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Emenda 122
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE 

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull prijorità għandha tistabbilixxi l-
indikaturi għall-valutazzjoni tal-progress 
tal-implimentazzjoni tal-programm lejn l-
ilħuq tal-objettivi bħala l-bażi għall-
monitoraġġ, l-valutazzjoni u r-reviżjoni tal-
prestazzjoni. Dawn għandhom jinkludu:

Kull prijorità għandha tistabbilixxi l-
indikaturi kwalitattivi u kwantitattivi li 
jistgħu jitkejlu għall-valutazzjoni tal-
progress tal-implimentazzjoni tal-
programm lejn l-ilħuq tal-objettivi bħala l-
bażi għall-monitoraġġ, l-valutazzjoni u r-
reviżjoni tal-prestazzjoni. Dawn għandhom 
jinkludu:

Or. en

Emenda 123
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE 

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) indikaturi relatati mal-impatt tal-
operazzjonijiet fuq il-prestazzjoni 
ambjentali u t-tibdil fil-klima.

Or. en

Emenda 124
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE 

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal kull Fond tal-QSK (Community 
Support Framework/Qafas ta' Appoġġ 
Komunitarju), ir-regoli speċifiċi għall-
Fond għandhom jistabbilixxu indikaturi 
komuni u jistgħu jistipulaw indikaturi 
speċifiċi għall-programmi.

Għal kull Fond tal-QSK (Community 
Support Framework/Qafas ta' Appoġġ 
Komunitarju), ir-regoli speċifiċi għall-Fond 
għandhom jistabbilixxu indikaturi komuni 
kwalitattivi u kwantitattivi li jistgħu 
jitkejlu u jistgħu jistipulaw indikaturi 
speċifiċi għall-programmi.

Or. en

Emenda 125
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE 

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Kull programm, għajr dawk li jkopru 
esklussivament l-għajnuna teknika, għandu 
jinkludi miri u tragwardi kwalitattivi u 
kwantitattivi li jistgħu jitkejlu, indikaturi 
speċifiċi għall-programm u deskrizzjoni 
tal-azzjonijiet biex jittieħdu sabiex ikun 
hemm konformità mal-prinċipji stabbiliti 
fl-Artikolu 7 u

Or. en

Emenda 126
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE 

Proposta għal regolament
Parit 2 – artiklu 24 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Kull programm, għajr dawk fejn l-
għajnuna teknika titwettaq fi programm 
speċifiku, għandu jkun ibbażat fuq 
valutazzjoni ta’ carbon-proofing u
jistabbilixxi l-ammont indikattiv ta’ 
appoġġ li jrid jintuża għall-għanijiet tal-
bidla fil-klima. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi metodoloġija komuni għall-
dawk il-valutazzjonijiet skont il-proċedura 
indikata fl-Artikolu 143.

Or. en

Emenda 127
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 128
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 129
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-
osservazzjonijiet tagħha fi żmien tliet xhur 
mid-data tas-sottomissjoni tal-programm. 

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-
osservazzjonijiet tagħha fi żmien xahrejn
mid-data tas-sottomissjoni tal-programm. 
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L-Istat Membru għandu jipprovdi lill-
Kummissjoni bl-informazzjoni 
addizzjonali kollha meħtieġa u, fejn xieraq, 
jirrevedi l-programm propost.

L-Istat Membru għandu jipprovdi lill-
Kummissjoni bl-informazzjoni 
addizzjonali kollha meħtieġa u, fejn xieraq, 
f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni,
jirrevedi l-programm propost.

Or. ro

Emenda 130
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Skont ir-regoli speċifiċi għall-Fond, il-
Kummissjoni għandha tapprova kull 
programm mhux aktar tard minn sitt xhur 
wara s-sottomissjoni formali tiegħu mill-
Istat(i) Membru(i), sakemm kull 
osservazzjoni magħmula mill-
Kummissjoni tkun ġiet ikkunsidrata b'mod 
sodisfaċenti, iżda mhux qabel l-
1 ta’ Jannar 2014 jew qabel l-adozzjoni 
mill-Kummissjoni ta' deċiżjoni li tapprova 
l-Kuntratt ta' Sħubija.

3. Skont ir-regoli speċifiċi għall-Fond, il-
Kummissjoni għandha tapprova kull 
programm mhux aktar tard minn erba’
xhur wara s-sottomissjoni formali tiegħu 
mill-Istat(i) Membru(i), sakemm kull 
osservazzjoni magħmula mill-
Kummissjoni tkun ġiet ikkunsidrata b'mod 
sodisfaċenti, iżda mhux qabel l-
1 ta’ Jannar 2014 jew qabel l-adozzjoni 
mill-Kummissjoni ta' deċiżjoni li tapprova 
l-Kuntratt ta' Sħubija.  L-Istat Membru 
kkonċernat u l-Kummissjoni għandhom 
jikkooperaw biex jiżguraw li kull 
programm jiġi adottat malajr kemm jista’ 
jkun.  Fi kwalunkwe każ, iż-żmien 
massimu għall-approvazzjoni ta’ kull 
programm m’għandhiex tkun ta’ aktar 
minn sitt xhur mis-sottomissjoni tal-
programm mill-Istat Membru.

Or. ro

Emenda 131
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni pprovduta skont il-
paragrafu 1 filwaqt li tqis il-ġustifikazzjoni 
li jkun ipprovda l-Istat Membru. Il-
Kummissjoni tista’ tagħmel 
osservazzjonijiet u l-Istat Membru għandu 
jipprovdi lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni addizzjonali kollha 
meħtieġa. Skont ir-regoli speċifiċi għall-
Fond, il-Kummissjoni għandha tapprova t-
talbiet għall-emendar ta’ programm mhux 
aktar tard minn ħames xhur mid-data li 
fiha jkunu tressqu formalment mill-Istat 
Membru, dejjem jekk kull osservazzjoni li 
tkun għamlet il-Kummissjoni tkun tqieset 
b’mod xieraq. Fejn jeħtieġ, fl-istess waqt, 
il-Kummissjoni għandha temenda d-
deċiżjoni li tapprova l-Kuntratt ta’ Sħubija 
skont l-Artikolu 15(3).

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni pprovduta skont il-
paragrafu 1 filwaqt li tqis il-ġustifikazzjoni 
li jkun ipprovda l-Istat Membru. Il-
Kummissjoni tista’ tagħmel 
osservazzjonijiet u l-Istat Membru għandu 
jipprovdi lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni addizzjonali kollha 
meħtieġa. Skont ir-regoli speċifiċi għall-
Fond, il-Kummissjoni għandha tapprova t-
talbiet għall-emendar ta’ programm mhux 
aktar tard minn xahar mid-data li fiha 
jkunu tressqu formalment mill-Istat 
Membru, dejjem jekk kull osservazzjoni li 
tkun għamlet il-Kummissjoni tkun tqieset 
b’mod xieraq. Fejn jeħtieġ, fl-istess waqt, 
il-Kummissjoni għandha temenda d-
deċiżjoni li tapprova l-Kuntratt ta’ Sħubija 
skont l-Artikolu 15(3).

Or. ro

Emenda 132
Kent Johansson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 133
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-selezzjoni tal-istrateġiji kollha tal-
iżvilupp lokali għandhom jitlestew sa 
mhux aktar tard mill-31  ta’  Diċembru
2015.  

4. Is-selezzjoni tal-istrateġiji kollha tal-
iżvilupp lokali għandhom jitlestew sa 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru
2014.

Or. ro

Emenda 134
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 29 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 142 li jikkonċerna d-definizzjoni 
taż-żona u tal-popolazzjoni koperti mill-
istrateġija msemmija fil-paragrafu 1(a).

