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Emenda 39
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. 
L-ammont ta' konċentrazzjoni għandha tqis
il-livell ta' żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-
bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD per 
capita għall-perjodu 2007-2013 kien ta' 
anqas minn 75% tal-PGD medju tal-UE-
25 fil-perjodu ta' referenza.

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. 
L-ammont ta' konċentrazzjoni għandu jqis
il-livell ta' żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-
bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li ġew 
appoġġati skont l-objettivi ta' 
Konverġenza fil-perjodu 2007-2013.

Or. de

Emenda 40
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. 
L-ammont ta' konċentrazzjoni għandha tqis 

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju, filwaqt li jippromwovi t-tkabbir 
ekonomiku inklużiv u l-mitigazzjoni tat-



PE488.025v01-00 4/47 AM\900826MT.doc

MT

il-livell ta' żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-
bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD per 
capita għall-perjodu 2007-2013 kien ta' 
anqas minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 
fil-perjodu ta' referenza.

tibdil fil-klima. L-ammont ta' 
konċentrazzjoni għandha tqis il-livell ta' 
żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-bżonnijiet 
speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD per capita 
għall-perjodu 2007-2013 kien ta' anqas 
minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 fil-
perjodu ta' referenza.

Or. ro

Emenda 41
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. 
L-ammont ta' konċentrazzjoni għandha tqis 
il-livell ta' żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-
bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD per 
capita għall-perjodu 2007-2013 kien ta' 
anqas minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 
fil-perjodu ta' referenza.

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju, l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u 
l-effiċjenza tar-riżorsi. L-ammont ta' 
konċentrazzjoni għandha tqis il-livell ta' 
żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-bżonnijiet 
speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD per capita 
għall-perjodu 2007-2013 kien ta' anqas 
minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 fil-
perjodu ta' referenza.

Or. en

Emenda 42
Herbert Reul, Norbert Glante

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fattur deċiżiv għall-iżvilupp ta' 
treġjun huwa l-kapaċità tiegħu ta' 
innovazzjoni, li min-naħa tagħha 
tiddependi ħafna mir-riċerka u l-iżvilupp. 
In-nuqqas ta' faċilitajiet eċċellenti għar-
riċerka li possibilment jattiraw kemm l-
aqwa xjenzati internazzjonali kif ukoll il-
ġenerazzjoni tagħhom stess ta' riċerkaturi 
li jmiss jippreżenta ostaklu serju għall-
iżvilupp f'ħafna reġjuni. Kważi r-reġjuni 
kollha tal-Ewropa għandhom diaspora 
b'suċċess ta' xjenzati li jaħdmu fl-aqwa 
istituzzjonijiet ta' riċerka fid-dinja, anke 
barra l-Ewropa. Ikun ta' benefiċċju għall-
Unjoni Ewropea tal-Innovazzjoni jekk 
dawn il-persuni b'talent jiġu lura. Il-
FEŻR għandu għalhekk jappoġġja l-
isforzi kollha li jsiru mir-reġjuni biex 
jistabbilixxu istituzzjonijiet ta' riċerka 
bħal dawn f'ambjent li jippromwovi l-
innovazzjoni. Is-sinerġiji kollha possibbli 
bl-'Orrizzont 2020' għandhom jiġu 
sfruttuti, b'mod partikolari meta r-reġjuni 
japplikaw għall-appoġġ skont il-
programm 'Orrizzont 2020' billi, 
pereżempju, jieħdu sehem f'kompetizzjoni 
għall-ħolqien ta' istituzzjonijiet ta' riċerka 
eċċellenti flimkien mal-aqwa korpi ta' 
riċerka. Huwa biss permezz ta' tali miżuri 
li l-istituzzjonijiet ġodda jistgħu jsiru 
ċentri ta' gravità li se jattiraw impriżi ta' 
innovazzjoni u jiżviluppaw f'nukleu ta' 
raggruppamenti tar-riċerka u l-
innovazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Der Brain Drain in einigen MS ist eine Herausforderung für ganz Europa! Um attraktive 
Forschungsinstitute aufzubauen, brauchen diese MS Unterstützung: für die Infrastruktur aus 
dem EFRE, für die Sicherung der Exzellenz aus Horizont 2020. Im Matias-Bericht hat das EP 
einen Wettbewerb vorgeschlagen, bei dem Teams aus jeweils einem bestehenden 
Spitzeninstitut und einer aufstrebenden Region antreten. Ihre wissenschaftlichen Konzepte 
werden nach dem Exzellenzprinzip aus H2020 gefördert. Die Region setzt Eigen- und EFRE-
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Mittel - die nicht dem Wettbewerb unterliegen - für die Infrastruktur ein.

Emenda 43
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) B'konformita mal-Istrateġija 
Ewropa 2020, il-FEŻR, flimkien mal-
fondi l-oħra skont il-Qafas Strateġiku 
Komuni, għandu jikkontribwixxi għall-
ilħiq tal-objettivi strateġiċi stipulati fil-
Qafas tal-UE għall-Istrateġiji Nazzjonali 
għall-Integrazzjoni tar-Roma sal-2020 
billi jgħdin fil-finanzjament ta' miżuri 
integrati mmirati lejn l-iżgurar, bħala 
standard minimu, tal-aċċess mhux 
diskriminatorju għar-Roma għall-
edukazzjoni, l-impjiegi, is-servizzi tas-
saħħa u l-akkomodazzjoni fi djar.      

Or. ro

Emenda 44
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli, huwa kkunsidtrat neċessarju li 
jiġu megħjuna azzjonijiet integrati sabiex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
klimatiċi u soċjali li jaffettwaw iż-żoni 
urbani, u li tiġi definita proċedura li 
tistabbilixxi elenku ta' bliet koperti b'dawn 
l-azzjonijiet u l-allokazzjoni ta' flus 
imwarrba għal dawn l-azzjonijiet.

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli integrali, huwa kkunsidtrat 
neċessarju li jiġu megħjuna azzjonijiet 
integrati sabiex jingħelbu l-isfidi 
ekonomiċi, ambjentali, klimatiċi u soċjali li 
jaffettwaw iż-żoni urbani, li l-bliet jiġu 
adattati għall-isfidi għat-tibdil fil-klima, u 
li tiġi definita proċedura li tistabbilixxi 
elenku ta' bliet koperti b'dawn l-azzjonijiet 
u l-allokazzjoni ta' flus imwarrba għal 
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dawn l-azzjonijiet.

Or. en

Emenda 45
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli, huwa kkunsidtrat neċessarju li 
jiġu megħjuna azzjonijiet integrati sabiex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
klimatiċi u soċjali li jaffettwaw iż-żoni 
urbani, u li tiġi definita proċedura li 
tistabbilixxi elenku ta' bliet koperti b'dawn 
l-azzjonijiet u l-allokazzjoni ta' flus 
imwarrba għal dawn l-azzjonijiet.

