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Emenda 19
Silvia-Adriana Ţicău

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 ‘l 
quddiem hemm referenza għalih bħala ‘r-
Regolament Finanzjarju’)11. L-Istati 
Membri u l-korpi maħtura minnhom għal 
dawn il-finijiet għandhom ikunu 
responsabbli mill-programmi 
implimentattivi fil-livell 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.

(8) Skont l-Artikolu 317 tat-Trattat, il-
Kummissjoni f’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha timplimenta l-baġit  
skont id-dispożizzjonijiet tar-regolamenti 
adottati għall-implimentazzjoni tal-
Artikolu 322 tat-Trattat, fir-
responsabbiltà tagħha stess u fil-limiti tal-
finanzjament allokat, skont il-prinċipju ta’ 
ġestjoni finanzjarja tajba. L-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw mal-Kummissjoni 
biex jiżguraw li l-finanzjament jintuża 
skont il-prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja 
tajba. L-Istati Membri u l-korpi maħtura 
minnhom għal dawn il-finijiet għandhom 
ikunu responsabbli mill-programmi 
implimentattivi fil-livell 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.

Or. ro
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Emenda 20
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza, fil-qafas tal-
kondizzjonijiet kostituzzjonal, legali u 
finaznjarji sħubija mar-rappreżentanti ta' 
awtoritajiet kompetenti reġjonali, lokali, 
urbani u pubbliċi oħrajn, sħab ekonomiċi u 
soċjali, u korpi li jirrappreżentaw lis-
soċjetà ċivili, fosthom sħab ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi, u 
korpi responsabbli mill-promozzjoni tal-
ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni. Il-
finijiet ta' tali sħubija huma r-rispett ta' 
governanza f'diversi livelli, l-iżgurar ta' 
appartenenza ta' interventi ppjanati minn 
partijiet interessati u l-bini fuq l-esperjenza 
u l-għarfien ta' atturi relevanti.

Or. de

Emenda 21
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-objettivi tal-Fondi tal-QSK 
għandhom jiġu segwiti fil-qafas tal-

(12) L-objettivi tal-Fondi tal-QSK 
għandhom jiġu segwiti fil-qafas tal-
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iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan li jiġi mħares u mtejjeb l-
ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 11 u 19 tat-
Trattat, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta’ 
‘min iniġġes iħallas’. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu informazzjoni dwar 
l-appoġġ għall-objettivi tat-tibdil fil-klima 
f'konformità mal-ambizzjoni li mill-anqas 
20% tal-baġit tal-Unjoni jiġi allokat għal 
dan il-għan, permezz ta' metodoloġija 
adottata mill-Kummissjoni permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni.

iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan li jiġi mħares u mtejjeb l-
ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 11 u 19 tat-
Trattat, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta’ 
‘min iniġġes iħallas’.

Or. de

Ġustifikazzjoni

20% tal-baġit tal-UE biex jintuża għal skopijiet tal-bidla fil-klima sal-lum kien fuq
suġġeriment tal-Kummissjoni għall-MFF il-ġdid, li kien għadu irid jiġi negozjat, sabiex in-
numri prematuri jkunu jistgħu jitħassru f’dan il-punt.

Emenda 22
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

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) 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; 
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’ 
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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;

Or. en

Emenda 23
Hermann Winkler

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) Qafas Strateġiku Komuni fl-anness 
għal dan ir-Regolament jikkonkretizza l-
objettivi tal-Unjoni, 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.

Or. de
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Emenda 24
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 25
Hermann Winkler

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-

(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 
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kundizzjonalità ex ante ma tiġix sodisfatta, 
il-Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li 
tissospendi l-pagamenti għall-programm.

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.

Or. de

Emenda 26
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Punt 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 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.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Xi drabi kundizzjonalità ex-ante tista’ ma tiddependix fuq il-ħaddiem dirett tal-entità li tkun 
qed tamministra l-programm..
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Emenda 27
Markus Pieper

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. 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. Jekk dawn il-
korrezzjonijiet jew sospensjonijiet jolqtu 
lil Stat Membru, li huwa milqut jew 
mhedded minn diffikultajiet serji fil-
qasam ta' stabbiltà 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, 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 
ekonomika.
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Or. de

Emenda 28
Hermann Winkler

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.

Or. de

Emenda 29
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 19
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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.

imħassra

Or. de

Emenda 30
Markus Pieper
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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 
minn tliet xhur, il-Kummissjoni tista’ 
tissospendi l-fondi kkontrollati minnu fi 
programm amministrat minnha. Dan 
għandiu jiġi allinjat fuq l-ogħla 
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prijoritajiet għall-appoġġ tat-tkabbir, per 
eżempju, l-infrastruttura ekonomika 
sabiex ma jkunx hemm ħsara akbar lill-
qagħda ekonomika reġjonali u soċjali. 

Or. de

Emenda 31
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Il-Kummissjoni għandha, fuq talba 
tal-Istat Membru milqut, tieħu deċiżjoni 
ad hoc dwar ir-regoli u l-kondizzjonijiet,  
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.

Or. de

Emenda 32
Aldo Patriciello

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 
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possibbli.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Preċiżjoni akbar tal-kunċett deskritt.