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati fi żmien 
massimu ta’ tliet xhur wara l-adozzjoni 
ta’ dan ir-Regolament, skont l-
Artikolu 142 li jikkonċerna d-definizzjoni 
taż-żona u tal-popolazzjoni koperti mill-
istrateġija msemmija fil-paragrafu 1(a).

Or. ro

Emenda 135
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 30 – paragrafu 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tfassil ta’ proċedura ta’ selezzjoni 
non-diskriminatorja u trasparenti u kriterji 
għas-selezzjoni ta' operazzjonijiet, li
jevitaw il-kunflitti ta' interess, li għandhom 
jiżguraw li mill-inqas 50% tal-voti fid-
deċiżjonijiet tas-selezzjoni huma mill-
imsieħba li mhumiex mis-settur pubbliku, 
bi provvediment għall-possibbiltà ta’ 
appell kontra deċiżjonijiet ta’ selezzjoni u 
għall-possibbiltà ta' selezzjoni permezz ta’ 
proċedura bil-miktub;

(b) it-tfassil ta’ proċedura ta’ selezzjoni 
non-diskriminatorja u trasparenti u kriterji 
għas-selezzjoni ta' operazzjonijiet, li 
jevitaw il-kunflitti ta' interess, li għandhom 
jiżguraw li mill-inqas 49% tal-voti fid-
deċiżjonijiet tas-selezzjoni huma mill-
imsieħba li mhumiex mis-settur pubbliku, 
bi provvediment għall-possibbiltà ta’ 
appell kontra deċiżjonijiet ta’ selezzjoni u 
għall-possibbiltà ta' selezzjoni permezz ta’ 
proċedura bil-miktub;

Or. ro

Emenda 136
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kost operazzjonali u l-animazzjoni 
tal-istrateġija tal-iżvilupp lokali sal-limitu 
ta’ 25% tan-nefqa pubblika totali mħallsa fi 
ħdan l-istrateġija tal-iżvilupp lokali.

(d) il-kost operazzjonali u l-animazzjoni 
tal-istrateġija tal-iżvilupp lokali sal-limitu 
ta’ 15% tan-nefqa pubblika totali mħallsa fi 
ħdan l-istrateġija tal-iżvilupp lokali.

Or. ro

Emenda 137
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Regolament 
Parti 2 – Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test proposit mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tkun mogħtija s-
setgħa li tadotta l-atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxu regoli 
dettaljati li jikkonċernaw il-valutazzjoni ex 

Il-Kummissjoni għandha tkun mogħtija s-
setgħa li tadotta l-atti delegati, fi żmien 
massimu ta’ tliet xhur wara l-adozzjoni 
ta’ dan ir-Regolament, skont l-
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ante ta' strumenti finanzjarji, l-għaqda ta’ 
sostenn ipprovdut lil-benefiċjarji finali 
permezz ta' għotjiet, sussidji tar-rati tal-
imgħax jew sussidji tat-tariffi ta' garanzija 
u strumenti finanzjarji, regoli speċifiċi 
addizzjonali dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa u 
regoli li jispeċifikaw it-tipi ta’ attivitajiet li 
ma għandhomx jiġu sostnuti permezz ta’ 
strumenti finanzjarji.

Artikolu 142 li jistabbilixxu regoli 
dettaljati li jikkonċernaw il-valutazzjoni ex 
ante ta' strumenti finanzjarji, l-għaqda ta’ 
sostenn ipprovdut lil-benefiċjarji finali 
permezz ta' għotjiet, sussidji tar-rati tal-
imgħax jew sussidji tat-tariffi ta' garanzija 
u strumenti finanzjarji, regoli speċifiċi 
addizzjonali dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa u 
regoli li jispeċifikaw it-tipi ta’ attivitajiet li 
ma għandhomx jiġu sostnuti permezz ta’ 
strumenti finanzjarji.

Or. ro

Emenda 138
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 142 li 
jistabbilixxu regoli speċifiċi li 
jirrigwardjaw ċerti tipi ta’ strumenti 
finanzjarji li hemm referenza għalihom fil-
punt (b), kif ukoll il-prodotti li jistgħu 
jitwasslu permezz ta’ dawn l-istrumenti.

Il-Kummissjoni għandha, fi żmien 
massimu ta’ tliet xhur wara l-adozzjoni 
ta’ dan ir-Regolament, tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 142 li jistabbilixxu regoli 
speċifiċi li jirrigwardjaw ċerti tipi ta’ 
strumenti finanzjarji li hemm referenza 
għalihom fil-punt (b), kif ukoll il-prodotti li 
jistgħu jitwasslu permezz ta’ dawn l-
istrumenti.

Or. ro

Emenda 139
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 33 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 142 

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati, fi żmien massimu 
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li jistabbilixxu r-regoli li jikkonċernaw 
ftehimiet ta’ finanzjament, ir-rwol u r-
responsabbiltà tal-entitajiet li lilhom jiġu 
fdati l-kompiti tal-implimentazzjoni, kif 
ukoll spejjeż u tariffi ta’ ġestjoni.

ta’ tliet xhur wara l-adozzjoni ta’ dan ir-
Regolament, skont l-Artikolu 142 li 
jistabbilixxu r-regoli li jikkonċernaw 
ftehimiet ta’ finanzjament, ir-rwol u r-
responsabbiltà tal-entitajiet li lilhom jiġu 
fdati l-kompiti tal-implimentazzjoni, kif 
ukoll spejjeż u tariffi ta’ ġestjoni.

Or. ro

Emenda 140
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 33 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxu regoli 
dettaljati li jikkonċernaw rekwiżiti speċifiċi 
dwar it-trasferiment u l-ġestjoni tal-assi 
ġestiti mill-entitajiet li lilhom ikunu ġew 
fdati l-kompiti tal-implimentazzjoni, kif 
ukoll il-konverżjoni tal-assi bejn l-euro u 
muniti nazzjonali.

7. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati, fi żmien 
massimu ta’ tliet xhur wara l-adozzjoni 
ta’ dan ir-Regolament, skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxu regoli 
dettaljati li jikkonċernaw rekwiżiti speċifiċi 
dwar it-trasferiment u l-ġestjoni tal-assi 
ġestiti mill-entitajiet li lilhom ikunu ġew 
fdati l-kompiti tal-implimentazzjoni, kif 
ukoll il-konverżjoni tal-assi bejn l-euro u 
muniti nazzjonali.

Or. ro

Emenda 141
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 142 dwar l-arranġamenti għall-
ġestjoni u l-kontroll tal-istrumenti 

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati, fi żmien 
massimu ta’ tliet xhur wara l-adozzjoni 
ta’ dan ir-Regolament, skont l-
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finanzjarji implimentati skont l-
Artikoli 33(1)(a) u 33(4)(b)(i), (ii) u (iii).

Artikolu 142 dwar l-arranġamenti għall-
ġestjoni u l-kontroll tal-istrumenti 
finanzjarji implimentati skont l-
Artikoli 33(1)(a) u 33(4)(b)(i), (ii) u (iii).

Or. ro

Emenda 142
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 35 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 142, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta r-regoli speċifiċi 
li jikkonċernaw il-ħlasijiet u l-irtirar ta’ 
ħlasijiet għall-istrumenti finanzjarji u l-
konsegwenzi possibbli fir-rigward tat-
talbiet għal ħlasijiet.