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli u inklużiv, huwa kkunsidtrat 
neċessarju li jiġu megħjuna azzjonijiet 
integrati sabiex jingħelbu l-isfidi 
ekonomiċi, ambjentali, klimatiċi u soċjali li 
jaffettwaw iż-żoni urbani, u li tiġi definita 
proċedura li tistabbilixxi elenku ta' bliet 
koperti b'dawn l-azzjonijiet u l-allokazzjoni 
ta' flus imwarrba għal dawn l-azzjonijiet.

Or. ro

Emenda 46
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Filwaqt li tibbaża fuq l-esperjenza u l-
vantaġġi tal-integrazzjoni tal-miżuri fil-
qasam tal-iżvilupp urban sostenibbli fil-
programmi operazzjonali appoġġjati mill-
FEŻR waqt il-perjodu 2007-2013, għandu 
jittieħed pass 'il quddiem fuq livell ta' 
Unjoni billi tiġi stabbilita pjattaforma 
għall-iżvilupp urban.

(8) Filwaqt li tibbaża fuq l-esperjenza u l-
vantaġġi tal-integrazzjoni tal-miżuri fil-
qasam tal-iżvilupp urban sostenibbli u 
inklużiv fil-programmi operazzjonali 
appoġġjati mill-FEŻR waqt il-perjodu 
2007-2013, għandu jittieħed pass 'il 
quddiem fuq livell ta' Unjoni billi tiġi 
stabbilita pjattaforma għall-iżvilupp urban.

Or. ro
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Emenda 47
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex jiġu identifikati jew ivvalutati 
soluzjonijiet ġodda relatati mal-iżvilupp 
urban sostenibbli li huma ta' rilevanza fuq 
livell ta' Unjoni, il-FEŻR għandu jappoġġja 
azzjonijiet innovattivi fil-qasam tal-
iżvilupp sostenibbli urban.

(9) Sabiex jiġu identifikati jew ivvalutati 
soluzjonijiet ġodda relatati mal-iżvilupp 
urban sostenibbli u inklużiv li huma ta' 
rilevanza fuq livell ta' Unjoni, il-FEŻR 
għandu jappoġġja azzjonijiet innovattivi 
fil-qasam tal-iżvilupp sostenibbli urban.

Or. ro

Emenda 48
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex jiġu identifikati jew ivvalutati 
soluzjonijiet ġodda relatati mal-iżvilupp 
urban sostenibbli li huma ta' rilevanza fuq 
livell ta' Unjoni, il-FEŻR għandu jappoġġja 
azzjonijiet innovattivi fil-qasam tal-
iżvilupp sostenibbli urban.

(9) Sabiex jiġu identifikati jew ivvalutati 
soluzjonijiet ġodda relatati mal-iżvilupp 
urban sostenibbli li huma ta' rilevanza fuq 
livell ta' Unjoni, il-FEŻR għandu jappoġġja 
azzjonijiet innovattivi fil-qasam tal-
iżvilupp sostenibbli urban integrali.

Or. en

Emenda 49
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Jenfasizza l-importanza li tinżamm l-
attività ekonomika fiċ-ċentri urbani.
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Or. en

Emenda 50
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura.

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura. huwa 
tal-fehma li l-Fondi Strutturali għandhom 
jintużaw sal-massimu tagħhom biex 
jappoġġjaw il-bini tal-kapaċità fir-reġjuni 
permezz tal-attivitajiet iddedikati mmirati 
lejn it-twaqqif ta’ ċentri tal-eċċellenza, l-
immodernizzar tal-universitajiet, ix-xiri 
ta’ apparat xjentifiku, it-trasferiment tat-
teknoloġija lokali, l-appoġġ għan-negozji 
li jkunu għadhom kemm jiftħu u l-ispin-
offs, u l-interazzjoni lokali bejn l-
industrija u l-akkademja; jemmen li dan 
għandu jagħmel possibbli l-iżvilupp ta' 
triq għall-eċċellenza, li twassal lil dawn ir-
reġjuni biex jipparteċipaw bis-sħiħ fl-
Orizzont 2020, fuq il-bażi tal-kwalità u l-
eċċellenza;

Or. en

Emenda 51
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura.

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura, kif 
ukoll r-reġjuni li jiffaċċaw sfidi 
demografiċi.

Or. de

Emenda 52
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment f'intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs);

(a) l-investiment tanġibbli u intanġibbli li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment esklussivament f'intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju (SMEs);

Or. en

Emenda 53
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
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salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment f'intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs);

salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment f'intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs) b'mod partikolari;

Or. de

Emenda 54
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-investiment f'miżuri għat-titjib tal-
effiċjenza enerġetika fis-settur tal-bini u 
tat-trasport, b'enfasi speċjali fuq l-
effiċjenza enerġetika tal-akkomodazzjoni 
fi djar;

Or. ro

Emenda 55
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali 
tas-saħħa u tal-edukazzjoni;

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali 
tas-saħħa u tal-edukazzjoni, b'enfasi fuq 
ir-reġjuni l-inqas żviluppati u r-reġjuni l-
iktar vulnerabbli soċjoekonomikament;

Or. ro

Emenda 56
Hermann Winkler
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) investiment fiss f'tagħmir u 
infrastruttura fuq skala żgħira;

(i) investiment fiss f'tagħmir u 
infrastruttura;

Or. de

Emenda 57
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) għajnuna u servizzi lill-impriżi, b'mod 
partikolari l-SMEs;

(ii) għajnuna u servizzi biex tissaħħaħ l-
innovazzjoni fl-impriżi, b'mod partikolari 
l-SMEs u l-attività kummerċjali fiċ-ċentri 
tal-bliet;

Or. en

Emenda 58
Herbert Reul, Norbert Glante

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) għajnuna lir-riċerka pubblika u 
entitajiet innovattivi, u investiment fit-
teknoloġija u r-riċerka applikata fl-impriżi;

(iii) għajnuna lir-riċerka pubblika u 
entitajiet innovattivi, u investiment fit-
teknoloġija u r-riċerka applikata fl-impriżi;
din tinkludi l-ħolqien tal-aqwa 
istituzzjonijiet ta' riċerka, pereżempju 
bħala parti minn kompetizzjoni 
korrispondenti skont il-programm 
Orizzont 2020, u l-appoġġ għall-miżuri 
xierqa kollha li se jagħmlu dawn l-
istituzzjonijiet attraenti 
internazzjonalment, inklużi salarji 
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kompetittivi internazzjonalment;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara wkoll l-premessa 5a (ġdida). Jekk ir-reġjuni għandhom jattiraw l-aqwa xjenzati 
internazzjonali u intrapriżi innovattivi, dawn għandhom joħolqu ambjent attraenti. Dan se 
jinvolvi salarji kompetittivi internazzjonalment għax-xjenzati kif ukoll, pereżempju, skejjel fejn 
it-tfal jitgħallmu bl-Ingliż, żoni tan-negozju u servizzi amministrattivi moderni onlajn. Ir-
reġjuni għandhom ikunu jistgħu jużaw ir-riżorsi tal-FEŻR għal dan l-iskop.

