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Emenda 13
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) l-Unjoni għandha wkoll 
tinkoraġġixxi b’mod effikaċi l-
kooperazzjoni territorjali bejn ir-reġjuni l-
aktar imbiegħda u l-Istati ġirien, peress li 
dawn ir-reġjuni għandhom jitqiesu bħala 
l-postijiet avvanzati u privileġġati tal-
Unjoni biex jissaħħu r-relazzjonijiet bejn 
l-Unjoni Ewropea u l-Amerika ta’ Fuq, l-
Amerika Ċentrali, l-Amerika ta’ Isfel, l-
Arfika  u l-Indja.

Or. pt

Emenda 14
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Ifakkar li mingħajr ir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda l-Unjoni tiġi mċaħħda minn 
dawn il-“postijiet avvanzati”, qrib 
kontinenti oħra u li l-fruntiera ġeografika 
tal-Unjoni tkun aktar limitata b’mod ċar. 
Il-pożizzjoni tagħhom tagħtihom 
sitwazzjoni privileġġata għall-
approfondiment tar-relazzjonijiet esterni li 
jippermettu lill-Unjoni Ewropea tafferma 
l-pożizzjoni tagħha fid-dinja. Għal din ir-
raġuni r-reġjuni l-aktar imbiegħda 
għandhom jintegraw il-politika Ewropea 
ta’ viċinat u jużaw l-istrumenti tagħha, 
partikolarment, l-istrumenti tal-
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kooperazzjoni transkonfinali.

Or. pt

Emenda 15
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 4c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) Iqis li l-integrazzjoni u l-ftuħ ta’ 
dawn ir-reġjuni u spazji ġeografiċi barra 
l-Unjoni mhumiex u ma għandhomx 
ikunu effettwati mill-pożizzjoni ġeografika 
mbiegħda tagħhom. Ir-rikkezza tar-rabtiet 
storiċi, lingwistiċi u kulturali li 
jgħaqqduhom ma’ territorji differenti fid-
dinja tagħtihom sitwazzjoni privileġġata 
għall-approfondiment ta’ dawn ir-
relazzjonijiet li jippermettu lill-Unjoni 
Ewropea tafferma l-pożizzjoni tagħha fid-
dinja.

Or. pt

Emenda 16
François Alfonsi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Taħt il-Politika Ewropea tal-Viċinat, l-
Unjoni toffri lill-pajjiżi tal-Viċinat 
relazzjoni privileġġata, li tibdi fuq impenn 
reċiproku għal u l-promozzjoni tal-valuri 
tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, 
l-istat tad-dritt, il-governanza tajba u l-
prinċipji tal-ekonomija tas-suq u l-iżvilupp 
sostenibbli.

(5) Taħt il-Politika Ewropea tal-Viċinat, l-
Unjoni toffri lill-pajjiżi tal-Viċinat 
relazzjoni privileġġata, li tibdi fuq impenn 
reċiproku għal u l-promozzjoni tal-valuri 
tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem u 
d-drittiijiet tal-minoranzi, l-istat tad-dritt, 
il-governanza tajba u l-prinċipji tal-
ekonomija tas-suq u l-iżvilupp sostenibbli.
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Or. fr

Emenda 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-appoġġ taħt dan l-Istrument u l-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għandu 
jiġi pprovdut għall-programmi ta’ 
Kooperazzjoni Transkonfinali fuq il-
fruntieri esterni tal-Unjoni Ewropea bejn il-
pajjiżi msieħba u l-Istati Membri biex 
jippromwovi l-iżvilupp reġjonali integrat u 
sostenibbli bejn reġjuni viċini fuq il-
fruntieri u integrazzjoni territorjali 
armonjuża bejn l-Unjoni u l-pajjiżi tal-
viċinat.