5. Fi żmien massimu ta’ tliet xhur wara l-
adozzjoni ta’ dan ir-Regolament u 
permezz ta’ atti ddelegati skont l-Artikolu
142, il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta r-regoli speċifiċi li 
jikkonċernaw il-ħlasijiet u l-irtirar ta’ 
ħlasijiet għall-istrumenti finanzjarji u l-
konsegwenzi possibbli fir-rigward tat-
talbiet għal ħlasijiet.

Or. ro

Emenda 143
Markus Pieper

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri f'sitwazzjoni 
finanzjarja diffiċli biex jissodisfaw waħda 
mill-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu
22(1) għandhom jinvestu, fejn xieraq bl-
għajnuna tal-Kummissjoni, id-dħul mill-
imgħax jew qligħ ieħor filwaqt li tiġi 
kkunsidrata l-akbar żieda possibbli fit-
tkabbir u l-kompetittività, speċjalment fil-
proġetti strutturali relatati man-negozju.
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Or. de

Emenda 144
Markus Pieper

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Proġetti infrastrutturali

Or. de

Emenda 145
Markus Pieper

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Stati Membri f'sitwazzjoni finanzjarja 
diffiċli biex jissodisfaw il-kondizzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 22(1), għandhom 
japplikaw il-mezzi elenkati fil-paragrafi 
(1) u (2) ta’ dan l-Artikolu, possibbilment 
bl-għajnuna tal-Kummissjoni, filwaqt li 
tiġi kkunsidrata l-akbar żieda possibbli fit-
tkabbir u l-kompetittività, partikolarment 
il-pjanijiet għall-infrastruttura relatati 
man-negozju.

Or. de

Emenda 146
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Taqsima 2 – Artikolu 39 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stati Membri f'sitwazzjoni finanzjarja 
diffiċli biex jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 22(1), għandhom 
japplikaw il-mezzi elenkati fil-paragrafi 
(1) u (2) ta’ dan l-Artikolu, possibbilment 
bl-għajnuna tal-Kummissjoni, filwaqt li 
tiġi kkunsidrata l-akbar żieda possibbli fit-
tkabbir u l-kompetittività, partikolarment 
il-pjanijiet għall-infrastruttura relatati 
man-negozju.

Or. de

Emenda 147
Kent Johansson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 148
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

ħidma tal-kumitat tas-sorveljanza.

Or. ro

Emenda 149
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru għandu jippreżenta rapport 
finali dwar l-implimentazzjoni tal-
programm sat-30 ta’ Settembru 2023 għall-
FEŻR, l-FSE u l-Fond ta’ Koeżjoni u 
rapport annwali dwar l-implimentazzjoni 
għall-FAEŻR u l-EMFF.

L-Istat Membru għandu jippreżenta 
rapport ta’ nofs it-term dwar l-
implimentazzjoni tal-programmi sal-31 ta’ 
Diċembru 2018 u rapport finali dwar l-
implimentazzjoni tal-programm sat-
30 ta’ Settembru 2023 għall-FEŻR, l-FSE 
u l-Fond ta’ Koeżjoni u rapport annwali 
dwar l-implimentazzjoni għall-FAEŻR u l-
EMFF.

Or. ro

Emenda 150
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 44 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro
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Emenda 151
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE 

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 152
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 153
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 154
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE 

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn xieraq, il-valutazzjoni ex ante 
għandha tinkludi r-rekwiżiti għall-
Valutazzjoni Ambjentali Strateġika 
stabbilita fl-implimentazzjoni tad-Direttiva 
2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2001 dwar l-
istima tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u 
programmi fuq l-ambjent34.

4. Il-valutazzjoni ex ante għandha tinkludi 
r-rekwiżiti għall-Valutazzjoni Ambjentali 
Strateġika stabbilita fl-implimentazzjoni 
tad-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta’ Ġunju 2001 dwar l-istima tal-effetti 
ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-
ambjent34 inkluż l-impatt fuq it-tibdil tal-
klima u l-bijodiversità, kif ukoll aspetti 
transkonfinali fejn xieraq.

Or. en

Emenda 155
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 50 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 156
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 51 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 157
Silvia-Adriana Ţicău

Proposata għal regolament
Parti 2 – Artikolu 58 – paragrafu 2



PE489.408v01-00 20/68 AM\901426MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 142 
li jikkonċerna d-definizzjoni tar-rata fissa u 
l-metodi relatati msemmija fil-punt (c) 
hawn fuq.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati, fi żmien massimu
ta’ tliet xhur wara l-adozzjoni ta’ dan ir-
Regolament,  skont l-Artikolu 142 li 
jikkonċerna d-definizzjoni tar-rata fissa u l-
metodi relatati msemmija fil-punt (c) hawn 
fuq.

Or. ro

Emenda 158
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Taqsima 2 – Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) taxxa fuq il-valur miżjud. Iżda l-
ammonti tal-VAT għandhom għalhekk 
ikunu eliġibbli fejn ma jkunux jistgħu 
jintroddu lura skont il-leġiżlazzjoni tal-
VAT nazzjonali u jkunu tħallsu minn 
benefiċjarju.

Or. de

Emenda 159
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Taqsima 2 – Artikolu 61 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – introduttorja part

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 160
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. ro

Emenda 161
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Taqsima 2 – Artikolu 66 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 162
Krišjānis Kariņš
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 66 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 163
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 74 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 164
Markus Pieper

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Emenda 165
Markus Pieper

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Emenda 166
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 81 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) żieda fl-effiċjenza tal-enerġija fis-
setturi tal-bini u tat-trasport; attenzjoni 
partikolari għandha tingħata għaż-żieda 
fl-effiċjenza tal-enerġija fid-djar.

Or. ro

Emenda 167
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fondi Strutturali għandhom isostnu l-
għan tal-Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi fir-reġjuni kollha li jikkorrispondu 
għal-livell 2 tal-klassifikazzjoni komuni ta' 
unitajiet territorjali għall-istatistika (minn 
hawn 'il quddiem imsejħa 'livell 2 NUTS') 
stabbilita mir-Regolament (KE) 
Nru 1059/2003.

1. Il-Fondi Strutturali għandhom isostnu l-
għan tal-Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi fir-reġjuni kollha li jikkorrispondu 
għal-livelli 2 u 3  tal-klassifikazzjoni 
komuni ta' unitajiet territorjali għall-
istatistika (minn hawn 'il quddiem imsejħa 
'livell 2 u 3 NUTS') stabbilita mir-
Regolament (KE) Nru 1059/2003.

Or. ro

Emenda 168
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riżorsi għall-għan tal-Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi għandhom jiġu allokati 
fost it-tliet kategoriji tal-livell 2 NUTS li 
ġejjin:

Riżorsi għall-għan tal-Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi għandhom jiġu allokati 
fost iż-żewġ kategoriji tal-livell 2 NUTS li 
ġejjin:

Or. de
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Emenda 169
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riżorsi għall-għan tal-Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi għandhom jiġu allokati 
fost it-tliet kategoriji tar-reġjuni tal-livell 2 
NUTS li ġejjin:

Riżorsi għall-għan tal-Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi għandhom jiġu allokati 
fost it-tliet kategoriji tar-reġjuni tal-livelli 2 
u 3 NUTS li ġejjin:

Or. ro

Emenda 170
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) reġjuni ta’ tranżizzjoni, li l-PDG minn 
ras għal ras tagħhom huwa bejn 75% u 
90% tal-medja tal-PDG tal-UE-27;

imħassar

Or. de

Emenda 171
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) reġjuni ta’ tranżizzjoni, li l-PDG minn 
ras għal ras tagħhom huwa bejn 75% u 
90% tal-medja tal-PDG tal-UE-27;

imħassar

Or. de
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Emenda 172
Markus Pieper