Emenda 33
Markus Pieper

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, per eżempju minn  
korrezzjonijiet finanzjarji taħt l-
amministrazzjoni tal-Kummissjoni waqt li 
jiġu kkunsidrati l-prijoritajiet provduti 
għat-tkabbir;

Or. de

Emenda 34
Markus Pieper
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Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Sabiex ikunu żgurati l-effikaċja, il-
ġustizzja u l-impatt sostenibbli tal-intervent 
tal-Fondi tal-QSK, għandu jkun hemm 
dispożizzjonijiet li jiggarantixxu li l-
investmenti fin-negozji u l-infrastrutturi 
jdumu fit-tul u li jimpedixxu l-użu ta' dawn 
il-Fondi tal-QSK għal vantaġġ mhux 
dovut. L-esperjenza turi li perjodu ta' 
ħames snin huwa perjodu minimu xieraq li 
għandu jiġi applikat, minbarra fejn ir-regoli 
dwar l-għajnuna mill-Istat ikunu 
jipprevedu perjodu differenti. Huwa xieraq 
li azzjonijiet appoġġati mill-FSE u 
azzjonijiet li ma jinvolvux investiment 
produttiv jew investiment fl-infrastruttura 
jiġu esklużi mir-rekwiżit ġenerali ta' 
durabbiltà, sakemm rekwiżiti bħal dawn 
ma jkunux jirriżultaw mir-regoli 
applikabbli dwar l-għajnuna mill-Istat, u li 
jiġu esklużi kontributi għal strumenti 
finanzjarji jew minnhom..

(41) Sabiex ikunu żgurati l-effikaċja, il-
ġustizzja u l-impatt sostenibbli tal-intervent 
tal-Fondi tal-QSK, għandu jkun hemm 
dispożizzjonijiet li jiggarantixxu li l-
investmenti fin-negozji u l-infrastrutturi 
jdumu fit-tul u li jimpedixxu l-użu ta' dawn 
il-Fondi tal-QSK għal vantaġġ mhux 
dovut. L-esperjenza turi li perjodu ta' 
għaxar snin huwa perjodu minimu xieraq 
li għandu jiġi applikat, minbarra fejn ir-
regoli dwar l-għajnuna mill-Istat ikunu 
jipprevedu perjodu differenti. Huwa xieraq 
li azzjonijiet appoġġati mill-FSE u 
azzjonijiet li ma jinvolvux investiment 
produttiv jew investiment fl-infrastruttura 
jiġu esklużi mir-rekwiżit ġenerali ta' 
durabbiltà, sakemm rekwiżiti bħal dawn 
ma jkunux jirriżultaw mir-regoli 
applikabbli dwar l-għajnuna mill-Istat, u li 
jiġu esklużi kontributi għal strumenti 
finanzjarji jew minnhom..

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 77, Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta’ għall-Ħames Rapport ta’ 
Koeżjoni tal-Kummissjoni u l-Istrateġija għall-Politika ta' Koeżjoni wara l-2013 
(2011/2035(INI)

Emenda 35
Markus Pieper

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 
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tista’ tistma jekk il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Fond tistax twassal għal 
telf sostanzjali ta’ impjiegi f'postijiet 
eżistenti fi ħdan l-Unjoni Ewropea, biex 
tiżgura li l-finanzjament Komunitarju ma 
jsostnix rilokazzjoni fl-Unjoni.

Or. de

Emenda 36
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Premessa 41b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41b) Tinħass il-ħtieġa li jinġarru sussidji 
operattivi diretti għad-dikjarazzjoniji tal-
affarijiet, li tiffinanzja l-politika ta’ 
koeżjoni speċjalment għall-kumpaniji 
kbar pjuttost importanti b’effett ta’ 
direzzjoni, u għalhekk titlob lill-kumpaniji 
privati kbar biex jiffokaw aktar minn qatt 
qabel fuq l-investimenti fir-riċerka u l-
iżvilupp jew b’mod aktar indirett biex 
jipprovdu appoġġ għall-infrastruttura;

Or. de

Emenda 37
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Premessa 41c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41c) Jekk tiġi promossa dispożizzjoni 
ċara fir-Regolament Ġenerali, li teskludi 
kwalunkwe finanzjament tal-UE għar-
rilokazzjoni fl-UE u li permezz tagħha 
jitbaxxa l-limitu għar-reviżjoni ta’ 
investiment bħal dan għal 10 miljun, 
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filwaqt li kumpaniji kbar jiġu  esklużi 
minn sussidji diretti u jiġu stabbiliti l-
limiti fuq it-tul tal-attivitajiet għal 10snin;

Or. de

Emenda 38
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Sabiex tiġi inkoraġġita d-dixxiplina 
finanzjarja, huwa xieraq li jiġu definiti l-
arranġamenti għad-diżimpenn ta’ 
kwalunkwe parti tal-impenn tal-baġit fi 
programm, b’mod partikolari fejn l-
ammont jista’ jkun eskluż mid-diżimpenn, 
partikolarment meta d-dewmien fl-
implimentazzjoni jirriżulta minn 
ċirkostanzi li huma indipendenti mill-parti 
kkonċernata, li jkunu anormali jew 
imprevedibbli u li l-konsegwenzi tagħhom 
ma jistgħux jiġu evitati minkejja d-
diliġenza murija.

