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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta tal-Kummissjoni hija għal regolament li jistabbilixxi dipożizzjonijiet komuni għal 
għadd ta’ fondi Ewropej, fosthom il-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew (FMSE). Il-Kumitat 
għall-Iżvilupp Reġjonali huwa l-kumitat responsabbli għal dan il-fajl. Konsegwentement, 
f’din l-opinjoni qed isiru biss ftit kummenti, li jikkonċernaw l-aktar is-sajd.

B’mod ġenerali, il-proposta tal-Kummissjoni hija pożittiva, għal tliet raġunijiet ewlenin:

– tiżviluppa approċċ aktar integrat u armonizzazzjoni mtejba fost id-diversi fondi;

– toħloq aktar kundizzjonalitajiet, speċjalment rigward objettivi tal-iżvilupp sostenibbli u tat-
tibdil fil-klima;

– issegwi approċċ territorjali mtejjeb, inkluż tisħiħ tar-rwol tal-awtoritajiet lokali.

F’dak li jirrigwarda emendi ġenerali, ir-Rapporteur jipproponi biss li f’xi Artikoli jiżdiedu 
objettivi tal-bijodiversità biex tissaħħaħ il-mira tal-iżvilupp sostenibbli.

Min-naħa l-oħra, minn perspettiva politika, jiena kontra l-kundizzjonalità makroekonomika 
(Artikolu 21) li lir-reġjuni Ewropej ġġegħilhom jimxu b’dixxiplina baġitarja stretta.

Rigward kwistjonijiet tas-sajd, napprova għalkollox bosta punti fil-proposta li x’aktarx itejbu 
s-sostenibbiltà u jikkontribwixxu għall-istabbiltà tal-istokkijiet tal-ħut u ż-żamma tal-impjiegi.

Ċerti proposti speċifiċi għal emendi huma inklużi fl-abbozz ta’ opinjoni:

– ir-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-implimentazzjoni tal-Fondi huwa msaħħaħ;

– xi miżuri ta’ implimentazzjoni huma ffaċilitati;

– il-prinċipju tal-proporzjonalità huwa mwessa’ għal benefiċjarji żgħar.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Sajd 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 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65) Meta strateġija ta’ żvilupp urban jew 
territorjali tkun teħtieġ approċċ integrat 
minħabba li tkun tinvolvi investimenti taħt 
aktar minn assi prijoritarju wieħed ta’ 
programm operazzjonali wieħed jew aktar, 
l-azzjoni appoġġjata mill-Fondi għandha 
titwettaq bħala investiment territorjali 

(65) Meta strateġija ta’ żvilupp urban jew 
territorjali, li tinkludi aspetti ta’ ppjanar 
marittimu u spazjali, tkun teħtieġ approċċ 
integrat minħabba li tkun tinvolvi 
investimenti taħt aktar minn assi 
prijoritarju wieħed ta’ programm 
operazzjonali wieħed jew aktar, l-azzjoni 
appoġġjata mill-Fondi għandha titwettaq 
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integrat fi ħdan programm operazzjonali. bħala investiment territorjali integrat fi 
ħdan programm operazzjonali.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70) Huwa importanti li l-kisbiet tal-Fondi 
tal-Unjoni jinġiebu għall-attenzjoni tal-
pubbliku ġenerali. Iċ-ċittadini għandhom 
id-dritt li jkunu jafu kif qegħdin jiġu 
investiti r-riżorsi finanzjarji tal-Unjoni. Ir-
responsabbiltà li jiġi żgurat li l-
informazzjoni xierqa tiġi kkomunikata lill-
pubbliku għandha tkun kemm tal-
awtoritajiet ta’ ġestjoni kif ukoll tal-
benefiċjarji. Biex jiġi żgurat li jkun hemm 
aktar effiċjenza fil-komunikazzjoni mal-
pubbliku inġenerali u li jkun hemm aktar 
sinerġiji bejn l-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni li jsiru fuq inizjattiva tal-
Kummissjoni, ir-riżorsi allokati għall-
azzjonijiet ta' komunikazzjoni taħt dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
wkoll biex titkopra l-komunikazzjoni 
korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni Ewropea sa fejn dawn ikunu relatati 
mal-objettivi ġenerali ta' dan ir-
Regolament.