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Emenda 173
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 174
Markus Pieper
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Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 82 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Immedjatament wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tadotta deċiżjoni permezz ta’ att 
implimentattiv li jistabbilixxi l-lista ta’ 
reġjuni li jissodisfaw il-kriterji tat-tliet
kategoriji li hemm referenza għalihom fil-
paragrafu 2 u tal-Istati Membri li 
jissodisfaw il-kriterji tal-paragrafu 3. Il-
lista għandha tkun valida mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

4. Immedjatament wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tadotta deċiżjoni permezz ta’ att 
implimentattiv li jistabbilixxi l-lista ta’ 
reġjuni li jissodisfaw il-kriterji taż-żewġ
kategoriji li hemm referenza għalihom fil-
paragrafu 2 u tal-Istati Membri li 
jissodisfaw il-kriterji tal-paragrafu 3. Il-
lista għandha tkun valida mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

Or. de

Emenda 175
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riżorsi għall-Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi u għall-kooperazzjoni territorjali 
Ewropea

Riżorsi għall-Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi, għall-kooperazzjoni territorjali 
Ewropea u għaż-żieda fl-effiċjenza tal-
enerġija

Or. ro

Emenda 176
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 50,13 % (jiġifieri, total ta’ EUR 162 
589 839 384) għar-reġjuni anqas 

(a) 62.14 % għar-reġjuni anqas żviluppati;
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żviluppati;

Or. de

Emenda 177
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 12.01 % (jiġifieri, total ta’ 
EUR 38,951,564,661) għar-reġjuni ta’ 
tranżizzjoni;

imħassar

Or. de

Emenda 178
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 16.39 % (jiġifieri, total ta’ 
EUR 53,142,922,017) għar-reġjuni aktar 
żviluppati;

(c) 16.39 % għar-reġjuni aktar żviluppati;

Or. de

Emenda 179
Markus Pieper

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 21,19 % (jiġifieri, total ta’ EUR 68 710 
486 782) għall-Istati Membri sostnuti mill-

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

Or. de

Emenda 180
Markus Pieper

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) 0,29 % (jiġifieri, total ta’ EUR 925 
680 000) bħala finanzjament addizzjonali 
għar-reġjuni l-aktar imbiegħda identifikati 
fl-Artikolu 349 tat-Trattat u reġjuni tal-
livell 2 NUTS li jissodisfaw il-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 
għat-Trattat tal-Adeżjoni tal-Awstrija, il-
Finlandja u l-Isvezja.

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

Or. de

Emenda 181
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Emenda 182
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ir-reġjuni kollha li jkollhom il-PDG per 
capita għall-perjodu 2007-2013 anqas minn 
75% tal-medja tal-UE-25 għall-perjodu ta' 
referenza, iżda li l-PDG per capita tagħhom 
ikun aktar minn 75% u anqas minn 90%
tal-medja ta’ PDG tal-UE-27 għandhom 
jirċievu allokazzjoni skont il-Fondi 
Strutturali li tkun ekwivalenti għal mill-
anqas żewġ terzi tal-allokazzjoni tagħhom 
għall-2007-2013.

Or. ro

Emenda 183
Krišjānis Kariņš

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Justification

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

Emenda 184
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 185
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 186
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-popolazzjoni, il-prosperità nazzjonali 
u ż-żona tal-wiċċ għall-Fond ta’ Koeżjoni.

(c) il-popolazzjoni, il-prosperità nazzjonali, 
ir-rata tal-impjieg fost il-popolazzjoni 
attiva u ż-żona tal-wiċċ għall-Fond ta’ 
Koeżjoni.

Or. ro

Emenda 187
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 84 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 188
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 84 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati, 
40 % għal reġjuni ta' tranżizzjoni u 52 %

3. Mill-inqas 15 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati, u 
25 % għal reġjuni aktar żviluppati f’kull 
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għal reġjuni aktar żviluppati f’kull Stat 
Membru għandhom jiġu allokati lill-FSE. 
Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE.

Stat Membru għandhom jiġu allokati lill-
FSE. Għall-finijiet ta’ din id-dispożizzjoni, 
l-appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE.

Or. de

Emenda 189
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni 
għall-infrastruttura tat-trasport skont il-
faċilità Connecting Europe għandu jkun 
ta’ EUR 10 000 000 000.

imħassar

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
billi timplimenta att li jistabbilixxi l-
ammont li għandu jiġi trasferit mill-
allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni għal 
kull Stat Membru, għall-perjodu sħiħ. L-
allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni ta’ kull 
Stat Membru għandha titnaqqas kif 
meħtieġ.

L-approprjazzjonijiet annwali li 
jikkorrispondu għas-sostenn mill-Fond ta' 
Koeżjoni imsemmi fl-ewwel subparagrafu 
għandhom jiddaħħlu fil-linji tal-baġit 
rilevanti tal-faċilità Connecting Europe 
mill-eżerċizzju tal-baġit tal-2014.

Is-sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni skont il-
faċilità Connecting Europa għandu jiġi 
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implimentat skont l-Artikolu [13] tar-
Regolament (EU) [...]/2012 dwar l-
istabbilizzazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa1, f’relazzjoni ma’ proġetti 
elenkati fl-Anness 1 ta’ dan ir-
Regolament, bl-għoti tal-akbar prijorità 
possibbli lil proġetti li jkunu jirrispettaw l-
allokazzjonijiet nazzjonali skont il-Fond 
ta’ Koeżjoni.

Or. en

Emenda 190
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni għall-
infrastruttura tat-trasport skont il-faċilità 
Connecting Europe għandu jkun ta’ 
EUR 10 000 000 000.

Imħassar

Or. ro

Emenda 191
Markus Pieper

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li ftehimiet ta’ 
sħubija kif ukoll programmi operazzjonali 
jiżguraw rabta effettiva u prattika bejn il-
mezzi tal-fondi strutturali u l-fondi ta' 
koeżjoni kif ukoll mal-Faċilità 

                                               
1 ĠU…
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"Nikkollegaw l-Ewropa" u r-Regolamenti 
TEN;

Or. de

Emenda 192
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
billi timplimenta att li jistabbilixxi l-
ammont li għandu jiġi trasferit mill-
allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni għal 
kull Stat Membru, għall-perjodu sħiħ. L-
allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni ta’ kull 
Stat Membru għandha titnaqqas kif 
meħtieġ.

Imħassar

Or. ro

Emenda 193
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
billi timplimenta att li jistabbilixxi l-
ammont li għandu jiġi trasferit mill-
allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni għal 
kull Stat Membru, għall-perjodu sħiħ. L-
allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni ta’ kull 
Stat Membru għandha titnaqqas kif 
meħtieġ.

Imħassar

Or. ro
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Emenda 194
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approprjazzjonijiet annwali li 
jikkorrispondu għas-sostenn mill-Fond ta' 
Koeżjoni imsemmi fl-ewwel subparagrafu 
għandhom jiddaħħlu fil-linji tal-baġit 
rilevanti tal-faċilità Connecting Europe 
mill-eżerċizzju tal-baġit tal-2014.

Imħassar

Or. ro

Emenda 195
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni skont il-
faċilità Connecting Europa għandu jiġi 
implimentat skont l-Artikolu [13] tar-
Regolament (EU) [...]/2012 dwar l-
istabbilizzazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa, f’relazzjoni ma’ proġetti 
elenkati fl-Anness 1 ta’ dan ir-
Regolament, bl-għoti tal-akbar prijorità 
possibbli lil proġetti li jkunu jirrispettaw l-
allokazzjonijiet nazzjonali skont il-Fond 
ta’ Koeżjoni.