Emenda 59
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) għajnuna lir-riċerka pubblika u
entitajiet innovattivi, u investiment fit-
teknoloġija u r-riċerka applikata fl-impriżi;

(iii) għajnuna lill-organizzazzjonijiet 
pubbliċi jew privati li jagħmlu riċerka u
innovazzjoni u  investiment fit-teknoloġija 
u r-riċerka applikata fl-impriżi;

Or. en

Emenda 60
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) għajnuna lir-riċerka pubblika u 
entitajiet innovattivi, u investiment fit-
teknoloġija u r-riċerka applikata fl-impriżi;

(iii) għajnuna lill-entitajiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni u investiment fit-teknoloġija u 
r-riċerka applikata fl-impriżi;

Or. de
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Emenda 61
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn reġjuni, bliet, u l-
protagonisti soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali relevanti;

(iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn reġjuni, bliet, u l-
protagonisti soċjali, ekonomiċiu 
ambjentali, xjentifiċi u ta' riċerka
relevanti;

Or. de

Emenda 62
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – subpunt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iva) appoġġ għall-organizzazzjonijiet 
pubbliċi u privati fit-titjib tas-sistemi tas-
saħħa.

Or. en

Emenda 63
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) assistenza teknika. (e) l-assistenza teknika fil-livelli kollha tal-
korpi tal-amministrazzjoni u ta' ġestjoni li 
jittrattaw l-innovazzjoni. 

Or. en
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Emenda 64
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT.

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT, imma għandu jkun 
miftuħ għal soluzzjonijiet innovattivi fl-
oqsma tas-servizzi tal-ekosistema, l-
infrastrutturi tal-bijodiversità u ekoloġiċi, 
is-soluzzjonijiet tat-trasport li ma 
jagħmlux ħsara lill-ambjent u it-
teknoloġija tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni ekoloġika.

Or. en

Emenda 65
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT.

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin primarjament 
investimenti f'infrastruttura li tipprovdi 
servizzi bażiċi liċ-ċittadini fl-oqsma tal-
ambjent, it-trasport u l-ICT.

Or. de

Emenda 66
Hermann Winkler
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettivi tematiċi 
stabbilit f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] . 
kif ukoll

imħassar

Or. de

Emenda 67
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ; 
kif ukoll

(i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
fil-punti 1, 3, 4 u 6 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ; 
kif ukoll

Or. en

Emenda 68
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) mill-inqas 20% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettiv tematiku 

imħassar



AM\900826MT.doc 17/47 PE488.025v01-00

MT

stabbilit f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

Or. de

Emenda 69
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) mill-inqas 20% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] ;

(ii) mill-inqas 25 % mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] ;

Or. en

Emenda 70
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] .

(i) mill-inqas 60 % mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] .

Or. en

Emenda 71
Kent Johansson
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) mill-inqas 6% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

(ii) mill-inqas 15 % mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

Or. en

Emenda 72
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) mill-inqas 6% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

(ii) mill-inqas 15 % mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

Or. en

Emenda 73
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) mill-inqas 6 % mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

(ii) mill-inqas 12 % mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].
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Or. en

Emenda 74
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga minn punt (a) (i), f'dawk ir-
reġjuni li l-PGD per capita tagħhom 
għall-perjodu 2007-13 kien ta' anqas 
minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 fil-
perjodu ta' referenza, imma li huma 
eliġibbli taħt il-kategorija ta' tranżizzjoni 
jew reġjuni aktar żviluppati kif definit fl-
Artikolu 82(2)(b) u (c) tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR] fil-perjodu 
2014-2020, mill-inqas 60% mit-total tar-
riżorsi tal-FEŻR fuq livell nazzjonali 
għandhom ikunu allokati għal kull 
objettiv tematiku stabbilit f'punti 1, 3 u 4 
tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 
[…]/2012 [CPR].

imħassar

Or. de

Emenda 75
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 1 – parti intrоduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) it-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u l-innovazzjoni:

(1) it-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku, l-innovazzjoni u t-titjib tat-
taħriġ fiċ-ċentri Ewropej tal-edukazzjoni.

Or. en
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Emenda 76
Herbert Reul, Norbert Glante

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titjib tal-infrastruttura tar-riċerka u l-
innovazzjoni (R&I), u l-kapaċità li tiġi 
żviluppata eċċellenza fir-R&I, u l-
promozzjoni ta' ċentri ta' kompetenza, 
b'mod partikolari dawk li huma ta' interess 
Ewropew;

(a) it-titjib tal-infrastruttura tar-riċerka u l-
innovazzjoni (R&I), u l-kapaċità li tiġi 
żviluppata eċċellenza fir-R&I, u l-
promozzjoni ta' ċentri ta' kompetenza, 
b'mod partikolari dawk li huma ta' interess 
Ewropew u dawk li jippreżentaw sinerġiji 
possibbli ma' programmi Ewropej oħra, 
pereżempju mal-kompetizzjoni li jinħolqu 
l-aqwa istituzzjonijiet ta' riċerka taħt l-
Orizzont 2020;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara wkoll l-premessa 5a (ġdida). Ħafna kompetizzjonijiet reġjonali wrew li dan l-istrument 
huwa mod partikolarment effettiv biex jiddaħħal rendiment eċċellenti. Anke f'dawk ir-reġjuni 
li ma jkunux fost ir-rebbieħa, dawn itejbu l-ambjent għall-innovazzjoni u b'hekk jipproduċu 
effetti pożittivi sinifikanti.

Emenda 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titjib tal-infrastruttura tar-riċerka u l-
innovazzjoni (R&I), u l-kapaċità li tiġi 
żviluppata eċċellenza fir-R&I, u l-
promozzjoni ta' ċentri ta' kompetenza, 
b'mod partikolari dawk li huma ta' interess 
Ewropew;

(a) it-titjib tal-infrastruttura tar-riċerka, l-
innovazzjoni (R&I), l-investiment fit-
tekonoloġiji u l-kapaċità li tiġi żviluppata 
eċċellenza fir-R&I, u l-promozzjoni ta' 
ċentri ta' kompetenza, b'mod partikolari 
dawk li huma ta' interess Ewropew;

Or. en
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Emenda 78
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 
għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni ekoeffiċjenti, l-innovazzjoni 
soċjali u l-applikazzjonijiet ta' servizzi 
pubbliċi, simulazzjoni tal-esiġenzi, 
netwerking, ċentri ta' teknoloġija għolja, u 
l-innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

Or. en

Emenda 79
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 
għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u organizzattiva u l-
applikazzjonijiet ta' servizzi pubbliċi, 
simulazzjoni tal-esiġenzi, netwerking, 
ċentri ta' teknoloġija għolja, u l-
innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

Or. en

Emenda 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-għajnuna għar-riċerka teknoloġika u 
applikata, il-linji pilota, l-azzjonijiet li 
jivvalidaw prodott bikri, il-kapaċità fil-
manifattura avvanzata u l-ewwel 
produzzjoni ta' Teknoloġiji li Jiftħu l-
Possibbilitajiet, u t-tixrid ta' teknoloġiji 
għal għanijiet ġenerali;