(70) Huwa importanti li l-kisbiet tal-Fondi 
tal-Unjoni jinġiebu għall-attenzjoni tal-
pubbliku ġenerali. Iċ-ċittadini għandhom 
id-dritt li jkunu jafu mhux biss liema 
riżorsi finanzjarji tal-UE qegħdin jiġu 
investiti, imma wkoll liema proċeduri 
għandhom jiġu segwiti sabiex jiġu użati 
dawn ir-riżorsi. Ir-responsabbiltà li jiġi 
żgurat li l-informazzjoni xierqa tiġi 
kkomunikata lill-pubbliku għandha tkun 
kemm tal-awtoritajiet ta’ ġestjoni kif ukoll 
tal-benefiċjarji. Biex jiġi żgurat li jkun 
hemm aktar effiċjenza fil-komunikazzjoni 
mal-pubbliku inġenerali u li jkun hemm 
aktar sinerġiji bejn l-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni li jsiru fuq inizjattiva tal-
Kummissjoni, ir-riżorsi allokati għall-
azzjonijiet ta' komunikazzjoni taħt dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
wkoll biex titkopra l-komunikazzjoni 
korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni Ewropea sa fejn dawn ikunu relatati 
mal-objettivi ġenerali ta' dan ir-
Regolament.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Parti 2 – Titolu I – Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Arranġamenti għall-implimentazzjoni u 
l-użu tal-Fondi tal-QSK, u b’mod 
partikolari r-riżorsi finanzjarji u 
amministrattivi meħtieġa għall-

5. Arranġamenti għall-implimentazzjoni u 
l-użu tal-Fondi tal-QSK, u b’mod 
partikolari r-riżorsi finanzjarji u 
amministrattivi meħtieġa għall-
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implimentazzjoni tal-Fondi tal-QSK, fir-
rigward tar-rappurtar, l-evalwazzjoni, il-
ġestjoni u l-kontroll għandhom iqisu l-
prinċipju ta’ proporzjonalità filwaqt li jiġi 
kkunsidrat il-livell ta’ sostenn allokat.

implimentazzjoni tal-Fondi tal-QSK, fir-
rigward tar-rappurtar, l-evalwazzjoni, il-
ġestjoni u l-kontroll għandhom iqisu l-
prinċipju ta’ proporzjonalità filwaqt li jiġi 
kkunsidrat il-livell ta’ sostenn allokat u d-
daqs u l-istruttura tal-benefiċjarju.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Parti 2 – Titolu 1 – Artikolu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti tal-
ħarsien ambjentali, l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, 
ir-reżiljenza għal diżastri u l-prevenzjoni u 
l-ġestjoni tar-riskju ta’ adattament jiġu
promossi fit-tħejjija u l-implimentazzjoni 
tal-Kuntratti ta’ Sħubija u l-programmi. L-
Istati Membri għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar l-appoġġ għall-
objettivi tat-tibdil fil-klima bl-użu tal-
metodoloġija adottata mill-Kummissjoni. 
Il-Kummissjoni għandha tadotta din il-
metodoloġija permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni. L-att ta’ 
implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont 
il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 143(3).

L-Istati Membri u l-Kummissjoni, abbażi 
tal-leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti,
għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti tal-
ħarsien ambjentali, l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi, il-ħarsien tal-bijodiversità u tal-
ekosistema, il-mitigazzjoni u l-adattament 
tat-tibdil fil-klima, ir-reżiljenza bbażata 
fuq l-ekosistema għal diżastri u l-
prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskju jiġu 
promossi fit-tħejjija u l-implimentazzjoni 
tal-Kuntratti ta’ Sħubija u inklużi bħala
objettivi fil-programmi. Is-sostenibilità 
għandha wkoll tkun żgurata f’dak li 
jirrigwarda ż-żamma u l-ħolqien tal-
impjiegi. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu informazzjoni dwar l-appoġġ 
għall-objettivi tat-tibdil fil-klima u tal-
bijodiversità bl-użu tal-metodoloġija 
adottata mill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tadotta din il-
metodoloġija permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni. L-att ta’ 
implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont 
il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 143(3).