(51) Sabiex tiġi inkoraġġita d-dixxiplina 
finanzjarja, huwa xieraq li jiġu definiti l-
arranġamenti għad-diżimpenn ta’ 
kwalunkwe parti tal-impenn tal-baġit fi 
programm, b’mod partikolari fejn l-
ammont jista’ jkun eskluż mid-diżimpenn, 
partikolarment meta d-dewmien fl-
implimentazzjoni jirriżulta minn 
ċirkostanzi li huma indipendenti mill-parti 
kkonċernata, li jkunu anormali jew 
imprevedibbli u li l-konsegwenzi tagħhom 
ma jistgħux jiġu evitati minkejja d-
diliġenza murija. Jekk Stat Membru jiġi 
milqut minn sitwazzjoni finanzjarja 
diffiċli, il-Kummissjoni għandha fuq talba 
tal-Istat Membru tieħu f'idejha l-
amministrazzjoni tal-fondi u tistabbilixxi 
programm speċifiku li jrawwem b’mod 
partikolari t-tkabbir ekonomiku tal-Istat 
Membru.

Or. de

Emenda 39
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 54
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex jiġu promossi l-objettivi tat-
Trattat ta’ koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali, il-mira tal-'Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi' għandha tappoġġja r-
reġjuni kollha. Sabiex jiġi pprovdut appoġġ 
bilanċjat u gradwali u li jirrefletti l-iżvilupp 
ekonomiku u soċjali, ir-riżorsi taħt dik il-
mira għandhom jiġu allokati mill-FEŻR u 
l-FSE fost l-inqas reġjuni żviluppati, ir-
reġjuni fi tranżizzjoni u r-reġjuni l-aktar 
żviluppati skont il-prodott domestiku gross 
(PDG) tagħhom per capita skont il-medja 
tal-Unjoni. Sabiex tiġi żgurata s-
sostenibbiltà fit-tul tal-investiment mill-
Fondi Strutturali, ir-reġjuni kollha li l-PDG 
per capita tagħhom għall-perjodu bejn l-
2007 u l-2013 kien anqas minn 75% tal-
medja tal-UE-25, iżda li l-PDG per capita 
tagħhom żdied għal aktar minn 75% tal-
medja tal-UE-27 għandhom jirċievu tal-
anqas żewġ terzi tal-allokazzjoni tagħhom 
għall-perjodu bejn l-2007 u l-2013. L-Istati 
Membri li l-introjtu nazzjonali gross (ING) 
tagħhom għal kull ras huwa inqas minn 
90% ta’ dak tal-medja tal-Unjoni 
għandhom jibbenifikaw taħt il-mira ta’ 
'Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi' mill-
FK.

(54) Sabiex jiġu promossi l-objettivi tat-
Trattat ta’ koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali, il-mira tal-'Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi' għandha tappoġġja r-
reġjuni kollha. Sabiex jiġi pprovdut appoġġ 
bilanċjat u gradwali u li jirrefletti l-iżvilupp 
ekonomiku u soċjali, ir-riżorsi taħt dik il-
mira għandhom jiġu allokati mill-FEŻR u 
l-FSE fost l-inqas reġjuni żviluppati, ir-
reġjuni fi tranżizzjoni u r-reġjuni l-aktar 
żviluppati skont il-prodott domestiku gross 
(PDG) tagħhom per capita skont il-medja 
tal-Unjoni. Sabiex tiġi żgurata s-
sostenibbiltà fit-tul tal-investiment mill-
Fondi Strutturali, ir-reġjuni kollha li għall-
perjodu bejn l-2007 u l-2013 skont l-
Objettiv ta’ Konverġenza, iżda li l-PDG 
per capita tagħhom żdied għal aktar minn 
75% tal-medja tal-UE-27 għandhom 
jirċievu tal-anqas żewġ terzi tal-
allokazzjoni tagħhom għall-perjodu bejn l-
2007 u l-2013. L-Istati Membri li l-introjtu 
nazzjonali gross (ING) tagħhom għal kull 
ras huwa inqas minn 90% ta’ dak tal-medja 
tal-Unjoni għandhom jibbenifikaw taħt il-
mira ta’ 'Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi' mill-FK.

Or. de

Emenda 40
Hermann Winkler

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 

imħassra
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l-impjiegi' għandhom jitwarrbu bħala 
riżerva għall- prestazzjoni għal kull Fond, 
u kategorija ta' reġjun f'kull Stat 
Membru.

Or. de

Emenda 41
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(59) Fir-rigward tal-Fondi u bil-għan li tiġi 
żgurata allokazzjoni xierqa għal kull 
kategorija ta’ reġjuni, fil-prinċipju ir-
riżorsi għandhom jiġu trasferiti bejn ir-
reġjuni differenti ħlief f’ċirkostanzi 
debitament ġustifikati marbuta mat-twettiq 
ta’ objettiv tematiku wieħed jew aktar u 
għal mhux aktar minn 2 % tal-
approprjazzjoni totali għal dik il-kategorija 
ta’ reġjun.