(8) L-appoġġ taħt dan l-Istrument u l-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għandu 
jiġi pprovdut għall-programmi ta’ 
Kooperazzjoni Transkonfinali fuq il-
fruntieri esterni tal-Unjoni Ewropea bejn il-
pajjiżi msieħba u l-Istati Membri biex 
jippromwovi l-iżvilupp reġjonali integrat u 
sostenibbli bejn reġjuni viċini fuq il-
fruntieri u integrazzjoni territorjali 
armonjuża bejn l-Unjoni u l-pajjiżi tal-
viċinat. Sabiex tiġi żgurata 
implimentazzjoni effikaċi tal-
kooperazzjoni transkonfinali fil-fruntieri 
esterni, huwa importanti li r-regoli tagħha 
jiġu armonizzati ma’ dawk definiti għall-
kooperazzjoni territorjali Ewropea.

Or. fr

Emenda 18
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Biex tiġi ggarantita ċ-ċarezza tal-
modalitajiet ta’ applikazzjoni tal-
programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali u l-flessibilità rikjesta 
minn dawn il-programmi, huwa meħtieġ 
li jitqies li l-elementi li jiddefinixxu l-
kooperazzjoni transkonfinali jinġabru 
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f’pakkett wieħed li jieħu post id-
dispożizzjonijiet komuni ta’ 
implimentazzjoni li jiddefinixxu biss 
parzjalment il-proċeduri relattivi għall-
kooperazzjoni transkonfinali.

Or. fi

Emenda 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Meta jitqiesu l-iżviluppi fil-baċin tal-
Mediterran wara r-Rebbiegħa Għarbija, 
hija neċessarja politika Ewro-
Mediterranja integrata, partikolarment
bil-ħsieb li jitħeġġu l-investimenti, li 
jiżdiedu t-tkabbir u l-impjiegi u li jiġi 
żgurat żvilupp ibbilanċjat tar-reġjuni taż-
żewġt ixtut tal-Mediterran.

Or. fr

Emenda 20
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) L-Unjoni Ewropea impenjat ruħha 
favur id-dimensjoni tat-Tramuntana tas-
sħubija u konsegwentement hija obbligata 
tiżviluppa l-istrumenti li jirrendu possibbli 
l-parteċipazzjoni fil-kooperazzjoni 
transkonfinali. Sabiex tinkiseb dimensjoni 
dettaljata tal-finanzjament tad-dimensjoni 
tat-Tramuntana għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni li jmiss, ikun meħtieġ li 
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d-dispożizzjonijiet relatati ma’ din il-
kwistjoni jinġabru fir-regolament 
preżenti. 

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Id-dimensjoni tat-Tramuntana għandha speċifiċità reġjonali qawwija; barra minn hekk, il-
pajjiżi parteċipanti jieħdu sehem fil-kooperazzjoni fil-qafas tal-programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali li jirriżultaw mill-istrument Ewropew ta’ viċinat u ta’ sħubija.

Emenda 21
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Unjoni u l-Istati Membri tagħha 
għandhom itejbu l-koerenza u l-
komplementarjetà tal-politiki rispettivi 
tagħhom dwar il-kooperazzjoni mal-pajjiżi 
ġirien. Sabiex ikun żgurat li l-
kooperazzjoni tal-Unjoni u dik tal-Istati 
Membri jikkumplimentaw u jsaħħu lil 
xulxin, huwa xieraq li jkun ipprovdut 
għall-ipprogrammar konġunt li għandu 
jkun implimentat meta jkun possibbli u 
rilevanti.

(15) L-Unjoni u l-Istati Membri tagħha 
għandhom itejbu l-koerenza, l-effikaċja u 
l-komplementarjetà tal-politiki rispettivi 
tagħhom dwar il-kooperazzjoni mal-pajjiżi 
ġirien. Sabiex ikun żgurat li l-
kooperazzjoni tal-Unjoni u dik tal-Istati 
Membri jikkumplimentaw u jsaħħu lil 
xulxin, partikolarment fl-oqsma bħal ma 
huma l-enerġija, il-mezzi ta’ trasport, l-
edukazzjoni u r-riċerka, huwa xieraq li 
jkun ipprovdut għall-ipprogrammar u 
finanzjament konġunti li għandhom 
ikunu implimentati meta jkun possibbli u 
rilevanti.