Emenda 6

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 8a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Strateġiji makroreġjonali u strateġiji dwar 

qiegħ il-baħar
Il-Fondi tal-QSK għandhom 
jikkontribwixxu għall-istrateġiji 
makroreġjonali u għall-istrateġiji dwar 
qiegħ il-baħar, meta Stati Membri u 
reġjuni jipparteċipaw f'dawn l-istrateġiji. 
Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom jiżguraw il-
koordinazzjoni tal-Fondi ma' dawn l-
istrateġiji fil-livell tal-Qafas Strateġiku 
Komuni, tal-Kuntratti ta' Sħubija u tal-
programmi operattivi sabiex jiżguraw 
allokazzjoni suffiċjenti mill-Fondi għal 
dawn l-istrateġiji.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tiġi stabbilita koordinazzjoni mill-qrib bejn il-Fondi u l-istrateġiji makroreġjonali u 
l-istrateġiji dwar qiegħ il-baħar sabiex tkun żgurata allokazzjoni suffiċjenti tar-riżorsi li jiġu 
mill-fondi għal dawn l-istrateġiji.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Parti 2 – Titolu II – Kapitolu I – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) it-tisħiħ tal-kompetittività ta’ impriżi 
żgħar u medji u s-settur tal-agrikoltura 
(għall-FAEŻR) u s-settur tas-sajd u l-
akkwakultura sostenibbli (għall-EMFF)
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Parti 2 – Titolu II – Kapitolu I – Artikolu 9 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) l-appoġġ tal-bidla lejn ekonomija 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju 
bbażata fuq l-iffrankar tal-enerġija, l-
effiċjenza u l-użu ta’ sorsi rinnovabbli fis-
setturi kollha;

Emenda 9

Proposta għal regolament
Parti 2 – Titolu II – Kapitolu I – 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 tal-
bijodiversità tal-ekosistemi u l-
promozzjoni tal-effiċjenza tar-riżorsi;

Emenda 10

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 imħassar
Adozzjoni u reviżjoni
Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta att ta' delega skont l-Artikolu 142 
dwar il-Qafas Strateġiku Komuni fi żmien 
3 xhur mill-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament.
Fejn ikun hemm tibdil maġġuri fl-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
imtelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi u, fejn 
xieraq, tadotta Qafas Strateġiku Komuni 
rivedut, b’att iddelegat skont l-Artikolu 
142.
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Fi żmien 6 xhur mill-adozzjoni ta’ Qafas 
Strateġiku Komuni, l-Istati Membri 
għandhom jipproponu emendi, fejn 
meħtieġ, għall-Kuntratt ta’ Sħubija u l-
programmi tagħhom sabiex tiġi żgurata l-
konsistenza tagħhom mal-Qafas 
Strateġiku Komuni rivedut.

Ġustifikazzjoni

Il-Qafas Strateġiku Komuni huwa ta’ importanza ċentrali. Jeħtieġ, għalhekk, li dan jiġi 
adottat skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja u mhux permezz ta' att delegat.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Parti 2 – Titolu II – Kapitolu II – Artikolu 14 – punt a – sottopunt 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 għal kull wieħed mill-
Fondi tal-QSK, kif ukoll l-ammont 
indikattiv totali tal-appoġġ previst għal 
objettivi tat-tibdil fil-klima u tal-
bijodiversità;

Emenda 12

Proposta għal regolament
Parti 2 – Titolu II – Kapitolu II – Artikolu 14 – punt d – sottopunt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) l-azzjonijiet meħuda għall-involviment 
tal-imsieħba u r-rwol tagħhom fit-tħejjija 
tal-Kuntratt ta’ Sħubija u r-rapport ta’ 
progress hekk kif inhuma definiti fl-
Artikolu 46 ta’ dan ir-Regolament;

iv) l-azzjonijiet meħuda għall-
implimentazzjoni ta’ approċċ ta’ 
governanza ta’ diversi livelli u għall-
involviment tal-imsieħba u r-rwol tagħhom 
fit-tħejjija tal-Kuntratt ta’ Sħubija u r-
rapport ta’ progress hekk kif inhuma 
definiti fl-Artikolu 46 ta’ dan ir-
Regolament u fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi, kif stipulat 
fil-kodiċi ta’ kondotta Ewropea msemmija 
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fl-Artikolu 3;

Emenda 13

Proposta għal regolament
Parti 2 – Titolu II – Kapitolu III – Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw 
jekk il-kundizzjonalitajiet ex ante humiex 
sodisfatti.

2. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw 
jekk il-kundizzjonalitajiet ex ante humiex 
sodisfatti. Il-kundizzjonijiet ex ante 
m'għandhomx japplikaw ħlief meta jkunu 
direttament marbuta mal-
implimentazzjoni tal-Fondi.

