1), il-Kummissjoni għandha, 
jekk tintalab dan, tistabbilixxi programm 
separat permezz  ta’ att ta’ 
implementazzjoni, li jiġi implementat fuq 
bażi ċentralizzata skont l-Artikolu 53a tar-
Regolament tal-Kunsill Nru 1605/2002, 
għall-ġbir flimkien ta’ fondi sospiżi u/jew 
irkuprati kif ukoll dħul mill-imgħax jew 
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fondi mhux mitluba tal-Istat Membru 
kkonċernat, u tużahom għat-tkabbir u l-
prestazzjoni ekonomika, partikolarment 
permezz ta’ proġetti infrastrutturali li 
jibbenefikaw l-ekonomija;

Emenda 111

Proposta għal regolament
Parti 4 − Artikolu 143 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn Kumitat ta' Koordinazzjoni tal-Fondi. 
Dak il-kumitat ikun kumitat skont it-tifsira 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn Kumitat ta' Koordinazzjoni tal-Fondi. 
Dak il-kumitat ikun kumitat skont it-tifsira 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. L-
ugwaljanza bejn is-sessi għandha tiġi 
segwita fil-kumpilazzjoni tal-kumitat.

Emenda 112

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- konsistenti mal-prinċipji stipulati 
f’Artikoli 7 u 8.

Emenda 113

Proposta għal regolament
Anness IV – tabella – punt 1 – it-tielet ringiela "kriterji għat-twettiq" 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Ikun hemm strateġija ta' riċerka u 
innovazzjoni nazzjonali jew reġjonali għal 
speċjalizzazzjoni intelliġenti li:

– Ikun hemm strateġija ta' riċerka u 
innovazzjoni nazzjonali jew reġjonali għal 
speċjalizzazzjoni intelliġenti li:

- tiġi mfassla b’kooperazzjoni mill-qrib 
ma’ partijiet interessati reġjonali;

– tkun imsejsa fuq analiżi SWOT biex jiġu 
kkonċentrati r-riżorsi fuq sett limitat ta’ 

– tkun imsejsa fuq analiżi SWOT biex jiġu 
kkonċentrati r-riżorsi fuq sett limitat ta’ 
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prijoritajiet ta’ riċerka u innovazzjoni; prijoritajiet ta’ riċerka u innovazzjoni, 
filwaqt li tqis l-evalwazzjonijiet tal-
esperjenza preċedenti, meta dawn ikunu 
disponibbli;

– tagħti deskrizzjoni ġenerali ta’ miżuri 
għall-istimulazzjoni tal-investiment RTD;

– tagħti deskrizzjoni ġenerali ta’ miżuri 
għall-istimulazzjoni tal-investiment RTD;

- tindika sinerġiji possibbli ma’ azzjonijiet 
meħuda taħt il-Programm Orizzont 2020;

– tinkludi sistema ta' monitoraġġ u 
reviżjoni.

– tinkludi sistema ta' monitoraġġ u 
reviżjoni li tippermetti adattament 
flessibbli tal-pjan;

– Stat Membru adotta qafas li jiddeskrivi 
b'mod ġenerali r-riżorsi tal-baġit 
disponibbli għar-riċerka u l-innovazzjoni;

– Stat Membru adotta qafas li jiddeskrivi 
b'mod ġenerali r-riżorsi tal-baġit 
disponibbli għar-riċerka u l-innovazzjoni u 
l-programmi u l-prijoritizzazzjoni tal-
investimenti marbuta mal-prijoritajiet tal-
UE;

– Stat Membru adotta pjan multiannwali 
għall-ibbaġitjar u l-prijoritizzazzjoni ta’ 
investimenti marbuta ma' prijoritajiet tal-
UE (Forum Strateġiku Ewropew għall-
Infrastrutturi tar-Riċerka - ESFRI).

– Stat Membru adotta pjan multiannwali 
għall-ibbaġitjar u l-prijoritizzazzjoni ta’ 
investimenti marbuta ma' prijoritajiet tal-
UE (Forum Strateġiku Ewropew għall-
Infrastrutturi tar-Riċerka - ESFRI).

Emenda 114

Proposta għal regolament
Anness IV – tabella – punt 2 – it-tieni ringiela "kondizzjonalità ex ante" – paragrafu 2.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.2. Infrastrutturi ta’ Aċċess tal-
Ġenerazzjoni li Jmiss (NGA): L-eżistenza 
ta’ Pjanijiet nazzjonali ta’ NGA (“Next 
Generation Access”) li jqisu l-azzjonijiet 
reġjonali sabiex jilħqu l-miri tal-UE għal 
aċċess għall-Internet veloċi ħafna, li 
jiffukaw fuq iż-żoni fejn is-suq jonqos milli 
jipprovdi infrastruttura miftuħa bi prezz li 
jintlaħaq mill-but ta' kulħadd u ta’ kwalità 
adegwata b’konformità mar-regoli tal-UE 
dwar il-kompetizzjoni u l-għajnuna mill-
Istat, u biex jipprovdu servizzi aċċessibbli 
għal gruppi vulnerabbli.

2.2. Infrastrutturi ta’ Aċċess tal-
Ġenerazzjoni li Jmiss (NGA): L-eżistenza 
ta’ Pjanijiet nazzjonali u/jew reġjonali ta’ 
NGA (“Next Generation Access”) li jqisu 
l-azzjonijiet reġjonali sabiex jilħqu l-miri 
tal-UE għal aċċess għall-Internet veloċi 
ħafna u jippromwovu l-koeżjoni 
territorjali, li jiffukaw fuq iż-żoni fejn is-
suq jonqos milli jipprovdi infrastruttura 
miftuħa bi prezz li jintlaħaq mill-but ta' 
kulħadd u ta’ kwalità adegwata 
b’konformità mar-regoli tal-UE dwar il-
kompetizzjoni u l-għajnuna mill-Istat, u 
biex jipprovdu servizzi aċċessibbli għal 
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gruppi vulnerabbli.

Emenda 115

Proposta għal regolament
Anness IV – tabella – punt 2 – it-tielet ringiela "kriterji għat-twettiq" – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Ikun hemm pjan NGA nazzjonali jkun 
fih:

- Ikun hemm pjan NGA nazzjonali u/jew 
reġjonali li jkun fih:

Emenda 116

Proposta għal regolament
Anness V – punt 2.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F’konformità mal-liġi u l-prattiki 
nazzjonali, fil-miżuri ta’ informazzjoni u 
pubbliċità, l-awtorità amministrattiva 
għandha tinvolvi lill-korpi li ġejjin:

3. F’konformità mal-liġi u l-prattiki 
nazzjonali, fil-miżuri ta’ informazzjoni u 
pubbliċità, l-awtorità amministrattiva 
għandha tinvolvi għall-inqas wieħed mill-
korpi li ġejjin:

Ġustifikazzjoni
Jeħtieġ, hawnhekk, li jkun hemm grad ta’ flessibilità, sabiex jiġu involuti l-aktar entitajiet 
xierqa fir-rigward tat-tip ta’ operazzjoni/proġett, fejn għandhom jiġu provduti informazzjoni 
u miżuri pubbliċitarji dwarhom.
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