Or. de

Emenda 42
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) Sabiex jiġi żgurat impatt ekonomiku 
ġenwin, l-appoġġ mill-Fondi ma għandux 
jissostitwixxi l-infiq pubbliku jew l-infiq 
strutturali ekwivalenti mill-Istati Membri 
taħt it-termini ta’ dan ir-Regolament. Barra 
minn hekk, sabiex l-appoġġ mill-Fondi 

(60) Sabiex jiġi żgurat impatt ekonomiku 
ġenwin, l-appoġġ mill-Fondi ma għandux 
jissostitwixxi l-infiq pubbliku jew l-infiq 
strutturali ekwivalenti mill-Istati Membri 
taħt it-termini ta’ dan ir-Regolament. Barra 
minn hekk, sabiex l-appoġġ mill-Fondi 
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jieħu kont ta’ kuntest ekonomiku usa’, il-
livell ta’ infiq pubbliku għandu jiġi 
ddeterminat b’referenza għall-
kondizzjonijiet makroekonomiċi ġenerali li 
fihom isir il-finanzjament abbażi tal-
indikaturi pprovduti fil-Programmi ta’ 
Stabbiltà u Konverġenza sottomessi kull 
sena mill-Istati Membri skont ir-
Regolament (KE) Nru. 1466/1997 tas-
7 ta’ Lulju 1997 dwar it-tisħiħ tas-
sorveljanza tal-pożizzjonijiet baġitarji u s-
sorveljanza u l-koordinazzjoni ta’ politika 
ekonomika1. Il-verifika mill-Kummissjoni 
tal-prinċipju tal-addizzjonalità għandha 
tikkonċentra fuq l-Istati Membri li fihom 
ir-reġjuni inqas żviluppati u ta’ 
tranżizzjoni jkopru mill-inqas 15% tal-
popolazzjoni minħabba l-livell tar-riżorsi 
finanzjarji allokati lilhom.

jieħu kont ta’ kuntest ekonomiku usa’, il-
livell ta’ infiq pubbliku għandu jiġi 
ddeterminat b’referenza għall-
kondizzjonijiet makroekonomiċi ġenerali li 
fihom isir il-finanzjament abbażi tal-
indikaturi pprovduti fil-Programmi ta’ 
Stabbiltà u Konverġenza sottomessi kull 
sena mill-Istati Membri skont ir-
Regolament (KE) Nru. 1466/1997 tas-
7 ta’ Lulju 1997 dwar it-tisħiħ tas-
sorveljanza tal-pożizzjonijiet baġitarji u s-
sorveljanza u l-koordinazzjoni ta’ politika 
ekonomika2. Il-verifika mill-Kummissjoni 
tal-prinċipju tal-addizzjonalità għandha 
tinfirex fir-reġjuni kollha.

Or. de

Emenda 43
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Premessa 86a (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, proġetti tal-
infrastruttura speċjalment relatati man-
negozju.

                                               
1 ĠU L 209, 2.8.1997, p. 1.
2 ĠU L 209, 2.8.1997, p. 1.
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Or. de

Emenda 44
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Premessa 86b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(86b) Biex ma tkomplix tiggrava s-
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.

Or. de

Emenda 45
Markus Pieper

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 

(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 
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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.

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.

Or. de

Emenda 46
Hermann Winkler

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 għall-
prestazzjoni, id-definizzjoni taż-żona u l-
popolazzjoni koperti mill-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali, regoli dettaljati dwar l-
istrumenti finanzjarji (valutazzjoni ex 
ante, il-kombinazzjoni ta’ appoġġ, l-
eliġibbiltà, it-tipi ta’ attivitajiet mhux 
appoġġjati), regoli fuq ċerti tipi ta’ 
strumenti finanzjarji mwaqqfa fuq livell 
nazzjonali, reġjonali, transnazzjonali jew 
transkonfinali, regoli dwar ftehimiet ta’ 
finanzjament, it-trasferiment u l-
immaniġjar ta’ assi, l-arranġamenti għall-
immaniġjar u l-kontroll, ir-regoli dwar 

imħassra
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talbiet ta’ ħlas, u t-twaqqif ta’ sistema 
għall-kapitalizzazzjoni ta’ pagamenti 
annwali, id-definizzjoni ta’ rata fissa għal 
għal operazzjonijiet li jiġġeneraw dħul, id-
definizzjoni tar-rata fissa applikata għal 
spejjeż indiretti ta’ għotjiet ibbażati fuq 
metodi eżistenti u rati korrispondenti 
applikabli fil-politiki tal-Unjoni, ir-
responsabbiltajiet tal-Istati Membri fir-
rigward tal-proċedura għall-irrappurtar 
ta’ irregolaritajiet u għall-irkupru ta’ 
somom indebitament imħallsa, il-
modalitajiet għall-iskambju ta’ 
informazzjoni fuq l-operazzjonijiet, l-
arranġamenti għal rekord adegwat ta’ 
awditjar, il-kondizzjonijiet tal-awditjar 
nazzjonali, il-kriterji ta’ akkreditazzjoni 
għall-awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-
awtoritajiet ta’ ċertifikazzjoni, l-
identifikazzjoni ta’ trasportaturi tad-dejta 
aċċettati b’mod komuni u l-kriterji biex 
jiġi stabbilit il-livell ta’ korrezzjoni 
finanzjarja li għandu jiġi applikat. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li temenda l-Anness V sabiex jiġu 
indirizzati l-ħtiġijiet ta’ adattament fil-
ġejjieni. Huwa partikolarment importanti 
li lKummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, 
anke fil-livell ta’ esperti.