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet ex ante se jagħmluha possibbli li l-fondi jiġu allokati aħjar u jsiru aktar 
effettivi. Madankollu, dawn m'għandhomx iwasslu biex jikkumplikaw l-affarijiet għall-Istati 
Membri u l-awtoritajiet ta' ġestjoni. Jeħtieġ, għalhekk, li dawn ikunu direttament marbuta 
mal-investiment tal-politika ta' koeżjoni.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Parti 2 – Titolu II – Kapitolu III – Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Fejn ikun hemm evidenza li tirriżulta 
minn reviżjoni tal-prestazzjoni li prijorità 
tkun naqset milli tikseb l-għanijiet stabbiliti 
fil-qafas tal-prestazzjoni, il-Kummissjoni 
tista’ titlob lill-Istat Membru jressaq 
proposti għal tibdil fil-programmi 
kkonċernati. Jekk l-Istat Membru ma 
jirrispondix għal din it-talba jew ma 
jirrispondix għaliha b'mod sodisfaċjenti 
sal-iskadenza ta' tliet xhur, il-
Kummissjoni tista' tissospendi l-impenji 
għal prijorità kollha ta’ programm jew 
parti minnhom f'konformità mal-
proċedura stabbilita mar-regoli speċifiċi 
għall-Fond.



AD\905129MT.doc 11/19 PE487.807v02-00

MT

Ġustifikazzjoni

Il-sistema ta’ penali relatati mal-prestazzjoni hija wisq awtomatika. Qabel ma jiġu sospiżi l-
pagamenti, il-Kummissjoni għandha tinsisti li l-programmi meqjusa ftit effiċjenti jiġu 
strutturati mill-ġdid sabiex jiġu indirizzati r-raġunijiet għall-prestazzjoni fqira.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Parti 2 – Titolu II – Kapitolu IV – Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kondizzjonalità marbuta mal-
koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi tal-
Istati Membri