Or. fr

Emenda 22
Alain Cadec

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

2. L-appoġġ tal-Unjoni taħt dan ir-
Regolament għandu jintuża għall-
benefiċċju tal-pajjiżi msieħba u jista’ wkoll 
jintuża għall-benefiċċju komuni tal-UE u l-
pajjiżi msieħba.

2. L-appoġġ tal-Unjoni taħt dan ir-
Regolament għandu jintuża għall-
benefiċċju tal-pajjiżi msieħba u għandu
wkoll jintuża għall-benefiċċju komuni tal-
UE u l-pajjiżi msieħba.

Or. fr

Emenda 23
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt dan ir-Regolament 
għandu jippromwovi l-kooperazzjoni 
politika mtejba u l-integrazzjoni 
ekonomika progressiva bejn l-Unjoni u l-
pajjiżi msieħba u, b’ mod partikolari, l-
implimentazzjoni tal-ftehimiet ta’ sħubija u 
kooperazzjoni, il-ftehimiet ta’ 
assoċjazzjoni jew xi ftehimiet oħrajn 
eżistenti u futuri, u l-pjanijiet ta’ azzjoni 
maqbula b’mod konġunt.

1. L-appoġġ taħt dan ir-Regolament 
għandu jippromwovi l-kooperazzjoni 
politika mtejba u l-integrazzjoni 
ekonomika u soċjali progressiva bejn l-
Unjoni u l-pajjiżi msieħba u, b’ mod 
partikolari, l-implimentazzjoni tal-ftehimiet 
ta’ sħubija u kooperazzjoni, il-ftehimiet ta’ 
assoċjazzjoni jew xi ftehimiet oħrajn 
eżistenti u futuri, u l-pjanijiet ta’ azzjoni 
maqbula b’mod konġunt.

Or. pl

Emenda 24
François Alfonsi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) issir promozzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali, l-istat 
tad-dritt, il-prinċipji tal-ugwaljanza, l-

(a) issir promozzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem, id-drittijiet tal-minoranzi u l-
libertajiet fundamentali, l-istat tad-dritt, il-
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istabbiliment ta’ demokrazija profonda u 
sostenibbli, il-promozzjoni ta’ governanza 
tajba u l-iżvilupp ta’ soċjetà ċivili 
b’saħħitha inklużi l-imsieħba soċjali;

prinċipji tal-ugwaljanza, l-istabbiliment ta’ 
demokrazija profonda u sostenibbli, il-
promozzjoni ta’ governanza tajba u l-
iżvilupp ta’ soċjetà ċivili b’saħħitha inklużi 
l-imsieħba soċjali;

Or. fr

Emenda 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jinħolqu l-kundizzjonijiet għal mobbiltà 
tan-nies ġestita tajjeb u l-promozzjoni ta’ 
kuntatti interpersonali;

(c) jinħolqu l-kundizzjonijiet għal mobbiltà 
tan-nies ġestita tajjeb u l-promozzjoni ta’ 
kuntatti interpersonali; f’dan ir-rigward 
ikun xieraq li ssir promozzjoni tal-iżvilupp 
tal-Università Ewro-Mediterranja 
(EMUNI), kif ukoll l-iskambji akkademiċi 
u tal-istudenti. Barra minn hekk, jaqbel li 
jiġi sottolinjat ir-rwol determinanti tal-
kooperazzjoni bejn l-ibliet u l-imsieħba 
soċjali tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi 
ġirien, fid-dawl tal-kollaborazzjoni mal-
Assemblea Reġjonali u Lokali Ewro-
Mediterranja (ARLEM);

Or. fr

Emenda 26
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jinħolqu l-kundizzjonijiet għal mobbiltà 
tan-nies ġestita tajjeb u l-promozzjoni ta’ 
kuntatti interpersonali;

(c) jinħolqu l-kundizzjonijiet għal mobbiltà 
tan-nies ġestita tajjeb u l-promozzjoni ta’ 
kuntatti interpersonali, inklużi, b’mod 
partikolari, l-azzjonijiet fl-oqsma tal-
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kultura u tal-isport;

