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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

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

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

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

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

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

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

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

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-isforzi tal-politika reġjonali sabiex titjieb il-kompetittività ekonomika huma ffokati fuq 
impriżi żgħar u medji. Madankollu, impriżi akbar ukoll għandhom rwol politiku strutturali 
importanti, pereżempju bħala sħab fl-iżvilupp ta’ gruppi industrijali. B’konformità mal-
inizjattiva prinċipali ‘Politika industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni’, il-possibilità ta’ 
appoġġ għall-impriżi l-kbar għandha tibqa’ teżisti, għalkemm l-enfasi għandha tibqa’ fuq l-
SMEs. 
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa kruċjali li l-protezzjoni tal-wirt kulturali tiġi inkluża fost l-objettivi tematiċi tal-fondi 
tal-Qafas Strateġiku Komuni. Minbarra dan, din il-proposta hija konsistenti mal-
Artikolu 5(6)(c) tal-proposta għal Regolament dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ tekniku għandu jiffaċilita wkoll l-intervent strateġiku minn isfel għal fuq. L-Aġenda 
Territorjali 2020 li ġiet approvata mill-Istati Membri fl-2011 tipprovdi rakkomandazzjonijiet 
utli ħafna fir-rigward tal-iżvilupp territorjali fl-UE.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

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

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 11 - punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt (a) – subpunt (iv)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt(b) – subpunt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) il-mekkaniżmi, l-istrutturi u l-entitajiet
f'livell nazzjonali u reġjonali li jiżguraw il-
koordinazzjoni bejn il-Fondi tal-QSK u 
strumenti ta’ finanzjament oħra tal-Unjoni 
u nazzjonali u mal-BEI; rigward il-
koordinazzjoni ma’ strumenti oħra tal-
fondi tal-Unjoni, hija għandha tindika l-
istrutturi li għandhom jiggarantixxu l-
identifikazzjoni strateġika tal-prijoritajiet 
għal strumenti differenti. Tali strutturi 
għandhom ifittxu wkoll li jevitaw id-
duplikazzjoni tal-isforzi, jidentifikaw l-
oqsma fejn huwa meħtieġ appoġġ 
finanzjarju addizzjonali u għandhom 
jagħtu opportunitajiet koerenti u 
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semplifikati ta’ finanzjament għall-
benefiċjarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

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

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

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda toffri l-possibbiltà lir-reġjuni sabiex jikkontribwixxu b’mod volontarju u 
jipparteċipaw fi proġetti ta’ kooperazzjoni R&D, iżda bi proċedura ta’ selezzjoni, 
implimentazzjoni u approċċ ta’ ġestjoni li huma ċentralizzati u armonizzati. Din l-idea ġiet 
proposta mill-ERAC u minn diversi MEPs f’rapporti riċenti.
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Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 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, 
filwaqt li tqis l-evalwazzjonijiet tal-
esperjenza preċedenti, meta dawn ikunu 
disponibbli;

Or. en

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Anness IV – tabella – punt 1 – it-tielet ringiela "kriterji għat-twettiq" – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stat Membru adotta pjan multiannwali 
għall-ibbaġitjar u l-prijoritizzazzjoni ta’ 
investimenti marbuta ma' prijoritajiet tal-

imħassar
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UE (Forum Strateġiku Ewropew għall-
Infrastrutturi tar-Riċerka - ESFRI).

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Anness IV – tabella – punt 1 – it-tielet ringiela "kriterji għat-twettiq" – subparagrafu 3a 
(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– iqis il-prijoritajiet tal-UE u l-programmi 
fil-qafas tar-riċerka u l-innovazzjoni 
(Orizzont 2020).

Or. en

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 17

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Ikun hemm pjan NGA nazzjonali jkun 
fih:

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

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Anness V – punt 2.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tinvolvi 
fil-miżuri ta’ informazzjoni u pubbliċità, 
skont il-liġijiet u l-prattiki nazzjonali, il-
korpi li ġejjin:

3. L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tinvolvi 
fil-miżuri ta’ informazzjoni u pubbliċità, 
skont il-liġijiet u l-prattiki nazzjonali, 
għall-inqas wieħed mill-korpi li ġejjin:

Or. it

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