Or. de

Emenda 47
Hermann Winkler

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 Il-Kummissjoni 

(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 Il-Kummissjoni 
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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.

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

Or. de

Emenda 48
Markus Pieper

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 

(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 
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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.

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, u deċiżjonijiet 
dwar programmi speċjali għall-Istati 
Membri li jinsabu f’diffikultà finanzjarja.

Or. de

Emenda 49
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) 'kategorija ta’ reġjuni' tfisser il-
kategorizzazzjoni tar-reġjuni bħala 'reġjuni 
inqas żviluppati', 'reġjuni fi tranżizzjoni'
jew 'reġjuni aktar żviluppati' skont l-
Artikolu 82(2);

(19) 'kategorija ta’ reġjuni' tfisser il-
kategorizzazzjoni tar-reġjuni bħala 'reġjuni 
inqas żviluppati' jew 'reġjuni aktar 
żviluppati' skont l-Artikolu 82(2);

Or. de
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Emenda 50
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Fondi tal-QFS għandhom jipprovdu 
sostenn, permezz ta’ programmi 
multiannwali, li jikkumplimenta intervent 
nazzjonali, reġjonali u lokali, sabiex 
titwassal l-istrateġija tal-prijoritajiet tal-
Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, filwaqt li 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.

Or. en

Emenda 51
Krišjānis Kariņš

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.

Or. en
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Emenda 52
Krišjānis Kariņš

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. 

Or. en

Emenda 53
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 54
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Part 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-
azzjonijiet innovattivi fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni taħt l-Artikolu 9 tar-
Regolament tal-FEŻR, u assistenza teknika 
fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni.

Or. ro

Emenda 55
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 4 – paragrafu 7

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.

Or. de
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Emenda 56
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 4 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 57
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Part 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 
il-ksib tal-objettivi proposti u permezz tal-
monitoraġġ, ir-rappurtar u l-evalwazzjoni.

Or. ro

Emenda 58
Hermann Winkler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

programm ieħor rispettivament, Stat 
Membru għandu jorganizza sħubija skont 
l-Artikolu 4(4) sħubija mal-awtoritajiet 
lokali, reġjonali rilevanti u mal-imsieħba 
li ġejjin:

Or. de

Emenda 59
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 60
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Part 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-

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-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-perspettiva tal-
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programmi. ġeneru tiġi ggarantita fit-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi.

Or. ro

Emenda 61
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 62
Philippe Lamberts
on behalf of the Verts/ALE Group

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.

Or. en
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Emenda 63
Philippe Lamberts
on behalf of the Verts/ALE Group

Proposta għal regolament
Parti 2 – 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, abbażi ta' leġiżlazzjoni 
ambjentali eżistenti, jiżguraw li r-rekwiżiti 
tal-ħarsien ambjentali, l-effiċjenza fl-użu 
tar-riżorsi, il-ħarsien tal-bijodiversità u l-
ekosistemi,  il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima u r-reżiljenza għal diżastri bbażata 
fuq l-ekosistema u l-prevenzjoni u l-
ġestjoni tar-riskju ta’ adattament jiġu 
promossi fit-tħejjija u l-implimentazzjoni 
tal-Kuntratti ta’ Sħubija u inklużi bħala 
objettivi fil-programmi.  L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu informazzjoni dwar l-
appoġġ għall-objettivi tat-tibdil fil-klima u 
l-bijodiversità 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).

Or. en

Emenda 64
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) it-tisħiħ tal-kompetittività ta’ impriżi 
żgħar u medji u s-settur tal-agrikoltura 

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

u medji u mikrointrapriżi, is-settur tal-
agrikoltura (għall-FAEŻR) u s-settur tas-
sajd u l-akkwakultura (għall-EMFF);

Or. ro

Emenda 65
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Taqsima 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-isforzi li qed isiru bħala parti mill-politika reġjonali li għandhom l-għan li jkabbru l-
kompetittività ekonomika jikkonċentraw fuq l-impriżi żgħar u medji. Madanakollu anki l-
impriżi l-kbar għandhom rwol strutturali rileventi, pereżempju bħala interlokuturi fl-iżvilupp 
ta’ oqsma industrijali. B’konformità mal-inizjattiva ewlenija "Politika industrijali għall-era 
tal-globalizzazzjoni", jeħtieġ li tinżamm il-possibbiltà li jiġu megħjuna l-impriżi l-kbar, anki 
jekk l-attenzjoni tibqa’ kkonċentrata fuq l-SMEs.

Emenda 66
Philippe Lamberts
on behalf of the Verts/ALE Group

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

(4) l-appoġġ tal-bidla lejn ekonomija 
effiċjenti u bbażata fuq l-enerġija 
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fis-setturi kollha; rinovabbli fis-setturi kollha;

Or. en

Emenda 67
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Taqsima 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;

Or. it

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 68
Silvia-Adriana Ţicău

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-espansjoni tal-manifattura u l-
appoġġ tal-bidla lejn ekonomija b’livell 
baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju fis-
setturi kollha;

Or. ro



AM\900821MT.doc 35/59 PE488.023v01-00

MT

Emenda 69
Philippe Lamberts
on behalf of the Verts/ALE Group

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 5

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 għat-
tibdil fil-klima bbażat fuq l-ekosistema, il-
prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji;

Or. en

Emenda 70
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. ro

Emenda 71
Patrizia Toia

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 72
Aldo Patriciello

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6) il-protezzjoni tal-ambjent u tal-wirt 
kulturali u l-promozzjoni tal-għarfien u
tal-effiċjenza tar-riżorsi;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li fl-għanijiet tematiċi tal-fondi tal-qafas strateġiku komuni tiġi inkluża l-
protezzjoni tal-wirt kulturali. Barra minn hekk il-proposta hija konformi mal-Artikolu 5, 
paragrafu 6, punt c) tar-regolament dwar il-Fond Ewropew għall-iżvilupp reġjonali.