(c) l-għajnuna għar-riċerka teknoloġika u 
applikata, il-linji pilota, ir-riżorsi umani, l-
azzjonijiet li jivvalidaw prodott bikri, il-
kapaċità fil-manifattura avvanzata u l-
ewwel produzzjoni ta' Teknoloġiji li Jiftħu 
l-Possibbilitajiet, u t-tixrid ta' teknoloġiji 
għal għanijiet ġenerali;

Or. en

Emenda 81
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-appoġġ għall-bini ta' kapaċità 
għall-isfruttament ekonomiku b'ħeffa tal-
ideat li joriġinaw mir-riċerka u l-
innovazzjoni (R&I). Dan jinkludi appoġġ 
għar-raggruppamenti, is-sħubijiet 
kooperattivi bejn l-atturi fir-riċerka, fl-
edukazzjoni u fl-innovazzjoni, inklużi l-
pjattaforom tematiċi industrijali tar-
riċerka u l-innovazzjoni, l-infrastrutturi 
tar-riċerka u l-innovazzjoni fin-negozju, 
il-promozzjoni ta' servizzi konsultattivi fir-
riċerka u  l-innovazzjoni fin-negozju, 
ukoll fil-qasam tas-servizzi, iċ-ċentri ta' 
kreattività, l-industriji kulturali u kreattivi 
u l-innovazzjoni soċjali, l-attivitajiet pilota 
u ta' dimostrazzjoni, u l-ħolqien ta' akbar 
domanda għal prodotti innovattivi anki 
permezz tal-akkwist pubbliku u l-offerti 
pubbliċi ta' finanzjament ta' proġetti tal-
innovazzjoni;

Or. en
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Emenda 82
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-mobilizzazzjoni tal-kapaċitajiet 
innovattivi tal-intrapriżi ta' daqs żgħir u 
medju, inklużi s-servizzi konsultattivi 
korrispondenti, u l-appoġġ tar-riċerka u l-
iżvilupp fl-intrapriżi ta' daqs żgħir u 
medju mmirati lejn l-applikazzjoni u l-
implimentazzjoni, filwaqt li l-
innovazzjonijiet relatati mal-prodotti u 
mal-proċess jingħataw valur ugwali;

Or. de

Emenda 83
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tisħiħ tal-applikazzjoni tal-ICT għal 
gvern elettroniku (e-government), tagħlim 
elettroniku (e-learning), inklużjoni 
elettronika (e-inclusion) u struttura tas-
saħħa elettronika (e-health);

(c) l-iżvilupp u t-tisħiħ tal-applikazzjoni 
tal-ICT għal gvern elettroniku (e-
government), tagħlim elettroniku (e-
learning), inklużjoni elettronika (e-
inclusion) u struttura tas-saħħa elettronika 
(e-health);

Or. ro

Emenda 84
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – parti intrоduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) it-titjib tal-kompetittività tal-SMEs: (3) it-titjib tal-kompetittività u s-
sostenibilità tal-SMEs:

Or. en

Emenda 85
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' ditti ġodda;

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' ditti ġodda u t-
trasferiment tad-ditti; il-promozzjoni ta' 
miżuri mmirati li jipprovdu appoġġ biex 
jakkumpanja u jistabilizza l-SMEs u l-
promozzjoni tal-investiment fid-ditti 
individwali;

Or. de

Emenda 86
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' ditti ġodda;

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' ditti ġodda b'mod 
partikolari ż-żoni li jindirizzaw sfidi kbar 
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fis-soċjetajiet tal-UE;

Or. en

Emenda 87
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' ditti ġodda;

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija fost 
in-nisa u l-irġiel, b'mod partikolari billi 
jiġi aġevolat l-isfruttar ekonomiku ta' ideat 
ġodda u trawwim fil-ħolqien ta' ditti 
ġodda;

Or. en

Emenda 88
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iżvilupp ta' mudelli ġodda ta' negozju 
għall-SMEs b'mod partikolari l-
internazzjonalizzazzjoni.

(b) l-iżvilupp ta' mudelli ġodda ta' negozju 
għall-SMEs, anke għall-iżvilupp ta' 
negozji ekoloġiċi, għall-valutazzjoni tas-
swieq lokali u l-internazzjonalizzazzjoni.

Or. en

Emenda 89
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iżvilupp ta' mudelli ġodda ta' negozju 
għall-SMEs b'mod partikolari l-
internazzjonalizzazzjoni.

(b) l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta' mudelli 
ġodda ta' negozju għall-SMEs¸inklużi s-
servizzi ta' konsultattivi korrispondenti,
b'mod partikolari l-
internazzjonalizzazzjoni.

Or. de

Emenda 90
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-iżvilupp ta' SMEs f'oqsma 
emerġenti marbuta mal-isfidi Ewropej u 
reġjonali bħall-industriji kreattivi u 
kulturali, forom ġodda ta' turiżmu, inluż 
it-turiżmu kulturali, u servizzi innovattivi 
li jirriflettu l-ħtiġijiet soċjetali ġodda jew 
prodotti u servizzi marbuta mal-
popolazzjoni li qed tixjieħ, mal-kura 
soċjali u mas-saħħa, mal-
ekoinnovazzjonijiet, mal-ekonomija bl-
użu baxx tal-karbonju u mal-effiċjenza fl-
użu tar-riżorsi, inkluża l-koordinazzjoni 
mal-akkwist pubbliku sabiex titħaffef l-
assimilazzjoni fis-suq ta' soluzzjonijiet 
innovattivi sabiex jiġu ffaċċjati dawn l-
isfidi;

Or. en

Emenda 91
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-appoġġ tal-attivitajiet ta' gwida u 
konsulenza, partikolarment fit-taħriġ u 
attivitajiet ta' organizzazzjonijeit 
intermedjarji li jaġixxi għal kategoriji 
differenti ta' SMEs;

Or. en

Emenda 92
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) il-promozzjoni tal-provvista tas-
servizz ta' appoġġ għan-negozji b'mod 
partikolari b'appoġġ għall-innovazzjoni 
ekoloġika, l-effiċjenza tar-riżorsi u l-
ġestjoni tar-rendiment ambjentali;

Or. en

Emenda 93
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni tal-użu tal-effiċjenza 
enerġetika u l-enerġija rinnovabbli fl-
SMEs;

(b) iż-żieda tal-użu tal-effiċjenza
enerġetika u l-enerġija rinnovabbli fl-
SMEs;

Or. ro
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Emenda 94
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni tal-użu tal-effiċjenza 
enerġetika u l-enerġija rinnovabbli fl-
SMEs;

(b) il-promozzjoni tal-użu tal-effiċjenza 
enerġetika u l-enerġija rinnovabbli fl-
SMEs u minnhom;

Or. de

Emenda 95
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) is-sostenn tal-effiċjenza enerġetika u l-
użu tal-enerġija rinnovabbli f'infrastrutturi 
pubbliċi u s-settur tad-djar;