Or. pl

Emenda 27
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jinkiseb żvilupp sostenibbli u inklussiv 
fl-aspetti kollha, it-tnaqqis tal-faqar, inkluż 
permezz tal-iżvilupp tas-settur privat; il-
promozzjoni ta’ koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali interna, l-iżvilupp 
rurali, l-azzjoni klimatika u r-reżiljenza 
għad-diżastri;

(d) jinkiseb żvilupp sostenibbli u inklussiv 
fl-aspetti kollha, it-tnaqqis tal-faqar, inkluż 
permezz tal-iżvilupp tas-settur privat; il-
promozzjoni ta’ koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali interna, bit-tisħiħ tar-
riċerka għall-benefiċċju komuni tal-pajjiżi 
parteċipanti, l-iżvilupp rurali, l-azzjoni 
klimatika u r-reżiljenza għad-diżastri;

Or. en

Emenda 28
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) issir kollaborazzjoni subreġjonali, 
reġjonali u fil-Viċinat kif ukoll il-
Kooperazzjoni Transkonfinali.

(f) issir kollaborazzjoni subreġjonali, 
reġjonali u fil-Viċinat kif ukoll il-
Kooperazzjoni Transkonfinali; huwa 
partikolarment xieraq li jiġu żviluppati n-
netwerks trans-Ewropej, l-infrastrutturi 
tat-trasport u b’mod partikolari l-
awtostradi tal-baħar fid-dawl taż-żieda fl-
iskambji u tal-faċilitazzjoni tal-mobilità 
bejn ir-reġjuni Ewropej u r-reġjuni 
ġirien; 

Or. fr
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Emenda 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) issir promozzjoni tal-implimentazzjoni 
ta’ sinerġiji u tissaħħaħ il-koordinazzjoni 
bejn il-fondi u l-programmi differenti tal-
mekkaniżmu ta’ qabel l-adeżjoni u tal-
politika tal-viċinat;

Or. fr

Emenda 30
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) jissaħħu l-kontrolli mal-fruntieri 
esterni tal-Unjoni Ewropea;

Or. fr

Emenda 31
Alain Cadec

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Dan l-appoġġ assolutament ma 
jorbotx lill-Unjoni Ewropea fil-każ ta’ 
talba eventwali ta’ adeżjoni min-naħa tal-
pajjiż ikkonċernat.
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Or. fr

Emenda 32
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ tal-Unjoni pprovdut taħt dan 
ir-Regolament għal kull pajjiż imsieħeb 
għandu jkun iddifferenzjat fil-forma u l-
ammonti skont l-impenn tal-pajjiż 
imsieħeb għar-riformi u l-progress tiegħu 
fl-implimentazzjoni ta’ dawn ir-riformi. 
Tali differenzjazzjoni għandu jirrifletti l-
livell ta’ ambizzjoni għas-sħubija tal-pajjiż 
mal-Unjoni, il-progress tiegħu fil-bini ta’ 
demokrazija profonda u sostenibbli, il-
progress tiegħu fl-implimentazzjoni tal-
objettivi ta’ riformi miftiehma, il-ħtiġijiet u 
l-kapaċitajiet tal-pajjiż, u l-impatt 
potenzjali tal-appoġġ mill-Unjoni.

1. L-appoġġ tal-Unjoni pprovdut taħt dan 
ir-Regolament għal kull pajjiż imsieħeb 
għandu jkun iddifferenzjat fil-forma u l-
ammonti skont l-impenn tal-pajjiż 
imsieħeb għall-iżvilupp, għar-riformi u l-
progress tiegħu fl-implimentazzjoni ta’ 
dawn ir-riformi. Tali differenzjazzjoni 
għandha tirrifletti l-livell ta’ ambizzjoni 
għas-sħubija tal-pajjiż mal-Unjoni, il-
progress tiegħu fil-bini ta’ demokrazija 
profonda u sostenibbli, il-progress tiegħu 
fl-implimentazzjoni tal-objettivi ta’ riformi 
miftiehma, il-ħtiġijiet u l-kapaċitajiet tal-
pajjiż, u l-impatt potenzjali tal-appoġġ 
mill-Unjoni.