Imħassar

Or. ro

Emenda 196
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 5 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sostenn mill-Fondi Strutturali għal 
[ikel lil persuni fil-bżonn] skont l-
Investiment għat-Tkabbir u l-Impjiegi 
għandu jkun EUR 2 500 000 000.

Imħassar

Or. ro

Emenda 197
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
billi timplimenta att li jistabbilixxi l-
ammont li għandu jiġi trasferit mill-
allokazzjoni tal-Fondi Strutturali ta’ kull 
Stat Membru, għall-perjodu sħiħ f’kull 
Stat Membru. L-allokazzjoni tal-Fond 
Strutturali ta’ kull Stat Membru għandha 
titnaqqas kif meħtieġ.

Imħassar

Or. ro

Emenda 198
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approprjazzjonijiet annwali li 
jikkorrispondu għas-sostenn mill-Fondi 
Strutturali msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandhom jiddaħħlu fil-
linji tal-baġit rilevanti tal-[istrument ‘ikel 
għal persuni fil-bżonn’] mal-eżerċizzju 
tal-baġit tal-2014.

Imħassar
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Or. ro

Emenda 199
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 84 – paragrafu 6

Test propsot mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 200
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Imħassar

Or. ro

Emenda 201
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.5% tar-riżorsi għall-għan tal-Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi għandhom 
jikkostitwixxu r-riżerva tal-prestazzjoni li 
trid tiġi allokata skont l-Artikolu 20.

6.5% tar-riżorsi għall-għan tal-Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi għandhom 
jikkostitwixxu r-riżerva tal-prestazzjoni li 
tistà tiġi allokata fuq livell nazzjonali.

Or. en

Emenda 202
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 84 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Ir-riżorsi għall-għan tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 3,48 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għall-impenji tal-baġit mill-Fondi għall-
perjodu 2014 sa 2020 (jiġifieri total ta’ 
EUR 11 700 000 004).

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

Or. de

Emenda 203
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 85 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 204
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 85 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 205
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 85 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. B’deroga mill-paragrafu 1, il-
Kummissjoni tista’ taċċetta, f’ċirkostanzi 
ġġustifikati kif mistħoqq li huma marbuta 
mal-implimentazzjoni ta' objettiv tematiku 
wieħed jew aktar, proposta minn Stat 
Membru fl-ewwel sottomissjoni tiegħu tal-
Kuntratt tas-Sħubija li jittrasferixxi sa 
30 % tal-approprjazzjoni totali għal 
kategorija ta’ reġjuni lil kategoriji oħra ta’ 
reġjuni.

Or. de

Emenda 206
Markus Pieper
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Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 86 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Verifika ta’ jekk il-livell tan-nefqa 
strutturali pubblika jew ekwivalenti taħt 
il-mira tal-Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi jkunx inżamm għall-perjodu 
għandha sseħħ biss f’dawk l-Istati 
Membri li fihom, ir-reġjuni inqas 
żviluppati u ta’ tranżizzjoni jkopru mill-
inqas 15 % tal-popolazzjoni totali.

imħassar

Or. de

Emenda 207
Krišjānis Kariņš

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 208
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt b – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) il-kategoriji korrispondenti ta’ 
intervent ibbażati fuq nomenklatura 
adottata mill-Kummissjoni permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni skont il-proċedura ta’ 
analiżi msemmija fl-Artikolu 143(3) u 
analiżi indikattiva tar-riżorsi 
pprogrammati;

(iv) il-kategoriji korrispondenti ta’ 
intervent ibbażati fuq nomenklatura 
adottata mill-Kummissjoni sat-30 ta’ 
Diċembru 2012 permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni skont il-proċedura ta’ 
analiżi msemmija fl-Artikolu 143(3) u 
analiżi indikattiva tar-riżorsi 
pprogrammati;

Or. ro

Emenda 209
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 210
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c– punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-lista ta’ bliet fejn se jkunu 
implimentati azzjonijiet integrati ta’ 
żvilupp urban sostenibbli, l-allokazzjoni 
annwali indikattiva tas-sostenn tal-FEŻR 

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

sostenn tal-FEŻR għal dawn l-azzjonijiet, 
inkluż ir-riżorsi ddelegati lill-ibliet għall-
ġestjoni skont l-Artikolu 7(2) tar-
Regolament (UE) Nru […] [FEŻR] u l-
allokazzjoni annwali indikattiva ta’ sostenn 
tal-FSE għal azzjonijiet integrati;

Or. ro

Emenda 211
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 212
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Taqsima3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt vi a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Emenda 213
Markus Pieper
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Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt g – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iia) ir-rabta ppjanata tal-mezzi għall-fondi 
strutturali u l-fondi ta’ koeżjoni għal 
strumenti finanzjarji oħra, speċjalment 
tas-CEF;

Or. de

Emenda 214
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE 

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 215
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ia) deskrizzjoni tal-kontribuzzjoni tiegħu 
għall-finanzjament tal-infrastruttura;
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Or. de

Emenda 216
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE 

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 217
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta dak il-
mudell permezz ta’ atti implimentattivi. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom ikunu adottati f’konformità mal-
proċedura ta’ konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 143(2).

Il-Kummissjoni għandha tadotta dak il-
mudell permezz ta’ atti implimentattivi, fi 
żmien tliet xhur mid-data tal-adozzjoni ta’ 
dan ir-Regolament. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom ikunu adottati 
f’konformità mal-proċedura ta’ 
konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 143(2).

Or. ro

Emenda 218
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Il-Kummissjoni se tadotta deċiżjoni li 
tapprova l-programm operazzjonali 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni fi 
żmien xahrejn mis-sottomissjoni tal-
programm operazzjonali.

Or. ro

Emenda 219
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 88 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 220
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 88 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b’mod komplementari u soġġett għal limitu 
ta’ 10% tal-finanzjament tal-Unjoni għal 
kull assi prijoritarju ta’ programm 
operazzjonali, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-ispejjeż huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 
ta’ eliġibbiltà applikati lil dak il-Fond, 
sakemm ikunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u huma marbuta direttament 
magħha.

Or. ro

Emenda 221
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 89 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm ma jsirx ftehim mod ieħor bejn il-
Kummissjoni u l-Istat Membru, il-
programmi operazzjonali għall-FEŻR u l-
FSE għandhom jitfasslu fil-livell 
ġeografiku xieraq u mill-inqas fil-livell 2
NUTS, skont is-sistema istituzzjonali 
speċifika għall-Istat Membru.

Sakemm ma jsirx ftehim mod ieħor bejn il-
Kummissjoni u l-Istat Membru, il-
programmi operazzjonali għall-FEŻR u l-
FSE għandhom jitfasslu fil-livell 
ġeografiku xieraq u mill-inqas fil-livell 3
NUTS, skont is-sistema istituzzjonali 
speċifika għall-Istat Membru.

Or. ro

Emenda 222
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE 

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 91 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 223
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 91 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi gwida 
indikattiva dwar il-metodoloġija li għandha 
tintuża sabiex titwettaq l-analiżi kost-
benefiċċju msemmija fil-punt (e) skont il-
proċedura konsultattiva li hemm referenza 
għaliha fl-Artikolu 143(2).

Il-Kummissjoni għandha tfassal, fi żmien 
tliet xhur mill-adozzjoni ta’ dan ir-
Regolament, gwida indikattiva dwar il-
metodoloġija li għandha tintuża sabiex 
titwettaq l-analiżi kost-benefiċċju 
msemmija fil-punt (e) skont il-proċedura 
konsultattiva li hemm referenza għaliha fl-
Artikolu 143(2).