imħassar

1. Il-Kummissjoni għandha titlob lil xi 
Stat Membru biex janalizza u jipproponi 
emendi għall-Kuntratt ta’ Sħubija u l-
programmi relevanti tiegħu, fejn dan ikun 
meħtieġ:
(a) għall-appoġġ tal-implimentazzjoni ta' 
rakkomandazzjoni, indirizzata lill-Istat 
Membru kkonċernat u adottat skont l-
Artikoli 121(2) u/jew 148(4) tat-Trattat, 
jew għall-appoġġ tal-miżuri ta' 
implimentazzjoni indirizzati lill-Istat 
Membru kkonċernat u adottat skont l-
Artikolu 136(1) tat-Trattat;
(b) għall-appoġġ tal-implimentazzjoni ta' 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill indirizzata 
lill-Istat Membru kkonċernat u adottat 
skont l-Artikolu 126(7) tat-Trattat;
(c) għall-appoġġ tal-implimentazzjoni ta' 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill indirizzata 
lill-Istat Membru kkonċernat u adottata 
skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) 
Nru .../2011 [dwar il-prevenzjoni u l-
korrezzjoni ta' żbilanċi makroekonomiċi], 
sakemm dawn l-emendi jitqiesu meħtieġa 
biex jgħinu fil-korrezzjoni tal-iżbilanċi 
makroekonomiċi; or
(d) għall-immassimizzar tal-impatt tat-
tkabbir u l-kompetittività tal-Fond tal-
QSK disponibbli skont il-paragrafu 4, 
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jekk Stat Membru jissodisfa waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin: 
(i) Assistenza finanzjarja tal-Unjoni 
tingħatalu skont ir-Regolament (UE) No 
407/2010;
(ii) assistenza finanzjarja fuq terminu 
medju tingħatalu skont ir-Regolament 
(KE) Nru 332/200229;
(iii) assistenza finanzjarja fis-sura ta' 
għoti b'self mill-MES tingħatalu skont it-
Trattat li jistabbilixxi l-Mekkaniżmu 
Ewropew ta' Stabbiltà.
2. L-Istat Membru għandu jressaq 
proposta biex isiru emendi fuq il-Kuntratt 
ta' Sħubija u l-programmi relevanti fi 
żmien xahar. Jekk meħtieġ, il-
Kummissjoni għandha tagħmel kummenti 
fi żmien xahar minn meta jitressqu l-
emendi, u f'dan il-każ l-Istat Membru 
għandu jerġa' jressaq il-proposta tiegħu fi 
żmien xahar.
3. Fejn il-Kummissjoni ma tkunx għamlet 
kummenti jew fejn il-kummenti tagħha 
jkunu ġew ikkunsidrati b'mod xieraq, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni li 
tapprova l-emendi għall-Kuntratt ta' 
Sħubija u l-programmi relevanti mingħajr 
dewmien żejjed.
4. B'deroga mill-paragrafu 1, fejn l-
assistenza finanzjarja tingħata lil Stat 
Membru skont il-paragrafu 1(d) u tkun 
marbuta ma' programm ta' aġġustament, 
il-Kummissjoni tista', mingħajr ebda 
propsota mill-Istat Membru, temenda l-
Kuntratt ta' Sħubija u l-programmi bil-
għan tal-immassimizzar tal-impatt tat-
tkabbir u l-kompetittività tal-Fondi tal-
QSK disponibbli. Biex tiżgura l-
implimentazzjoni effettiva tal-Kuntratt ta' 
Sħubija u l-programmi relevanti, il-
Kummissjoni għandha tinvolvi ruħha fil-
ġestjoni kif inhu spjegat fil-programm ta' 
aġġustament jew fil-Memorandum ta' 
Spjegazzjoni ffirmat mill-Istat Membru 
kkonċernat.
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5. Fejn l-Istat Membru jonqos milli 
jwieġeb għat-talba tal-Kummissjoni li hija 
msemmija fil-paragrafu 1, jew ma jweġibx 
b'mod xieraq fi żmien xahar għall-
kummenti tal-Kummissjoni li huma 
msemmija fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni 
tista', fi żmien tliet xhur minn meta 
tagħmel il-kummenti, tadotta deċiżjoni, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, li 
tissospendi parti mill-ammont jew l-
ammont kollu tal-ħlasijiet għall-
programmi kkonċernati.
6. Il-Kummissjoni għandha tissospendi, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, parti 
mill-ammont jew l-ammont kollu tal-
ħlasijiet u l-impenji għall-programmi 
kkonċernati fejn:
(a) il-Kunsill jiddeċiedi li l-Istat Membru 
ma jikkonformax ma' miżuri speċifiċi 
stabbiliti mill-Kunsill skont l-Artikolu 
136(1) tat-Trattat;
(b) il-Kunsill jiddeċiedi, skont l-Artikolu 
126(8) jew l-Artikolu 126(11) tat-Trattat, 
li l-Istat Membru kkonċernat ma jkunx ħa 
azzjoni effettiva biex jirranġa d-defiċit 
eċċessiv tiegħu;
(c) il-Kunsill jikkonkludi, skont l-Artikolu 
8(3) tar-Regolament (UE) Nru […]/2011 
[dwar il-prevenzjoni u l-korrezzjoni ta' 
żbilanċi makroekonomiċi] li, f'żewġ 
ċirkostanzi suċċessivi, l-Istat Membru ma 
jkunx ressaq pjan ta' azzjoni korrettiva 