Or. fi

Emenda 33
Evgeni Kirilov

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-implimentazzjoni mingħajr ostakli 
tal-prinċipju ta’ sħubija msemmi fil-
paragrafu 2 jeħtieġ appoġġ għall-bini ta’ 
kapaċitajiet u titjib fis-sitwazzjoni tal-
imsieħba relevanti, li jistgħu jiġu 
pprovduti permezz ta' miżuri istituzzjonali 
ta’ bini ta’ kapaċitajiet, appoġġjati minn 
dan l-istrument.
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Emenda 34
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-
Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) 
għandhom jiżguraw il-koerenza bejn l-
appoġġ ipprovdut taħt dan ir-Regolament u 
l-appoġġ ipprovdut mill-Unjoni, l-Istati 
Membri u l-Bank Ewropew tal-
Investiment.

2. Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-
Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) 
għandhom jiżguraw il-koerenza bejn l-
appoġġ ipprovdut taħt dan ir-Regolament u 
l-appoġġ ipprovdut mill-Unjoni, l-Istati 
Membri u l-Bank Ewropew tal-
Investiment. Is-sinerġija bejn dawn il-
programmi hija essenzjali biex jintlaħqu u 
jiġu kkonsolidati b’mod reċiproku l-
objettivi fil-livelli reġjonali u 
transkonfinali.

Or. ro

Emenda 35
Dimitar Stoyanov

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) programmi ta’ Kooperazzjoni 
Transkonfinali li jindirizzaw il-
kooperazzjoni bejn Stat Membru wieħed 
jew aktar fuq naħa waħda u pajjiż imsieħeb 
wieħed jew aktar u/jew il-Federazzjoni 
Russa fuq in-naħa l-oħra li jseħħu mal-parti 
tal-fruntiera esterna tal-UE li tkun 
kondiviża minnhom.

c) programmi ta’ Kooperazzjoni 
Transkonfinali u ta’ kooperazzjoni bejn ir-
reġjuni ta’ Stat Membru li jindirizzaw il-
kooperazzjoni bejn Stat Membru wieħed 
jew aktar fuq naħa waħda u pajjiż imsieħeb 
wieħed jew aktar u/jew il-Federazzjoni 
Russa fuq in-naħa l-oħra li jseħħu mal-parti 
tal-fruntiera esterna tal-UE li tkun 
kondiviża minnhom.

Or. bg
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Emenda 36
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-fruntieri marittimi, li jkopru l-
unitajiet territorjali li jikkorrispondu għal-
livell 3 tan-NUTS jew ekwivalenti tul il-
fruntieri marittimi bejn l-Istati Membri u l-
pajjiżi msieħba u/jew il-Federazzjoni 
Russa, mifruda b’massimu ta’ 150 km, 
mingħajr preġudizzju għal-aġġustamenti 
potenzjali meħtieġa sabiex jiġu żgurati l-
koerenza u l-kontinwità tal-azzjoni ta’ 
kooperazzjoni;

(b) għall-fruntieri marittimi, li jkopru l-
unitajiet territorjali li jikkorrispondu għal-
livell 3 tan-NUTS jew ekwivalenti tul il-
fruntieri marittimi bejn l-Istati Membri u l-
pajjiżi msieħba u/jew il-Federazzjoni 
Russa, mifruda b’massimu ta’ 150 km, bl-
eċċezzjoni tar-reġjuni l-aktar imbiegħda li 
għalihom din ir-restrizzjoni ma tapplikax,
mingħajr preġudizzju għal-aġġustamenti 
potenzjali meħtieġa sabiex jiġu żgurati l-
koerenza u l-kontinwità tal-azzjoni ta’ 
kooperazzjoni;

Or. pt

Emenda 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-kontribuzzjonijiet għall-programmi 
transnazzjonali stabbiliti taħt ir-
Regolament (UE) Nru […] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ […]  dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi għall-appoġġ 
mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali għall-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea, li l-pajjiżi msieħba 
u/jew il-Federazzjoni Russa jipparteċipaw 
fihom.