Emenda 73
Philippe Lamberts
on behalf of the Verts/ALE Group

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 74
Philippe Lamberts
on behalf of the Verts/ALE Group

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;

Or. en

Emenda 75
Silvia-Adriana Ţicău

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 
fir-reġjuni kollha, il-promozzjoni bħala 
prijorità tal-konnessjoni ta’ reġjuni inqas 
żviluppati ma’ infrastrutturi trans-
Ewropej tat-trasport u t-tneħħija ta' 
ostakoli fl-infrastrutturi tan-netwerks 
ewlenin;

Or. ro

Emenda 76
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) iż-żieda tal-impjieg u s-sostenn tal-
mobilità tax-xogħol;

Or. ro

Emenda 77
Silvia-Adriana Ţicău

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;
      

Or. ro

Emenda 78
Philippe Lamberts
on behalf of the Verts/ALE Group

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, 
inkluż il-bini tal-kapaċità għall-imsieħba 
msemmija fl-Artikolu 5, b’mod partikolari 
l-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u 
amministrazzjoni pubblika effiċjenti u 
innovattiva

Or. en
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Emenda 79
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. ro

Emenda 80
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Part 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; 

Or. ro

Emenda 81
Krišjānis Kariņš

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-

(f) il-mekkaniżmi għall-iżgurar ta' 
koerenza u konsistenza tal-ipprogrammar 
tal-Fondi tal-QSK mar-
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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.

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.

Or. en

Emenda 82
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 12 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Adozzjoni u reviżjoni Reviżjoni

Or. ro

Emenda 83
Hermann Winkler

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.

Or. de

Emenda 84
Hermann Winkler

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

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

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

Or. de

Emenda 85
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Jekk 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.

Or. ro

Emenda 86
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Part 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-

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

Or. ro

Emenda 87
Hermann Winkler

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.

Or. de

Emenda 88
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a
Il-Kummissjoni għandha tkun sieħeb 
ugwali għal kull Stat Membru u 
responsabbli b’mod ugwali għall-ksib tal-
objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020.

Or. ro
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Emenda 89
Krišjānis Kariņš

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 rilevanti 
tal-Kunsill adottati taħt l-Artikoli 148(4) 
tat-Trattat abbażi ta' Programmi 
Nazzjonali ta’ Riforma;

Or. en

Emenda 90
Kent Johansson

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 tqassim ta’ responsabbiltajiet.

Or. en

Emenda 91
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt v
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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 strateġiji makro-reġjonali u 
strateġiji u sinerġiji eżistenti tal-baċiri tal-
baħar u tax-xmajjar;

Or. ro

Emenda 92
Hermann Winkler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 93
Markus Pieper

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" 
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u l-Fondi tat-TEN-, b'enfasi partikolari 
fuq konnessjonjiet trans-konfinali u l-
konnessjonijiet reġjonali għall assi tat-
trasport transnazzjonali;

Or. de

Emenda 94
Philippe Lamberts
on behalf of the Verts/ALE Group

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; 

Or. en

Emenda 95
Markus Pieper

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

ii) sommarju tal-valutazzjoni tas-
sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante 
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;

Or. de
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Emenda 96
Krišjānis Kariņš

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 abbażi 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. 

Or. en

Emenda 97
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti implimentattivi, 
li tapprova l-Kuntratt ta’ Sħubija mhux 
aktar tard minn sitt xhur wara s-
sottomissjoni tiegħu mill-Istat Membru, 
sakemm kwalunkwe osservazzjoni
magħmula mill-Kummissjoni tkun tqieset
b’mod sodisfaċenti. Il-Kuntratt ta’ Sħubija 

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 
Membru inkwistjoni u l-Kummissjoni 
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ma għandux jidħol fis-seħħ qabel l-
1 ta’ Jannar 2014.

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.

Or. ro

Emenda 98
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn Stat Membru jipproponi emenda 
għall-Kuntratt ta’ Sħubija, il-Kummissjoni 
għandha twettaq valutazzjoni skont il-
paragrafu 1 u, fejn xieraq, għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti implimentattivi, 
li tapprova l-emenda.

3. Fejn Stat Membru jipproponi emenda 
għall-Kuntratt ta’ Sħubija, il-Kummissjoni 
għandha twettaq valutazzjoni skont il-
paragrafu 1 u, għandha tadotta deċiżjoni fi 
żmien xahar, permezz ta’ atti 
implimentattivi, li tapprova l-emenda.