suffiċjenti jew il-Kunsill jadotta deċiżjoni 
fejn jiddikjara nuqqas ta' konformità mal-
Artikolu 10(4) ta' dak ir-Regolament;
(d) il-Kummissjoni tikkonkludi li l-Istat 
Membru ma jkunx ħa miżuri biex 
jimplimenta l-programm ta' aġġustament 
imsemmi fir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
Nru 407/2010 jew ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 332/2002 u 
b'konsegwenza ta' dan tiddeċiedi li ma 
tawtorizzax il-ħlas tal-assistenza 
finanzjarja lil dan l-Istat Membru; jew
(e) il-Bord tad-Diretturi tal-mekkaniżmu 
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Ewropew ta' stabbiltà jikkonkludi li l-
kundizzjonalità marbuta mal-assistenza 
finanzjarja tal-MES fis-sura ta' għoti 
b'self mill-MES lill-Istat Membru 
kkonċernat ma tkunx ġiet issodisfatta u 
b'konsegwenza ta' dan jiddeċiedi li ma 
jħallasx l-appoġġ ta' stabbiltà li jkun ġie 
allokat.
7. Fid-deċiżjoni ta' sospensjoni ta' parti 
mill-ammont jew tal-ammont kollu tal-
ħlasijiet jew impenji skont il-paragrafu 5 
u 6 rispettivament, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li s-sospensjoni tkun 
proporzjonali u effettiva, 
b'kunsiderazzjoni għaċ-ċirkostanzi 
ekonomiċi u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, partikolarment fir-rigward 
tal-ugwaljanza fit-trattament bejn l-Istati 
Membri, u partikolarment fir-rigward tal-
impatt tas-sospensjoni fuq l-ekonomija 
tal-Istat Membru kkonċernat.
8. Il-Kummissjoni għandha, mingħajr 
dewmien, tneħħi s-sospensjoni fuq il-
pagamenti u l-impenji meta Stat Membru 
jipproponi emendi għall-Kuntratt ta' 
Sħubija u l-programmi relevanti kif 
jintalab mill-Kummissjoni, li tkun 
approvathom u, fejn applikabbli:
(a) il-Kunsill ikun iddeċieda li l-Istat 
Membru jikkonforma ma' miżuri speċifiċi 
stabbiliti mill-Kunsill skont l-Artikolu 
136(1) tat-Trattat;
(b) il-proċedura ta' defiċit eċċessiv 
tinżamm pendenti skont l-Artikolu 9 tar-
Regolament (KE) Nru 1467/97 jew il-
Kunsill jiddeċiedi li, skont l-Artikolu 
126(12) tat-Trattat li jabroga d-deċiżjoni 
dwar l-eżistenza ta' defiċit eċċessiv;
(c) il-Kunsill ikun approva pjan ta' 
azzjoni korrettiva mressaq mill-Istat 
Membru kkonċernat skont l-Artikolu 8(2) 
tar-Regolament (UE) Nru […] [ir-
Regolament tal-EIP] jew il-proċedura 
dwar żbilanċ eċċessiv tiġi sospiża skont l-
Artikolu 10(5) ta' dak ir-Regolament jew 
il-Kunsill ikun għalaq il-proċedura ta' 
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żbilanċ eċċessiv skont l-Artikolu 11 ta' 
dak ir-Regolament;
(d) il-Kummissjoni tkun ikkonkludiet li l-
Istat Membru ma jkunx ħa miżuri biex 
jimplimenta l-programm ta' aġġustament 
imsemmi fir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
Nru 407/2010 jew ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 332/2002 u 
b'konsegwenza ta' dan tiddeċiedi li 
tawtorizza l-ħlas tal-assistenza finanzjarja 
lil dan l-Istat Membru; jew
(e) il-Bord tad-Diretturi tal-mekkaniżmu 
Ewropew ta' stabbiltà jkun ikkonkluda li 
l-kundizzjonalità marbuta mal-assistenza 
finanzjarja tal-MES fis-sura ta' għoti 
b'self mill-MES lill-Istat Membru 
kkonċernat ma tkun ġiet issodisfatta u 
b'konsegwenza ta' dan jiddeċiedi li jħallas 
l-appoġġ ta' stabbiltà li jkun ġie allokat.
Fl-istess ħin, il-Kunsill għandu jiddeċiedi, 
fuq proposta mill-Kummissjoni, li jerġa’ 
jipprovdi l-baġit tal-impenji sospiżi skont 
l-Artikolu 8 tar-Regolament tal-Kunsill 
(UE) Nru […] li jistabbilixxi l-qafas 
finanzjarju multiannwali għas-snin 2014 
sa 2020.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Parti 2 – Titolu III – Kapitolu I – Artikolu 23 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-implimentazzjoni tal-programmi 
b'diversi fondi (il-FEŻR, il-FSE, il-Fond 
ta' Koeżjoni, il-FAEŻR, l-EMFF) 
għandha tiġi inkoraġġita.  Il-
Kummissjoni, għal dan il-għan, għandha 
tieħu l-passi kollha meħtieġa sabiex 
tagħmilha possibbli li tali programmi 
jitfasslu u jiġu implimentati b’konformità 
mal-prinċipju ta' proporzjonalità.
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-implimentazzjoni ta’ programmi b'diversi fondi tiġi ffaċilitata.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Parti 2 – Titolu III – Kapitolu I – Artikolu 24 – paragrafu 5