(g) il-kontribuzzjonijiet għall-istrateġiji 
makroreġjonali tal-preżent u l-ġejjieni u 
għall-programmi transnazzjonali stabbiliti 
taħt ir-Regolament (UE) Nru […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ […]  
dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-
appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali għall-għan ta’ kooperazzjoni
territorjali Ewropea, li l-pajjiżi msieħba 
u/jew il-Federazzjoni Russa jipparteċipaw 
fihom.

Or. fr
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Emenda 38
François Alfonsi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) il-kontribuzzjonijiet għall-programmi 
transnazzjonali stabbiliti fil-qafas ta’ 
strateġija makroreġjonali estiża għall-
pajjiżi msieħba tal-politika Ewropea tal-
viċinat u/jew tal-Federazzjoni Russa;

Or. fr

Emenda 39
Evgeni Kirilov

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-allokazzjonijiet indikattivi tal-fondi 
għall-programmi operattivi konġunti 
għandhom ikunu bbażati primarjament fuq 
il-popolazzjoni taż-żoni eliġibbli. Meta 
jkunu ddeterminati l-allokazzjonijiet 
indikattivi, jistgħu jsiru aġġustamenti biex 
jirriflettu l-ħtieġa għal bilanċ bejn il-
kontribuzzjonijiet mill-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali u l-
kontribuzzjonijiet ipprovduti taħt il-baġit 
ta’ dan l-Istrument kif ukoll fatturi oħra li 
jolqtu l-intensità tal-kooperazzjoni, bħall-
karatteristiċi speċifiċi ta’ żoni fuq il-
fruntiera u l-kapaċità tagħhom biex 
jiġġestixxu u jassorbu l-appoġġ tal-Unjoni.

4. L-allokazzjonijiet indikattivi tal-fondi 
għall-programmi operattivi konġunti 
għandhom ikunu bbażati fuq kriterji 
relevanti għaż-żoni eliġibbli. Meta jkunu 
ddeterminati l-allokazzjonijiet indikattivi, 
jistgħu jsiru aġġustamenti biex jirriflettu l-
ħtieġa għal bilanċ bejn il-kontribuzzjonijiet 
mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali u l-kontribuzzjonijiet ipprovduti 
taħt il-baġit ta’ dan l-Istrument kif ukoll 
fatturi oħra li jolqtu l-intensità tal-
kooperazzjoni, bħall-karatteristiċi speċifiċi 
ta’ żoni fuq il-fruntiera u l-kapaċità 
tagħhom biex jiġġestixxu u jassorbu l-
appoġġ tal-Unjoni.

Or. en
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Emenda 40
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-allokazzjonijiet indikattivi tal-fondi 
għall-programmi operattivi konġunti 
għandhom ikunu bbażati primarjament fuq 
il-popolazzjoni taż-żoni eliġibbli. Meta 
jkunu ddeterminati l-allokazzjonijiet 
indikattivi, jistgħu jsiru aġġustamenti biex 
jirriflettu l-ħtieġa għal bilanċ bejn il-
kontribuzzjonijiet mill-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali u l-
kontribuzzjonijiet ipprovduti taħt il-baġit 
ta’ dan l-Istrument kif ukoll fatturi oħra li 
jolqtu l-intensità tal-kooperazzjoni, bħall-
karatteristiċi speċifiċi ta’ żoni fuq il-
fruntiera u l-kapaċità tagħhom biex 
jiġġestixxu u jassorbu l-appoġġ tal-Unjoni.