Or. ro

Emenda 99
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 100
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni provduta dwar is-
sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante 
fil-qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-
Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi. In-
nuqqas li jitlestew l-azzjonijiet sabiex tiġi 
sodisfatta kondizzjonalità ex ante sad-data 
tal-iskadenza stabbilita fil-programm jista’
jikkostitwixxi bażi għas-sospensjoni tal-
ħlasijiet mill-Kummissjoni wara 
evalwazzjoni tal-kawżi u ċ-ċirkostanzi 
rilevanti.

Or. ro

Emenda 101
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 102
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 103
Krišjānis Kariņš
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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. 

Fuq inizjattiva tiegħu stess, Stat Membru 
jista’ jiddeċiedi li jistabbilixxi riżerva
għall-prestazzjoni nazzjonali għall-mira 
ta’ 'Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi', 
li tikkonsisti f’5% tal-allokazjoni totali 
tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżerva obbligatorja għall-prestazzjoni tista’ tfixkel l-effiċjenza tal-politika ta’ koeżjoni 
minħabba l-fatt li jistgħu jiġu stabbiliti miri li jistgħu jintlaħqu faċilment sabiex jiġu rċevuti l-
fondi li twarrbu.  Għalhekk ir-riżerva għall-prestazzjoni m’għandhiex tkun obbligatorja.  L-
Istati Membri jistgħu jagħżlu li jimplimentawha fuq livell nazzjonali.

Emenda 104
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro
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Emenda 105
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 106
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu mħassar

Or. de

Emenda 107
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Abbażi tal-analiżi li ssir fl-2019, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, biex 
tiddetermina l-programmi u l-prijoritajiet li 

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

jkunu kisbu l-miri tagħhom għal kull 
wieħed mill-Fondi tal-QSK u għal kull Stat 
Membru. 

Or. en

Emenda 108
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Fejn ikun hemm evidenza li tirriżulta 
minn reviżjoni tal-prestazzjoni li prijorità 
tkun naqset milli tikseb l-għanijiet stabbiliti 
fil-qafas tal-prestazzjoni, il-Kummissjoni, 
flimkien mal-Istat Membru, għandhom 
jieħdu l-miżuri neċessarji.

Or. ro

Emenda 109
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-Kummissjoni, abbażi tal-eżami 
tar-rapport ta’ implimentazzjoni finali tal-
programm, tistabbilixxi nuqqas serju 
sabiex jinkisbu l-miri stabbiliti fil-qafas tal-
prestazzjoni, tista’ tapplika korrezzjonijiet 
finanzjarji fir-rigward tal-prijoritajiet 
ikkonċernati skont ir-regoli speċifiċi għall-
Fond. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxi l-kriterji u l-
metodoloġija għad-determinazzjoni tal-
livell ta' korrezzjoni finanzjarja li trid tiġi 
applikata.

4. Fejn il-Kummissjoni, abbażi tal-eżami 
tar-rapport ta’ implimentazzjoni finali tal-
programm, tistabbilixxi nuqqas serju 
sabiex jinkisbu l-miri stabbiliti fil-qafas tal-
prestazzjoni, tista’ tapplika korrezzjonijiet 
finanzjarji fir-rigward tal-prijoritajiet 
ikkonċernati skont ir-regoli speċifiċi għall-
Fond. Il-Kummissjoni għandha, wara 
konsultazzjoni mal-Istati Membri 
kkonċernati u f’kooperazzjoni magħhom,
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 142 li jistabbilixxi l-
kriterji u l-metodoloġija għad-
determinazzjoni tal-livell ta' korrezzjoni 
finanzjarja li trid tiġi applikata.    

Or. ro

Emenda 110
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu mħassar

Or. de

Emenda 111
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istat Membru għandu jressaq proposta 
biex isiru emendi fuq il-Kuntratt ta' Sħubija 
u l-programmi relevanti fi żmien xahar. 

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

programmi relevanti fi żmien xahar.    

     

Or. ro

Emenda 112
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-Kummissjoni ma tkunx għamlet 
kummenti jew fejn il-kummenti tagħha 
jkunu ġew ikkunsidrati b'mod xieraq, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni li 
tapprova l-emendi għall-Kuntratt ta' 
Sħubija u l-programmi relevanti mingħajr 
dewmien żejjed.

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni li tapprova l-emendi għall-
Kuntratt ta' Sħubija u l-programmi 
relevanti fi żmien perjodu ta’ 15-il jum 
mill-ewwel emenda miftiehma.
    

Or. ro

Emenda 113
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B'deroga mill-paragrafu 1, fejn l-
assistenza finanzjarja tingħata lil Stat 
Membru skont il-paragrafu 1(d) u tkun 
marbuta ma' programm ta' aġġustament, il-
Kummissjoni tista', mingħajr ebda 
propsota mill-Istat Membru, temenda l-
Kuntratt ta' Sħubija u l-programmi bil-għan 
tal-immassimizzar tal-impatt tat-tkabbir u 
l-kompetittività tal-Fondi tal-QSK 
disponibbli. Biex tiżgura l-

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

implimentazzjoni effettiva tal-Kuntratt ta' 
Sħubija u l-programmi relevanti, il-
Kummissjoni għandha tinvolvi ruħha fil-
ġestjoni kif inhu spjegat fil-programm ta' 
aġġustament jew fil-Memorandum ta' 
Spjegazzjoni ffirmat mill-Istat Membru 
kkonċernat.
      