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 jistabbilixxi l-ammont 
indikattiv ta’ appoġġ li jrid jintuża għall-
għanijiet tat-tibdil fil-klima u tal-
bijodiversità, inklużi għanijiet relatati ma' 
Natura 2000.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Parti 2 – Titolu III – Kapitolu I – Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-talbiet għall-emenda tal-programmi 
mressqin minn Stat Membru għandhom 
jiġu sostanzjati kif mistħoqq u għandhom 
b’mod partikolari jistabbilixxu l-impatt 
mistenni tal-bidliet għall-programm mal-
ilħuq tal-istrateġija tal-Unjoni ta’ tkabbir
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u l-
għanijiet speċifiċi ddefiniti fil-programm, 
filwaqt li jitqiesu l-Qafas Strateġiku 
Komuni u l-Kuntratt ta’ Sħubija. 
Għandhom ikunu akkompanjati mill-
programm rivedut u, fejn xieraq, minn 
Kuntratt ta’ Sħubija rivedut.

It-talbiet għall-emenda tal-programmi 
mressqin minn Stat Membru għandhom 
jiġu sostanzjati kif mistħoqq u għandhom 
b’mod partikolari jistabbilixxu l-impatt 
mistenni tal-bidliet għall-programm mal-
ilħuq tal-istrateġija tal-Unjoni ta’ żvilupp
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u l-
għanijiet speċifiċi ddefiniti fil-programm, 
filwaqt li jitqiesu l-Qafas Strateġiku 
Komuni u l-Kuntratt ta’ Sħubija. 
Għandhom ikunu akkompanjati mill-
programm rivedut u, fejn xieraq, minn 
Kuntratt ta’ Sħubija rivedut.
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Parti 2 – Titolu III – Kapitolu II – Artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-iskadenzi għas-selezzjoni u l-
approvazzjoni tal-istrateġiji tal-iżvilupp 
lokali għandhom ikunu:

(a) il-31 ta Diċembru 2015 għat-tiġdid ta’ 
strateġiji eżistenti, u 
(b) il-31 ta’ Diċembru 2016 għal strateġiji 
ġodda.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Parti 2 – Titolu IX – Kapitolu III – Artikolu 78 – paragrafu 4a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-iskadenzi għad-diżimpenn 
m’għandhomx japplikaw għall-impenn 
tal-baġit annwali relatat mal-
kontribuzzjoni totali annwali tal-2014.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Parti 3 – Titolu I – Kapitolu II – 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 % tal-medja ta’ PDG 
tal-UE-27 għandhom jirċievu allokazzjoni 
minn kull wieħed mill-Fondi Strutturali li 
tkun ekwivalenti għal mill-anqas żewġ 
terzi tal-allokazzjoni tagħhom għall-2007-
2013 bil-għan li l-iżvilupp miksub jiġi 
kkonsolidat.
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Parti 3 – Titolu II – Kapitolu I – Artikolu 87 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f’assi prijoritarji. Mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 52, assi prijoritarju 
għandu jikkonċerna Fond wieħed għal 
kategorija ta’ reġjun, u għandu 
jikkorrispondi għal objettiv tematiku u 
għandu jinkludi prijorità waħda jew aktar 
ta’ investiment ta’ dak l-objettiv tematiku 
f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-
Fond. Għall-FSE, assi prijoritarju jista’ 
jikkombina prijoritajiet ta’ investiment 
minn objettivi tematiċi differenti stabbiliti 
fl-Artikolu 9 (8), (9), (10), u (11) sabiex 
tiġi faċilitata l-kontribuzzjoni tagħhom 
għal assi prijoritarji oħra, f'ċirkostanzi 
ġustifikati kif mistħoqq.

1. Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f’assi prijoritarji. F'ċirkostanzi 
debitament ġustifikati, assi prijoritarju 
jista’ jkopri kategorija waħda jew iktar ta' 
reġjuni u jikkombina prijoritajiet 
kumplimentari ta’ investiment minn 
objettivi tematiċi differenti u minn diversi 
Fondi, b'konformità mar-regoli speċifiċi 
tal-Fondi kkonċernati.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-implimentazzjoni għall-programmi b'diversi fondi tiġi ffaċilitata.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Parti 3 – Titolu V – Artikolu 110 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-rata ta’ kofinanzjament tal-
allokazzjoni addizzjonali skont l-
Artikolu 84(1)(e) ma għandhiex tkun 
ogħla minn 50%.

imħassar

L-istess rata ta’ kofinanzjament għandha 
tapplika għall-allokazzjoni addizzjonali 
tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [ir-Regolament ETC].
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