4. L-allokazzjonijiet indikattivi tal-fondi 
għall-programmi operattivi konġunti 
għandhom ikunu bbażati primarjament fuq 
il-popolazzjoni taż-żoni eliġibbli. Meta 
jkunu ddeterminati l-allokazzjonijiet 
indikattivi, jistgħu jsiru aġġustamenti biex 
jirriflettu l-ħtieġa għal bilanċ bejn il-
kontribuzzjonijiet mill-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali u l-
kontribuzzjonijiet ipprovduti taħt il-baġit 
ta’ dan l-Istrument kif ukoll fatturi oħra li 
jolqtu l-intensità tal-kooperazzjoni, bħall-
karatteristiċi speċifiċi ta’ żoni fuq il-
fruntiera u l-kapaċità tagħhom biex 
jiġġestixxu u jassorbu l-appoġġ tal-Unjoni.
Huwa xieraq li l-allokazzjoni tal-fondi tiġi 
definita bi preċiżjoni akbar abbażi ta’ 
kriterji eventwali oħra. 

Or. fi

Emenda 41
Evgeni Kirilov

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-kriterji relevanti msemmija fil-
paragrafu 4 għandhom jiġu adottati 
permezz ta’ att delegat.

Or. en
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Emenda 42
Evgeni Kirilov

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fi żmien sena mill-approvazzjoni tad-
dokument tal-ipprogrammar imsemmi fl-
Artikolu 9, il-pajjiżi parteċipanti għandhom 
jippreżentaw b’mod konġunt proposti għal 
programmi operattivi konġunti lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta kull programm operattiv konġunt 
wara li tivvaluta l-konsistenza tiegħu ma’ 
dan ir-Regolament, mad-dokument tal-
ipprogrammar u mar-regoli ta’ 
implimentazzjoni.

4. Fi żmien sena mill-approvazzjoni tad-
dokument tal-ipprogrammar imsemmi fl-
Artikolu 9, il-pajjiżi parteċipanti għandhom 
jippreżentaw b’mod konġunt proposti għal 
programmi operattivi konġunti lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta kull programm operattiv konġunt 
wara li tivvaluta l-konsistenza tiegħu ma’ 
dan ir-Regolament, mad-dokument tal-
ipprogrammar u mar-regoli ta’ 
implimentazzjoni fi żmien tliet xhur wara 
l-preżentazzjoni tiegħu mill-pajjiżi 
parteċipanti.

Or. en

Emenda 43
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Jekk pajjiż parteċipanti jimpenja ruħu 
biex jikkofinanzja programm b’mod 
konġunt, il-programm operattiv konġunt 
għandu jiċċara l-arranġamenti għall-
provvista, l-użu u l-monitoraġġ tal-
kofinanzjament. Il-ftehim ta’ finanzjament 
relatat għandu jiġi ffirmat mill-pajjiżi 
parteċipanti kollha.

10. Jekk pajjiż parteċipanti jimpenja ruħu
biex jikkofinanzja programm b’mod 
konġunt, il-programm operattiv konġunt 
għandu jiċċara l-arranġamenti għall-
provvista, l-użu u l-monitoraġġ tal-
kofinanzjament.

Or. fr
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Emenda 44
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex jippermettu lill-programmi 
operattivi konġunti biex jippreparaw 
b’mod xieraq għall-implimentazzjoni, in-
nefqa mġarrba wara l-preżentazzjoni tal-
programmi operattivi konġunti lill-
Kummissjoni għandha tkun eliġibbli l-
iktar kmieni mill-1 ta’ Jannar 2014.

3. Sabiex jippermettu lill-programmi 
operattivi konġunti biex jippreparaw 
b’mod xieraq għall-implimentazzjoni, in-
nefqa mġarrba għandha tkun eliġibbli 
mid-data ta’ meta l-programm operattiv 
ġie ppreżentat lill-Kummissjoni jew mill-1 
ta’ Jannar 2014 jekk din id-data tkun qabel 
l-ewwel waħda.

Or. fr

Emenda 45
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-regoli ta’ implimentazzjoni li 
jistabbilixxu dispożizzjonijiet speċifiċi 
għall-implimentatazzjoni ta’ dan it-Titolu 
għandhom jiġu adottati permezz ta’ att 
delegat skont l-Artikolu 14.