(c) iż-żieda tal-effiċjenza enerġetika u l-użu 
tal-enerġija rinnovabbli f'infrastrutturi 
pubbliċi u s-settur tad-djar;

Or. ro

Emenda 96
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-promozzjoni ta' strateġiji b'livell baxx 
ta' karbonju għal żoni urbani;

(e) il-promozzjoni ta' strateġiji b'livell baxx 
ta' karbonju għal żoni urbani u l-
adattament ta' dawn biex inaqqsu l-
emissjoniujiet tal-karbonju;

Or. en
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Emenda 97
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-promozzjoni ta' strateġiji b'livell baxx 
ta' karbonju għal żoni urbani;

(e) il-promozzjoni ta' strateġiji enerġetiċi 
effiċjenti u bbażati fuq ir-rinovazzjoni 
għaż-żoni urbani;

Or. en

Emenda 98
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) is-sostenn lill-investiment immirat 
għall-adattament quddiem it-tibdil fil-
klima;

(a) appoġġ lill-investiment iddedikat lill-
adattament għat-tibdil fil-klima bbażat fuq 
l-ekosistema;

Or. en

Emenda 99
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 6 – parti intrоduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 100
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 6 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-iżvilupp u l-appoġġ ta' provvista ta' 
servizzi ambjentali li jippromwovu l-
innovazzjoni ekoloġika u t-titjib tar-
rendiment ambjentali tal-SMEs u tas-
servizzi pubbliċi;

Or. en

Emenda 101
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 7 – parti intrоduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) il-promozzjoni ta' trasport sostenibbli u 
t-tneħħija ta' toroq li jagħlqu f'netwerks 
infrastrutturali kruċjali:

(7) il-promozzjoni ta' trasport intermodali 
sostenibbli u l-mobilità b'enfasi fuq it-
tneħħija ta' toroq li jagħlqu u l-tlestija ta' 
rabtiet transkonfinali neqsin 
f'infrastrutturi sostenibbli u intermodali 
tat-trasport;

Or. en

Emenda 102
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 7 – punt da (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-modernizzazzjoni tat-trasport 
urban u ż-żieda tal-effiċjenza tiegħu;

Or. ro

Emenda 103
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 8 – parti intrоduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) il-promozzjoni tal-impjiegi u s-sostenn 
lill-mobiltà tax-xogħol:

(8) il-promozzjoni tal-impjiegi u l-iżvilupp 
partikolarment ta' impjiegi ekoloġiċi, u s-
sostenn lill-mobiltà tax-xogħol:

Or. en

Emenda 104
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 8 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iżvilupp ta' inkubaturi tan-negozju u 
għajnuna b'investiment għal dawk li 
jaħdmu għal rashom u l-ħolqien ta' 
negozju;

(a) l-iżvilupp ta' inkubaturi tan-negozju u 
appoġġ b'investiment għal dawk li jaħdmu 
għal rashom, il-mikrointrapriżi u l-ħolqien 
ta' negozju

Or. en

Emenda 105
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 8 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) investiment fl-infrastruttura għas-
servizzi tal-impjieg pubbliku;

(c) investiment fl-infrastruttura għas-
servizzi tal-impjieg pubbliku u ċ-ċentri ta' 
taħriġ vokazzjonali;

Or. en

Emenda 106
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 9 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-appoġġ tal-implimentazzjoni fil-
livelli lokali u reġjonali tal-objettivi tal-
istrateġiji nazzjonali għall-inklużjoni 
soċjoekonomika tar-Roma bil-mira li 
tiżgura, bħala standard minimu, l-aċċess 
mhux diskriminatorju għall-edukazzjoni, 
l-impjiegi, is-servizzi tas-saħħa u l-
akkomodazzjoni fi djar.

Or. ro

Emenda 107
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 9 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għajnuna lill-impriżi soċjali; (c) għajnuna lill-impriżi u l-
organizzazzjonijiet tal-ekonomija soċjali;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-appoġġ lill-impriżi u l-organizzazzjonijiet tal-ekonomija soċjali (il-kooperattivi, is-
soċjetajiet mutwi, l-assoċjazzjonijiet u l-fondazzjonijiet) huwa essenzjali biex ikunu promossi 
l-valuri tal-atturi tal-ekonomija soċjali fl-Ewropa u jiġi rikonoxxut ir-rwol tagħhom fis-Suq 
Uniku tal-UE.

Emenda 108
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

il-bini ta' sinerġija, kumplimentarità u 
interoperabilità ikbar bejn l-istrumenti 
tal-Orizzont 2020, li fih l-eċċellenza u t-
triq għall-eċċerllenza huma l-mexxejja 
prinċipali, u l-fondi strutturali, li l-mexxej 
prinċipali tagħhom huwa l-bini tal-
kapaċitajiet u l-ispeċjalizzazzjoni 
intelliġenti, sakemm jinbnew pontijiet fiż-
żewġ direzzjonijiet marbuta maż-żewġ 
programmi;

Or. en

Emenda 109
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi strutturali jistgħu jintużaw biex 
jiġu ffinanzjati t-tagħmir, l-iżvilupp tar-
riżorsi umani, il-ħolqien tar-
raggruppamenti fiż-żoni ta' prijorità tal-
Orizzont 2020 u bħala sors ta' għotjiet 
żgħar mogħtija għat-tħejjija tal-proposti li 
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għandhom jiġu preżentati lill-
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 110
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi nazzjonali u reġjonali jistgħu 
jintużaw biex jikkontribwixxu għall-
finanzjament tal-KER, il-projettt Marie 
Curie jew proġetti ta’ kollaborazzjoni li 
jissodisfaw il-kriterji tal-eċċellenza iżda 
ma jistgħux jiġu finanzjati minħabba n-
nuqqas ta’ fondi Ewropej; L-
Orizzont 2020 jista' jagħti status ta' 
"timbru ta' eċċellenza" għal proġetti 
evalwati b'mod pożittiv li sa setgħux 
jiksbu finazjament minn banda oħra 
minħabba l-limitazzjonijiet baġitarji;

Or. en

Emenda 111
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi strutturali jistgħu jintużaw biex 
jiffinanzjaw jew jikkofinanzjaw is-segwitu 
tal-proġetti ta' riċerka tal-Orizzont 2020 
(eż. il-proġetti pilota tad-daqs u d-
demostrazzjoni);



AM\900826MT.doc 35/47 PE488.025v01-00

MT

Or. en

Emenda 112
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi strutturali jistgħu jintużaw biex 
jivvalorizzaw ir-riżultati tar-riċerka b'tali 
mod li jinkoraġġixxu l-aċċess ħafif għall-
għarfien jew li jiffaċilitaw it-tnedija tal-
għarfien li jirriżulta f'termini tal-użu 
ekonomiku u tas-soċjetà dirett tiegħu;

Or. en

Emenda 113
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tanalizza 
l-possibilità li tistabbilixxi fond komuni 
għall-Ewropa kollha finanzjat mill-fondi 
strutturali biex tiġi promossa r-riċerka 
Ewropea f'kollaborazzjoni;

Or. en

Emenda 114
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm 
indikatur speċifiku fil-qasam tal-
edukazzjoni u t-taħriġ.