Or. ro

Emenda 224
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 91 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-format għall-informazzjoni dwar proġetti 
kbar li trid tiġi sottomessa għandu jiġi 
stabbilit skont il-mudell adottat mill-
Kummissjoni, permezz ta' atti 

Il-format għall-informazzjoni dwar proġetti 
kbar li trid tiġi sottomessa għandu jiġi 
stabbilit skont il-mudell adottat mill-
Kummissjoni, fi żmien tliet xhur mill-
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implimentattivi. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom ikunu adottati 
f’konformità mal-proċedura ta’ 
konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 143(2).

adozzjoni ta’ dan ir-Regolament, permezz 
ta' atti implimentattivi. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom ikunu adottati 
f’konformità mal-proċedura ta’ 
konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 143(2).

Or. ro

Emenda 225
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 92 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 226
Markus Pieper

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Emenda 227
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 92 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ att implimentattiv, 
mhux aktar tard minn tliet xhur wara d-
data tas-sottomissjoni tal-informazzjoni li 
tapprova proġett kbir skont l-Artikolu 91. 
Dik id-deċiżjoni għandha tiddefinixxi s-
suġġett fiżiku, l-ammont li għalih tapplika 
r-rata ta' kofinanzjament għall-assi 
prijoritarju, indikaturi fiżiċi u finanzjarji 
għall-monitoraġġ tal-progress, u l-
kontribuzzjoni mistenniija tal-proġett kbir 
għall-objettivi tal-assi prijoritarju jew 
prijoritarji rilevanti. Deċiżjoni ta' 
approvazzjoni għandha tkun 
kondizzjonali fuq il-fatt li l-kuntratt tal-
ewwel xogħlijiet jiġi konkluż fi żmien 
sentejn mid-data tad-deċiżjoni.

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ att implimentattiv, 
mhux aktar tard minn xahar wara d-data 
tas-sottomissjoni tal-informazzjoni li 
tapprova proġett kbir skont l-Artikolu 91. 
Dik id-deċiżjoni għandha tiddefinixxi s-
suġġett fiżiku, l-ammont li għalih tapplika 
r-rata ta' kofinanzjament għall-assi 
prijoritarju, indikaturi fiżiċi u finanzjarji 
għall-monitoraġġ tal-progress, u l-
kontribuzzjoni mistenniija tal-proġett kbir 
għall-objettivi tal-assi prijoritarju jew 
prijoritarji rilevanti.

Or. ro

Emenda 228
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 92 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-Kummissjoni tirrifjuta li 
tippermetti li sostenn mill-Fondi jingħata 
għal proġett kbir, hija għandha 
tinnotifika lill-Istat Membru dwar ir-

Imħassar
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raġunijiet tagħha fi żmien il-perjodu 
stabbilit fil-paragrafu 2.

Or. ro

Emenda 229
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 95 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-format għall-pjan ta’ azzjoni konġunta 
għandu jiġi stabbilit skont il-mudell adottat 
mill-Kummissjoni, permezz ta’ atti 
implimentattivi. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom ikunu adottati 
f’konformità mal-proċedura ta’ 
konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 143(2).

Il-format għall-pjan ta’ azzjoni konġunta 
għandu jiġi stabbilit skont il-mudell adottat 
mill-Kummissjoni, fi żmien xahrejn mill-
adozzjoni ta’ dan ir-Regolament, permezz 
ta’ atti implimentattivi. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom ikunu adottati 
f’konformità mal-proċedura ta’ 
konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 143(2).

Or. ro

Emenda 230
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 96 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Diment li kull osservazzjoni tkun ġiet 
ikkunsidrata biżżejjed, il-Kummissjoni
għandha tadotta deċiżjoni li tapprova l-pjan 
ta’ azzjoni konġunta mhux aktar tard minn 
sitt (6) xhur wara s-sottomissjoni tagħha 
minn Stat Membru iżda mhux qabel l-
adozzjoni tal-programmi operazzjonali 
konċernati.

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni li tapprova l-pjan ta’ azzjoni 
konġunta mhux aktar tard minn tliet (3)
xhur wara s-sottomissjoni tagħha minn Stat 
Membru iżda mhux qabel l-adozzjoni tal-
programmi operazzjonali konċernati.

Or. ro
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Emenda 231
Kent Johansson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 232
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 97 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Talbiet għall-emenda tal-pjanijiet ta’ 
azzjoni konġunta sottomessi minn Stat 
Membru għandhom jiġu sostanzjati kif 
mistħoqq. Il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta jekk it-talba għall-emenda hijiex 
ġustifikata, filwaqt li tqis l-informazzjoni 
provduta mill-Istat Membru. Il-
Kummissjoni tista’ tagħmel 
osservazzjonijiet u l-Istat Membru għandu 
jipprovdi lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni addizzjonali kollha 
meħtieġa. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni fuq talba għal emenda mhux 
aktar tard minn tliet xhur wara s-
sottomissjoni formali tagħha mill-Istat 
Membru sakemm kwalunkwe 
osservazzjoni magħmula mill-
Kummissjoni tkun tqieset b’mod 

3. Talbiet għall-emenda tal-pjanijiet ta’ 
azzjoni konġunta sottomessi minn Stat 
Membru għandhom jiġu sostanzjati kif 
mistħoqq. Il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta jekk it-talba għall-emenda hijiex 
ġustifikata, filwaqt li tqis l-informazzjoni 
provduta mill-Istat Membru. Il-
Kummissjoni tista’ tagħmel 
osservazzjonijiet u l-Istat Membru għandu 
jipprovdi lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni addizzjonali kollha 
meħtieġa. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni fuq talba għal emenda mhux 
aktar tard minn xahar wara s-sottomissjoni 
formali tagħha mill-Istat Membru sakemm 
kwalunkwe osservazzjoni magħmula mill-
Kummissjoni tkun tqieset b’mod 
sodisfaċenti. L-emenda għandha tidħol fis-
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sodisfaċenti. L-emenda għandha tidħol fis-
seħħ mid-data tad-deċiżjoni, sakemm mhux 
stabbilit mod ieħor fid-deċiżjoni.

seħħ mid-data tad-deċiżjoni, sakemm mhux 
stabbilit mod ieħor fid-deċiżjoni.

Or. ro

Emenda 233
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 99 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 234
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 109 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-allokazzjoni għall-assistenza teknika 
minn Fond m'għandhiex taqbeż l-10% tal-
allokazzjoni totali ta' dak il-Fond għall-
programmi operazzjonali fi Stat Membru 
taħt kull kategorija ta' reġjun tal-mira 
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi.

3. L-allokazzjoni għall-assistenza teknika 
minn Fond m'għandhiex taqbeż il-5% tal-
allokazzjoni totali ta' dak il-Fond għall-
programmi operazzjonali fi Stat Membru 
taħt kull kategorija ta' reġjun tal-mira 
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi.