Or. ro

Emenda 114
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 21 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. ro

Emenda 115
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 21 – paragrafu 6 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-Kunsill jikkonkludi, skont l-Artikolu 
8(3) tar-Regolament (UE) Nru […]/2011 

imħassar
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[dwar il-prevenzjoni u l-korrezzjoni ta' 
żbilanċi makroekonomiċi] li, f'żewġ 
ċirkostanzi suċċessivi, l-Istat Membru ma 
jkunx ressaq pjan ta' azzjoni korrettiva 
suffiċjenti jew il-Kunsill jadotta deċiżjoni 
fejn jiddikjara nuqqas ta' konformità mal-
Artikolu 10(4) ta' dak ir-Regolament;

Or. ro

Emenda 116
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 21 – paragrafu 6 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-Kummissjoni tikkonkludi li l-Istat 
Membru ma jkunx ħa miżuri biex 
jimplimenta l-programm ta' aġġustament 
imsemmi fir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
Nru 407/2010 jew ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 332/2002 u 
b'konsegwenza ta' dan tiddeċiedi li ma 
tawtorizzax il-ħlas tal-assistenza 
finanzjarja lil dan l-Istat Membru; jew 

imħassar

Or. ro

Emenda 117
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 21 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. Fid-deċiżjoni ta' sospensjoni ta' parti 
mill-ammont jew tal-ammont kollu tal-
ħlasijiet jew impenji skont il-paragrafu 6, 
il-Kummissjoni għandha tiżgura li s-
sospensjoni tkun proporzjonali u effettiva, 
b'kunsiderazzjoni għaċ-ċirkostanzi 
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ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, partikolarment fir-
rigward tal-ugwaljanza fit-trattament bejn 
l-Istati Membri, u partikolarment fir-
rigward tal-impatt tas-sospensjoni fuq l-
ekonomija tal-Istat Membru kkonċernat.

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

     

Or. ro

Emenda 118
Markus Pieper

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Stati Membri li jissodisfaw il-
kondizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, 
ittri a, b jew ċ jistgħu jinkarigaw lill-
Kummissjoni biex jistabbilizzaw is-
sitwazzjoni ekonomika tagħhom u biex 
jiġi evitat telf ta’mezzi devastanti, biex 
tistabbilixxi programm separat skont l-
Artikolu 53 tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-
Regolament Finanzjarju applikabbli 
għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 
Ewropej1 (tmexxija ċentralizzata) permezz 
ta’ att ta' implimentazzjoni li jiżgura li 
ħlasijiet abbandunati u/jew irkuparti tal-
Istat Membru jippermettu kemm jista’ 
jkun malajr il-kisba ta’ dan ir-
Regolament imsemmi fl-Artikolu 21(4) -
żieda massima tal-impatt tar-riżorsi 
disponibbli għat-tkabbir u l-
kompetittività;
_________
1 ABl. L 248, 16.9.2002, p.1.
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Emenda 119
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 21 – paragrafu 8 – sottoparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, mingħajr 
dewmien, tneħħi s-sospensjoni fuq il-
pagamenti u l-impenji meta Stat Membru 
jipproponi emendi għall-Kuntratt ta' 
Sħubija u l-programmi relevanti kif 
jintalab mill-Kummissjoni, li tkun 
approvathom u, fejn applikabbli:

Il-Kummissjoni għandha, mingħajr 
dewmien, tneħħi s-sospensjoni fuq il-
pagamenti u l-impenji meta Stat Membru 
jipproponi emendi għall-Kuntratt ta' 
Sħubija u l-programmi relevanti u, fejn 
applikabbli:

Or. ro

Emenda 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 21 – paragrafu 8 – sottoparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-istess ħin, il-Kunsill għandu jiddeċiedi, 
fuq proposta mill-Kummissjoni, li jerġa’ 
jipprovdi l-baġit tal-impenji sospiżi skont l-
Artikolu 8 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 
Nru […] li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju 
multiannwali għas-snin 2014 sa 2020.

Fl-istess ħin, il-Kunsill għandu jiddeċiedi, 
fuq proposta mill-Kummissjoni, li jerġa’ 
jipprovdi l-baġit tal-impenji sospiżi 
immedjatament skont l-Artikolu 8 tar-
Regolament tal-Kunsill (UE) Nru […] li 
jistabbilixxi l-qafas finanzjarju 
multiannwali għas-snin 2014 sa 2020.

Or. ro
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Markus Pieper
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 22 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Stati Membri li jissodisfaw il-
kondizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, 
ittri a, b jew ċ jistgħu jinkarigaw lill-
Kummissjoni biex jistabbilizzaw is-
sitwazzjoni ekonomika tagħhom u biex 
jiġi evitat telf ta’mezzi devastanti, biex 
tistabbilixxi programma separat skont l-
Artikolu 53 tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-
Regolament Finanzjarju applikabbli 
għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 
Ewropej (tmexxija ċentralizzata) permezz 
ta’ att ta' implimentazzjoni li jiżgura li 
ħlasijiet abbandunati u/jew irkuparti tal-
Istat Membru jippermettu kemm jista’ 
jkun malajr il-kisba ta’ dan ir-
Regolament imsemmi fl-Artikolu 21(4) -
żieda massima tal-impatt tar-riżorsi 
disponibbli għat-tkabbir u l-
kompetittività;

Or. de