Or. en

Emenda 115
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żvilupp urban sostenibbli Żvilupp urban sostenibbli u inklużiv.

Or. ro

Emenda 116
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-FEŻR għandu jappoġġja fi ħdan il-
programmi operazzjonali l-żvilupp urban 
sostenibbli permezz ta' strateġiji li 
jistipulaw azzjonijiet integrati li 
jindirizzaw l-isfidi ekonomiċi, ambjentali 
klimatiċi u soċjali li jaffettwaw liż-żoni 
urbani.

1. Il-FEŻR għandu jappoġġja fi ħdan il-
programmi operazzjonali l-żvilupp urban 
sostenibbli u inklużiv permezz ta' strateġiji 
li jistipulaw azzjonijiet integrati li 
jindirizzaw l-isfidi ekonomiċi, ambjentali 
klimatiċi u soċjali li jaffettwaw liż-żoni 
urbani.

Or. ro

Emenda 117
Ioan Enciu
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi fil-
Kuntratt ta' Sħubija lista ta' bliet fejn 
għandhom ikunu implimentati azzjonijiet 
integrati għal żvilupp urban sostenibbli, u 
l-allokazzjoni annwali indikattiva għal 
dawn l-azzjonijiet fuq livell nazzjonalli.

Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi fil-
Kuntratt ta' Sħubija lista ta' bliet fejn 
għandhom ikunu implimentati azzjonijiet 
integrati għal żvilupp urban sostenibbli u 
inklużiv, u l-allokazzjoni annwali 
indikattiva għal dawn l-azzjonijiet fuq 
livell nazzjonalli.

Or. ro

Emenda 118
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-inqas 5% tar-riżorsi tal-FEŻR allokati 
fuq livell nazzjonali għandhom ikunu 
attribwiti għal azzjonijiet integrati għall-
iżvilupp urban sostenibbli, delegati lill-
bliet biex ikunu ġestiti permezz ta' 
Investimenti Territorjali Integrati, kif 
imsemmi fl-Artikolu 99 tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR].

Mill-inqas 10 % tar-riżorsi tal-FEŻR 
allokati fuq livell nazzjonali għandhom 
ikunu attribwiti għal azzjonijiet integrati 
għall-iżvilupp urban sostenibbli, delegati 
lill-bliet biex ikunu ġestiti permezz ta' 
Investimenti Territorjali Integrati, kif 
imsemmi fl-Artikolu 99 tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR].

Or. ro

Emenda 119
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni skont l-Artikolu 51 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 

1. Il-Kummissjoni skont l-Artikolu 51 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
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għandha tistabbilixxi pjattaforma għall-
iżvilupp urban sabiex tippromwovi l-bini 
ta' kapaċità u netwerking bejn l-ibliet, kif 
ukoll il-qsim tal-esperjenza dwar il-politika 
urbana fuq livell ta' Unjoni f'żoni relatati 
mal-prijoritajiet ta' investiment tal-FEŻR, u 
għall-izvilupp urban sostenibbli.

għandha tistabbilixxi pjattaforma għall-
iżvilupp urban sabiex tippromwovi l-bini 
ta' kapaċità u netwerking bejn l-ibliet, kif 
ukoll il-qsim tal-esperjenza dwar il-politika 
urbana fuq livell ta' Unjoni f'żoni relatati 
mal-prijoritajiet ta' investiment tal-FEŻR, u 
għall-izvilupp urban sostenibbli u inklużiv.

Or. ro

Emenda 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni, għandha tadotta lista ta' 
bliet li għandhom jipparteċipaw fil-
pjattaforma fuq il-bażi ta' listi stabbiliti fil-
Kuntratti ta' Sħubija permezz tal-atti ta' 
implimentazzjoni. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' konsultazzjoni 
referita fl-Artikolu 14(2).

Il-Kummissjoni, flimkien mal-Istati 
Membri, għandha tadotta lista ta' 
konurbanizzazzjonijiet, bliet żgħar u bliet 
li għandhom jipparteċipaw fil-pjattaforma 
fuq il-bażi ta' listi stabbiliti fil-Kuntratti ta' 
Sħubija permezz tal-atti ta' 
implimentazzjoni. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' konsultazzjoni 
referita fl-Artikolu 14(2).

Or. ro

Emenda 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-lista għandu jkollha numru massimu ta' 
300 belt, bin-numru massimu ta' 20 għal 
kull Stat Membru. Il-bliet għandhom ikunu 
magħżula fuq dawn il-kriterji:

Il-lista għandu jkollha numru massimu ta' 
300 belt, bin-numru massimu ta' 20 għal 
kull Stat Membru. Dan in-numru ta' bliet 
għandu jinkludi wkoll il-bliet ta' daqs 
medju u żgħir. Il-bliet għandhom ikunu 
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magħżula fuq dawn il-kriterji:

Or. en

Emenda 122
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-lista għandu jkollha numru massimu ta' 
300 belt, bin-numru massimu ta' 20 għal 
kull Stat Membru. Il-bliet għandhom ikunu 
magħżula fuq dawn il-kriterji:

Il-lista għandu jkollha numru massimu ta' 
1000 belt, bin-numru massimu ta' 45 għal 
kull Stat Membru. Il-bliet għandhom ikunu 
magħżula fuq dawn il-kriterji:

Or. ro

Emenda 123
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Għall-għażla l-Istati Membri 
għandhom jitolbu lill-bliet biex jinkludu 
strateġija integrali fil-proġetti konkreti li 
tqis il-valur miżjud tar-riżorsi naturali u 
storiċi u l-impatt tiegħu fuq il-produzzjoni 
u fuq l-impjiegi.

Or. en

Emenda 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt bb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) Iħeġġeġ biex ir-riabilitazzjoni tal-
ġabriet ta' bliet storiċi għall-adattament 
għall-emblema tal-Istrateġija 
Ewropa 2020, l-aċċessibilità, it-
teknoloġija tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, l-enerġija u l-ħtiġijiet 
tal-persuni b'diżabilità jkunu kriterji oħra 
li se jitqiesu fl-għażla tal-bliet.

Or. en

Emenda 125
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) Jenfasizza l-ħtieġa li l-irkupru tal-
bliet u d-djar wara l-katastrofi jiġi inkluż 
biex jitqies bħala kriterju għall-għażla.

Or. en

Emenda 126
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet Innovattivi fil-qasam tal-
Iżvilupp Urban Sostenibbli

Azzjonijiet Innovattivi fil-qasam tal-
Iżvilupp Urban Sostenibbli u Inklużiv

Or. ro
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Emenda 127
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq inizjattiva tal-Kummissjoni l-FEŻR 
jista' jappoġġja azzjonijiet innovattivi fil-
qasam tal-iżvilupp urban sostenibbli, 
suġġetti għall-massimu ta' 0,2% mit-total 
annwali tal-allokazzjoni tal-FEŻR. Dawn 
jistgħu jinkludu studji u proġetti pilota 
sabiex jidentifikaw jew jittestjaw 
soluzzjonijiet ġodda li għandhom x'jaqsmu 
mal-iżvilupp urban sostenibbli, li huma ta' 
relevanza fuq livell ta' Unjoni.