Or. ro
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Emenda 235
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 75% għar-reġjuni l-anqas żvilppati ta' 
Stati Mambri barra dawk imsemmija fil-
punti (b) u (c), u għar-reġjuni kollha, li l-
PDG per capita tagħhom għall-perjodu
2007-2013 kien anqas minn 75% tal-
medja tal-UE-25 għall-perjodu ta' 
referenza li iżda l-PDG tagħhom ikun 
ogħla minn 75% tal-medja tal-PDG tal-UE-
27;

(d) 75 % għar-reġjuni l-anqas żviluppati ta' 
Stati Membri barra dawk imsemmija fil-
punti (b) u (c), u għar-reġjuni kollha, li fil-
perjodu 2007-2013 kienu ffinanzjati taħt 
l-Objettiv ta’ Konverġenza, li l-PDG per 
capita tagħhom ikun ogħla minn 75% tal-
medja tal-PDG tal-UE-27;

Or. de

Emenda 236
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Taqsima 3 –Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) 60 % għar-reġjuni ta’ tranżizzjoni 
oħra għajr dawk imsemmija fil-punt (d);

imħassar

Or. de

Emenda 237
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) 60% għar-reġjuni ta’ tranżizzjoni oħra (e) 50% għar-reġjuni ta’ tranżizzjoni oħra 
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għajr dawk imsemmija fil-punt (d); għajr dawk imsemmija fil-punt (d);

Or. ro

Emenda 238
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) 50% għar-reġjuni l-aktar żviluppati 
barra dawk imsemmija fil-punt (d);

(f) 30% għar-reġjuni l-aktar żviluppati 
barra dawk imsemmija fil-punt (d);

Or. ro

Emenda 239
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 240
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
ogħla minn 85%.

Or. en

Emenda 241
Hermann Winkler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 242
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxi regoli 
dettaljati rigward l-obbligi tal-Istati 
Membri speċifikati f’dan il-paragrafu.

Imħassar

Or. ro

Emenda 243
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 112 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tadotta regoli 
dettaljati rigward l-iskambji tal-
informazzjoni skont dan il-paragrafu. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 143(3).

Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tadotta regoli 
dettaljati rigward l-iskambji tal-
informazzjoni skont dan il-paragrafu fi 
żmien tliet xhur mill-adozzjoni ta’ dan ir-
Regolament. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-
Artikolu 143(3).

Or. ro

Emenda 244
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 113 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għall-mira tal-Investiment għat-tkabbir u 
l-impjiegi, sakemm jiġi rispettat il-prinċipju 
tas-separazzjoni tal-funzjonijiet, l-awtorità 
ta’ ġestjoni, l-awtorità ta’ ċertifikazzjoni, fejn 
applikabbli, u l-awtorità ta’ verifika jistgħu 
jkunu parti mill-istess awtorità jew korp 
pubbliku. Madankollu, għal dawk il-
programmi operazzjonali li għalihom l-
ammont totali ta' sostenn mill-Fondi jaqbeż 
EUR 250 000 000, l-awtorità ta’ verifika ma 
tistax tkun parti mill-istess awtorità jew korp 
pubbliku bħall-awtorità ta’ ġestjoni.

5. Għall-mira tal-Investiment għat-tkabbir u 
l-impjiegi, sakemm jiġi rispettat il-prinċipju 
tas-separazzjoni tal-funzjonijiet, l-awtorità 
ta’ ġestjoni, l-awtorità ta’ ċertifikazzjoni, fejn 
applikabbli, u l-awtorità ta’ verifika jistgħu 
jkunu parti mill-istess awtorità jew korp 
pubbliku. Madankollu, għal dawk il-
programmi operazzjonali li għalihom l-
ammont totali ta' sostenn mill-Fondi jaqbeż 
EUR 5 000 000, l-awtorità ta’ verifika ma 
tistax tkun parti mill-istess awtorità jew korp 
pubbliku bħall-awtorità ta’ ġestjoni.

Or. ro

Emenda 245
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 114 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ddelegati, skont l-Artikolu 142, li 
jistabbilixxu l-modalitajiet tal-iskambju tal-
informazzjoni fil-paragrafu 2(d).

8. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ddelegati, fi żmien tliet xhur mill-
adozzjoni ta’ dan ir-Regolament, skont l-
Artikolu 142, li jistabbilixxu l-modalitajiet 
tal-iskambju tal-informazzjoni fil-
paragrafu 2(d).

Or. ro

Emenda 246
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 114 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ddelegati, skont l-Artikolu 142, li 
jistabbilixxu r-regoli li jikkonċernaw l-
arranġamenti għar-rekord tal-verifika 
msemmi fil-paragrafu 4(d).

9. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ddelegati, fi żmien tliet xhur mill-
adozzjoni ta’ dan ir-Regolament, skont l-
Artikolu 142, li jistabbilixxu r-regoli li 
jikkonċernaw l-arranġamenti għar-rekord 
tal-verifika msemmi fil-paragrafu 4(d).

Or. ro

Emenda 247
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 114 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Permezz ta’ atti implimentattivi, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-mudell 
għad-dikjarazzjoni tal-maniġment 
imsemmija fil-paragrafu 4(e). Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu 

10. Permezz ta’ atti implimentattivi, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-mudell 
għad-dikjarazzjoni tal-maniġment 
imsemmija fil-paragrafu 4(e) fi żmien tliet 
xhur mill-adozzjoni ta’ dan ir-
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adottati f’konformità mal-proċedura ta’ 
konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 143(2).

Regolament. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom ikunu adottati 
f’konformità mal-proċedura ta’ 
konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 143(2).

Or. ro

Emenda 248
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 116 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 142 
sabiex tistabbilixxi l-kondizzjonijiet li 
għandhom jissodisfaw dawk il-verifiki.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati, fi żmien tliet xhur 
mill-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament,
skont l-Artikolu 142 sabiex tistabbilixxi l-
kondizzjonijiet li għandhom jissodisfaw 
dawk il-verifiki.

Or. ro

Emenda 249
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 116 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-mudelli 
għall-istrateġija ta’ verifika, l-opinjoni tal-
awditjar u r-rapport annwali ta’ kontroll, 
kif ukoll il-metodoloġija għall-metodu ta’ 
kampjunar msemmija fil-paragrafu 4. 
Dawn l-atti implimentattivi jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 143(3).

6. Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, fi 
żmien tliet xhur mill-adozzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tadotta l-mudelli għall-istrateġija ta’ 
verifika, l-opinjoni tal-awditjar u r-rapport 
annwali ta’ kontroll, kif ukoll il-
metodoloġija għall-metodu ta’ kampjunar 
msemmija fil-paragrafu 4. Dawn l-atti 
implimentattivi jiġu adottati f'konformità 
mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 143(3).
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Or. ro

Emenda 250
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 116 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Regoli implimentattivi li jikkonċernaw l-
użu tad-dejta miġbura matul dawn il-
verifiki mwettqa mill-uffiċjali tal-
Kummissjoni jew minn rappreżentati tal-
Kummissjoni awtorizzati għandhom jiġu 
adottati mill-Kummissjoni skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 143(3).

7. Regoli implimentattivi li jikkonċernaw l-
użu tad-dejta miġbura matul dawn il-
verifiki mwettqa mill-uffiċjali tal-
Kummissjoni jew minn rappreżentati tal-
Kummissjoni awtorizzati għandhom jiġu 
adottati mill-Kummissjoni, fi żmien tliet 
xhur mill-adozzjoni ta’ dan ir-
Regolament, skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 143(3).

Or. ro

Emenda 251
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 121 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-mudell 
għall-applikazzjonijiet ta’ ħlas. Dawn l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 143(2).

3. Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, fi 
żmien tliet xhur mid-data tal-adozzjoni ta’ 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tadotta l-mudell għall-
applikazzjonijiet ta’ ħlas. Dawn l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura konsultattiva msemmija 
fl-Artikolu 143(2).

Or. ro
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Emenda 252
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 126 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-ħlasijiet interim m’għandhomx isiru 
għal programm fejn ir-rapport tal-
implimentazzjoni annwali ma jkunx 
intbagħat lill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 101.