1. Fuq inizjattiva tal-Kummissjoni l-FEŻR 
jista' jappoġġja azzjonijiet innovattivi fil-
qasam tal-iżvilupp urban sostenibbli u 
inklużiv, suġġetti għall-massimu ta' 0,2% 
mit-total annwali tal-allokazzjoni tal-
FEŻR. Dawn jistgħu jinkludu studji u 
proġetti pilota sabiex jidentifikaw jew 
jittestjaw soluzzjonijiet ġodda li għandhom 
x'jaqsmu mal-iżvilupp urban sostenibbli, li 
huma ta' relevanza fuq livell ta' Unjoni.

Or. ro

Emenda 128
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta' atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 9(3) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
żmien indeterminat mill-1 ta' Jannar 2014.

2. Is-setgħa ta' adozzjoni tal-atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 9(3) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
ħames snin mill-1 ta' Jannar 2014.

Il-Kummissoni għandha tfassal rapport 
fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux 
iktar tard minn disa’ xhur qabel jiskadi l-
perjodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-
setgħa għandha tiġi estiża għal perjodi ta’ 
tul ta' żmien identiku, sakemm il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jopponux din l-estensjoni sa mhux aktar 
tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull
perjodu.

Or. ro
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Emenda 129
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness 1 – tabella tat-titolu 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-indikaturi komuni għandhom, jekk 
ikun il-każ, jinkludu perspettiva segregata 
skont il-ġeneru.

Or. en

Emenda 130
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Annexe 1

Test propost mill-Kummissjoni

UNITÀ DENOMINAZZJONI

Investiment 
Produttiv

impriżi Numru ta' impriżi li qed jirċievu għotjiet 

impriżi Numru ta' impriżi li qed jirċievu appoġġ 
finanzjarju imma mhux għotjiet

impriżi Numru ta' impriżi li qed jirċievu apoġġ li mhux 
finanzjarju

impriżi Numru ta’ impriżi ġodda appoġġjati

EUR Investiment privat ugwali għall-appoġġ pubbliku 
lil SMEs (għotjiet)

EUR Investiment privat ugwali għall-appoġġ pubbliku 
lil SMEs (mhux għotjiet)

ekwivalenti full-
time

Numru ta' impjiegi maħluqa minn SMEs assistiti

Turiżmu żjarat Numru ta' żjarat lil attrazzjonijiet appoġġjati 

Infrastruttura tal-
ICT

persuni Il-popolazzjoni milħuqa permezz tal-aċċess 
broadband ta' mill-inqas 30 Mbps

Trasport
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Ferrovija km Tul totali tal-linja ġdida ferrovjarja

 li minnha: TEN-T

km Tul totali tal-linja ferrovjarja mibnija mill-ġdid 
jew mtejba
 li minnha: TEN-T

Toroq km Tul totali ta' toroq mibnijin ġodda

li minnha: TEN-T

km Tul totali toroq mibnija mill-ġdid jew mtejba

li minnha: TEN-T

Trasport urban vjaġġi tal-
passiġġieri

Iż-żieda fil-vjaġġi tal-passiġġieri permezz tas-
servizz appoġġjat tat-trasport urban

Passaġġi tal-ilma 
interni

tunnellati-km Żieda tal-merkanzija ttrasportata fuq passaġġi tal-
ilma mtejba

L-Ambjent

Skart solidu tunnellati Il-kapaċità għar-riċiklaġġ tal-iskart addizzjonali

Provvista tal-
ilma

persuni Il-popolazzjoni addizzjonali servuta bi provvista 
ta' ilma ahjar

m3 It-tnaqqis fit-tnixxija stmat min-netwerk ta' 
distribuzzjoni tal-ilma

Trattament tad-
dranaġġ

ekwivalenti għall-
popolazzjoni

Il-popolazzjoni addizzjonali servuta bi trattament 
ta' dranaġġ aħjar

Il-prevenzjoni 
tar-riskju u l-
maniġment

persuni Il-popolazzjoni li qed tgawdi minn miżuri ta' 
protezzjoni kontra l-għargħar

Persuni Il-popolazzjoni li qed tgawdi minn protezzjoni 
kontra nirien f'foresti u miżuri ta' protezzjoni 
oħrajn

Riabilitazzjoni 
tal-art

Ettari Erja totali ta' wiċċ l-art riabilitata

Issiġillar tal-
ħamrija

ettari Tibdil fl-art issiġillata minħabba żvilupp

In-natura u l-
bijodiversità

ettari L-erja ta' wiċċ l-art ta' ħabitats fi status aħjar ta' 
konservazzjoni

Riċerka, 
Innovazzjoni: 

Persuni Numru ta' persunal/riċerkaturi għar-R&Ż li 
jaħdmu f'infrastrutturi ta' riċerka li għadhom 
kif inbnew jew ġew mgħammra 

Impriżi Numru ta' impriżi li qed jikkooperaw ma' 
istituti tar-riċerka assistita 
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Ekwivalenti full-
time

Numru ta' postijiet għall-persunal/riċerkaturi għar-
R&Ż maħluqa f'korpi assistiti 

EUR Investiment privat li pariġġ l-għajnuna pubblika 
fl-innovazzjoni jew proġetti tar-R&Ż

Impriżi Numru ta' impriżi li introduċew prodotti li 
huma ġodda jew bil-bosta mtejba, ġodda għas-
suq, riżultat tal–għajnuna fl-innovazzjoni jew 
il-proġetti ta' R&Ż 

Impriżi Numru ta' impriżi li introduċew prodotti li 
huma ġodda jew bil-bosta mtejba, ġodda għas-
ditta, riżultat tal–għajnuna fl-innovazzjoni jew 
il-proġetti ta' R&Ż 

Enerġija u Tibdil 
fil-Klima
L-enerġija 
rinnovabbli

MW Kapaċità addizzjonali fil-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli

Effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija

Djar Numru ta' djar bil-klassifikazzjoni tal-konsum tal-
enerġija mtejba

kWh/sena Tnaqqis fil-konsum tal-enerġija primarja fil-bini 
pubbliku

Utenti Numru addizzjonali ta' utenti tal-enerġija konnessi 
ma' netwerks intelliġenti (smart grids)

Tnaqqis fil-GHG tunnellati ta’ 
CO2eq

It-tnaqqis stmat ta' GHG ekwivalenti f'CO2

Infrastruttura 
soċjali
L-indukrar tat-
tfal u l-
edukazzjoni

Persuni Il-kapaċità tas-servizz tal-indukrar tat-tfal jew tal-
infrastruttura tal-edukazzjoni appoġġjati

Is-Saħħa Persuni Il-kapaċità tas-servizzi tas-saħħa appoġġjati

Settur tad-djar Djar Numru ta' djar li jibbenefikaw minn 
kundizzjonijiet mtejba fis-settur tad-djar

Wirt kulturali Żjarat Numru ta' żjarat lil attrazzjonijiet appoġġjati

Żvilupp urban

Persuni Il-popolazzjoni li tgħix f'żoni bi strateġiji ta' 
żvilupp urban integrat

metri kwadri Spazji miftuħin ġodda f'żoni urbani

metri kwadri Bini ġdid pubbliku jew kummerċjali f'żoni urbani

metri kwadri Djar ġodda f'żoni urbani

Emenda

UNITÀ DENOMINAZZJONI
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Investment
impriżi Numru ta' impriżi ta' daqs żgħir u medju li qed jirċievu 

għotjiet u t-tip ta' attività appoġġata
impriżi Numru ta' impriżi ta' daqs żgħir u medju li qed jirċievu 

appoġġ finanzjarju u t-tip ta' attività appoġġata
impriżi Numru ta' impriżi ta' daqs żgħir u medju li qed jirċievu 

appoġġ mhux finanzjarju u t-tip ta' attività appoġġata
impriżi Numru ta’ impriżi ġodda appoġġjati

EUR Investiment privat ugwali għall-appoġġ pubbliku lil 
SMEs (għotjiet)

EUR Investiment privat ugwali għall-appoġġ pubbliku lil 
SMEs (mhux għotjiet)

ekwivalenti 
full-time

Numru ta' impjiegi maħluqa minn SMEs assistiti

Turiżmu żjarat Numru ta' żjarat lil attrazzjonijiet appoġġjati 
Infrastruttura tal-
ICT

persuni Il-popolazzjoni milħuqa permezz tal-aċċess broadband 
ta' mill-inqas 30 Mbps

Trasport

Ferrovija km Tul totali tal-linja ġdida ferrovjarja
 li minnha: TEN-T

km Tul totali tal-linja ferrovjarja mibnija mill-ġdid jew 
mtejba
 li minnha: TEN-T

Toroq km Tul totali ta' toroq mibnijin ġodda
li minnha: TEN-T

km Tul totali toroq mibnija mill-ġdid jew mtejba
li minnha: TEN-T

Trasport urban vjaġġi tal-
passipġġieri

Iż-żieda fil-vjaġġi tal-passiġġeiri permezz tas-servizz 
appoġġjat tat-trasport urban

Passaġġi tal-ilma 
interni

tunnellati-
km

Żieda tal-merkanzija ttrasportata fuq passaġġi tal-ilma 
mtejba

L-Ambjent

Skart solidu tunnellati Il-kapaċità għar-riċiklaġġ tal-iskart addizzjonali
Provvista tal-
ilma

persuni Il-popolazzjoni addizzjonali servuta bi provvista ta' ilma 
ahjar

m3 It-tnaqqis fit-tnixxija stmat min-netwerk ta' 
distribuzzjoni tal-ilma

Trattament tad-
dranaġġ

ekwivalenti 
għall-
popolazzjon
i

Il-popolazzjoni addizzjonali servuta bi trattament ta' 
dranaġġ aħjar

Il-prevenzjoni 
tar-riskju u l-
maniġment

persuni Il-popolazzjoni li qed tgawdi minn miżuri ta' protezzjoni 
kontra l-għargħar
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Persuni Il-popolazzjoni li qed tgawdi minn protezzjoni kontra 
nirien f'foresti u miżuri ta' protezzjoni oħrajn

Riabilitazzjoni 
tal-art

Ettari Erja totali ta' wiċċ l-art riabilitata

Issiġillar tal-
ħamrija

ettari Tibdil fl-art issiġillata minħabba żvilupp

In-natura u l-
bijodiversità

ettari L-erja ta' wiċċ l-art ta' ħabitats fi status aħjar ta' 
konservazzjoni

Riċerka, 
Innovazzjoni: 

Persuni Numru ta' persunal/riċerkaturi għar-R&Ż li jaħdmu 
f'infrastrutturi ta' riċerka li għadhom kif inbnew jew 
ġew mgħammra 

Impriżi Numru ta' impriżi, inkluż l-qasam tal-intrapriżi żgħar 
u ta' daqs medju, li qed jikkooperaw ma' istituti tar-
riċerka assistita 

Ekwivalenti 
full-time

Numru ta' postijiet għall-persunal/riċerkaturi għar-R&Ż 
maħluqa f'korpi assistiti 

EUR Investiment privat li pariġġ l-għajnuna pubblika fl-
innovazzjoni jew proġetti tar-R&Ż

Impriżi Numru ta' impriżi, inkluż l-qasam tal-intrapriżi żgħar 
u ta' daqs medju, li introduċew prodotti li huma 
ġodda jew bil-bosta mtejba, ġodda għas-suq, riżultat 
tal–għajnuna fl-innovazzjoni jew il-proġetti ta' R&Ż 

Impriżi Numru ta' impriżi li introduċew prodotti li huma 
ġodda jew bil-bosta mtejba, ġodda għas-ditta, riżultat 
tal–għajnuna fl-innovazzjoni jew il-proġetti ta' R&Ż 

Enerġija u Tibdil 
fil-Klima
L-enerġija 
rinnovabbli

MW Kapaċità addizzjonali fil-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli

% Is-sehem tas-sorsi tal-enerġija rinovabbli fil-konsum 
finali tal-enerġija 

Effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija

Djar Numru ta' djar bil-klassifikazzjoni tal-konsum tal-
enerġija mtejba

kWh/sena Tnaqqis fil-konsum tal-enerġija primarja fil-bini 
pubbliku

tunnellati 
ta' żejt 
ekwivalenti

Il-konsum gross tal-enerġija għal kull settur

Utenti Numru addizzjonali ta' utenti tal-enerġija konnessi ma' 
netwerks intelliġenti (smart grids)

Tnaqqis fil-GHG tunnellati 
ta’ CO2eq

It-tnaqqis stmat ta' GHG ekwivalenti f'CO2

Infrastruttura 
soċjali
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L-indukrar tat-
tfal u l-
edukazzjoni

Persuni Il-kapaċità tas-servizz tal-indukrar tat-tfal jew tal-
infrastruttura tal-edukazzjoni appoġġjati

Is-Saħħa Persuni Il-kapaċità tas-servizzi tas-saħħa appoġġjati

Settur tad-djar Djar Numru ta' djar li jibbenefikaw minn kundizzjonijiet 
mtejba fis-settur tad-djar

Wirt kulturali Żjarat Numru ta' żjarat lil attrazzjonijiet appoġġjati
Żvilupp urban

Persuni Il-popolazzjoni li tgħix f'żoni bi strateġiji ta' żvilupp 
urban integrat

metri 
kwadri

Spazji miftuħin ġodda f'żoni urbani

metri 
kwadri

Bini ġdid pubbliku jew kummerċjali f'żoni urbani

metri 
kwadri

Djar ġodda f'żoni urbani

Or. en