Imħassar

Or. ro

Emenda 253
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 127 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk Stat Membru f’sitwazzjoni 
finanzjarja diffiċli jissodisfa waħda mill-
kundizzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 22(1) il-Kummissjoni għandha 
permezz ta’ Att ta’ Implimentazzjoni 
tistabbilixxi fuq talba, programm separat 
taħt ġestjoni ċentralizzata skont l-
Artikolu 53(a) tar-Regolament 
Nru 1605/2002; għall-ġbir flimkien ta’ 
fondi sospiżi u/jew irkuprati kif ukoll dħul 
mill-imgħax jew fondi mhux mitluba tal-
Istat Membru kkonċernat u għall-aħjar 
promozzjoni tat-tkabbir, speċjalment fi 
proġetti infrastrutturali ekonomiċi;

Or. de

Emenda 254
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 132 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 sabiex tistabbilixxi liema 
ġarriera tad-dejta jistgħu jiġu kkunsidrati 
bħala aċċettati komunement.

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta, fi żmien tliet xhur mill-
adozzjoni ta’ dan ir-Regolament, atti 
delegati skont l-Artikolu 142 sabiex 
tistabbilixxi liema ġarriera tad-dejta jistgħu 
jiġu kkunsidrati bħala aċċettati 
komunement.

Or. ro

Emenda 255
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 134 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Imħassar

Or. ro

Emenda 256
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 134 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi, 
permezz ta’ atti implimentattivi, li 
tissospendi l-ħlasijiet interim kollha jew 
parti minnhom, wara li tkun tat l-
opportunità lill-Istat Membru biex 
jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu.

2. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi, 
permezz ta’ atti implimentattivi, li 
tissospendi l-ħlasijiet interim kollha jew 
parti minnhom għal perjodu ta’ mhux 
aktar minn tliet xhur, wara li tkun tat l-
opportunità lill-Istat Membru biex 
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jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu.

Or. ro

Emenda 257
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 134 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha ttemm is-
sospensjoni tal-ħlasijiet interim kollha jew 
ta' parti minnhom meta l-Istat Membru 
jkun ħa l-miżuri meħtieġa li jippermettu t-
tneħħija tas-sospensjoni.

3. Il-Kummissjoni u l-Istat Membru 
għandhom jieħdu kwalunkwe miżura 
possibbli biex jirmedjaw il-kawżi tas-
sospensjoni tal-ħlasijiet.  Il-Kummissjoni
għandha ttemm is-sospensjoni tal-ħlasijiet 
interim kollha jew ta' parti minnhom meta 
l-Istat Membru, f’koordinazzjoni u 
b’appoġġ mill-Kummissjoni,  jkun ħa l-
miżuri meħtieġa li jippermettu t-tneħħija 
tas-sospensjoni.

Or. ro

Emenda 258
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 136 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
korrezzjonijiet finanzjarji permezz ta’ atti 
implimentattivi billi tikkanċella l-
kontribuzzjoni kollha tal-Unjoni jew parti 
minnha fi programm operazzjonali, skont l-
Artikolu 77 meta, wara li jkun twettaq l-
eżami meħtieġ, hija tikkonkludi li:

Il-Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonsulta mal-Istat Membru 
kkonċernat, u f’kooperazzjoni miegħu,
tagħmel korrezzjonijiet finanzjarji permezz 
ta’ atti implimentattivi billi tikkanċella l-
kontribuzzjoni kollha tal-Unjoni jew parti 
minnha fi programm operazzjonali, skont l-
Artikolu 77 meta, wara li jkun twettaq l-
eżami meħtieġ, hija tikkonkludi li:

Or. ro
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Emenda 259
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 136 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta Stat Membru ma jikkonformax 
mal-obbligi tiegħu kif imsemmija fl-
Artikolu 86, il-Kummissjoni tista', fir-
rigward tal-grad ta' nuqqas ta' konformità 
ma’ dawn l-obbligi, tagħmel korrezzjoni 
finanzjarja billi tikkanċella l-
kontribuzzjoni kollha tal-Fondi 
Strutturali jew parti minnha fir-rigward 
tal-Istat Membru kkonċernat.

Imħassar

Or. ro

Emenda 260
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 137 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta l-irregolaritajiet li jaffettwaw il-
kontijiet annwali li jkunu ntbagħtu lill-
Kummissjoni jiġu identifikati mill-
Kummissjoni jew mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri, il-korrezzjoni finanzjarja li 
tirriżulta għandha tnaqqas l-appoġġ mill-
Fondi għall-programm operazzjonali.

6. Meta l-irregolaritajiet li jaffettwaw il-
kontijiet annwali li jkunu ntbagħtu lill-
Kummissjoni jiġu identifikati mill-
Kummissjoni u mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri, il-korrezzjoni finanzjarja li 
tirriżulta għandha tnaqqas l-appoġġ mill-
Fondi għall-programm operazzjonali.

Or. ro

Emenda 261
Markus Pieper
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Propsota għal regolament
Taqsima 3 – Artikolu 137 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Jekk Stat Membru f’sitwazzjoni 
finanzjarja diffiċli jissodisfa waħda mill-
kundizzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 22(1) il-Kummissjoni, permezz 
ta’ Att ta’ Implimentazzjoni, għandha 
tistabbilixxi fuq talba, programm separat 
taħt ġestjoni ċentralizzata skont l-
Artikolu 53(a) tar-Regolament 
Nru 1605/2002; għall-ġbir flimkien ta’ 
fondi sospiżi u/jew irkuprati kif ukoll dħul 
mill-imgħax jew fondi mhux mitluba tal-
Istat Membru u għall-aħjar promozzjoni 
tat-tkabbir, speċjalment fi proġetti 
infrastrutturali ekonomiċi;

Or. de

Emenda 262
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 141 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ 
atti delegati skont l-Artikolu 142, emendi 
għall-Annessi I u V ta' dan ir-Regolament 
fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet rilevanti ta’ dan ir-
Regolament.

Imħassar

Or. ro

Emenda 263
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 142 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delegazzjonijiet ta’ setgħa msemmija 
f'dan ir-Regolament għandhom jingħataw 
għal perjodu ta' żmien indeterminat mid-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

2. Id-delegazzjonijiet ta’ setgħa msemmija 
f'dan ir-Regolament għandhom jingħataw 
għal perjodu ta' ħames snin mid-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Il-
Kummissjoni għandha tissottometti 
rapport fir-rigward tad-delegazzjoni ta’ 
setgħa mhux aktar tard minn disa’ xhur 
qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin.  
Id-delegazzjoni ta’ setgħa għandha tkun 
estiża għal perjodi identiċi ta’ żmien, 
sakemm il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill ma jopponux tali estensjoni mhux 
aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem 
ta’ kull perjodu.

Or. ro

Emenda 264
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 143 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 265
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE 

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – inċiż 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 266
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness IV – tabella – punt 1 – it-tielet kolonna “kriterji li għandhom jiġu sodisfatti”

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

– tkun imsejsa fuq analiżi SWOT biex jiġu 
kkonċentrati r-riżorsi fuq sett limitat ta’ 
prijoritajiet ta’ riċerka u innovazzjoni;

– tkun imsejsa fuq analiżi SWOT biex jiġu 
kkonċentrati r-riżorsi fuq sett limitat ta’ 
prijoritajiet ta’ riċerka u innovazzjoni;

– tindika l-miżuri li jħeġġu l-investiment 
privat fir-Riċerka u l-Iżvilupp;

– tindika l-miżuri li jħeġġu l-investiment 
privat fir-Riċerka u l-Iżvilupp;

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

– tinkludi sistema ta' monitoraġġ u 
reviżjoni. – tinkludi sistema ta' monitoraġġ u 

reviżjoni li li tippermetti adattament 
flessibbli tal-pjan;

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

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

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

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