1. Ir-regoli ta’ implimentazzjoni li 
jistabbilixxu dispożizzjonijiet speċifiċi 
għall-implimentatazzjoni ta’ dan it-Titolu 
għandhom jiġu adottati permezz ta’ att 
delegat skont l-Artikolu 14. Ir-regolament 
preżenti, flimkien mal-istrumenti ta’ 
finanzjament tal-politika Ewropea ta’ 
viċinat fil-qafas tal-modalitajiet ta’ 
applikazzjoni tal-kooperazzjoni 
transkonfinali, se joħloq qafas flessibbli 
applikabbli għall-istrumenti ta’ 
finanzjament tal-politika ta’ viċinat għall-
implimentazzjoni tal-programmi ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali. Il-
Kummissjoni għandha teżamina, għall-
kooperazzjoni transkonfinali, il-possibilità 
tal-ġbir flimkien tad-dispożizzjonijiet 
speċifiċi biex jiġi evitat ir-riskju ta’ 
inkompatibilità bejn ir-regoli ta’ 
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implimentazzjoni tal-programmi ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali u l-
modalitajiet ta’ implimentazzjoni komuni 
fir-rigward tar-relazzjonijiet esterni jew 
id-dispożizzjonijiet nazzjonali tal-pajjiżi 
parteċipanti;

Or. fi

Emenda 46
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Minflok, il-bażi għandha tkun il-
ġestjoni konġunta u l-armonizzazzjoni 
mal-prattiki tal-Kooperazzjoni Territorjali 
Ewropea, u kooperazzjoni ġenwina. Il-
bażi regolatorja għandha tagħti possibilità 
ta’ modi differenti ta’ ġestjoni li dwarhom 
għandhom jaqblu l-pajjiżi parteċipanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali tal-ENPI mal-fruntieri esterni joperaw 
f’ambjenti differenti ħafna; uħud minnhom jikkonċentraw iktar fuq il-kooperazzjoni 
b’parteċipazzjoni sostanzjali tal-pajjiż sieħeb;  oħrajn huma eqreb il-programmi ta’ 
assistenza teknika.

Emenda 47
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kwistjonijiet koperti mir-regoli ta’ 
implimentazzjoni għandhom jinkludu 

2. Kwistjonijiet koperti mir-regoli ta’ 
implimentazzjoni għandhom jinkludu 
dispożizzjonijiet relattivi, fost affarijiet 
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dispożizzjonijiet dwar: oħra, għal:

Or. fr

Emenda 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-preparazzjoni, il-modifika u l-għeluq 
ta’ programmi operattivi konġunti;

(b) il-kontenut, il-preparazzjoni, il-
modifika u l-għeluq ta’ programmi 
operattivi konġunti;

Or. fr

Emenda 49
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-rwol u l-funzjoni tal-istrutturi tal-
programm: Il-Kumitat Konġunt ta’ 
Monitoraġġ, l-Awtorità ta’ Ġestjoni u s-
Segretarjat Tekniku Konġunt tagħha, 
Kumitati Konġunti tal-Għażla, inklużi 
kumitati permanenti tagħhom, l-
identifikazzjoni effettiva, il-kontabbiltà u r-
responsabbiltà, id-deskrizzjoni tas-Sistemi 
tal-Ġestjoni u l-Kontroll, u l-
kundizzjonijiet dwar il-ġestjoni teknika u 
finanzjarja tal-appoġġ tal-Unjoni, inklużi l-
eliġibbiltà tan-nefqa;

(c) ir-rwol u l-funzjoni tal-istrutturi tal-
programm: Il-Kumitat Konġunt ta’ 
Monitoraġġ, l-Awtorità ta’ Ġestjoni u s-
Segretarjat Tekniku Konġunt tagħha, il-
Kumitat Kunġunt tal-Għażla tal-Proġetti, 
inklużi kumitati permanenti tiegħu, l-
identifikazzjoni effettiva tiegħu, il-
kontabbiltà u r-responsabbiltà tiegħu, id-
deskrizzjoni tas-Sistemi tal-Ġestjoni u l-
Kontroll, u l-kundizzjonijiet dwar il-
ġestjoni teknika u finanzjarja tal-appoġġ 
tal-Unjoni, inklużi l-eliġibbiltà tan-nefqa u 
l-proċeduri ta’ rkupru;

Or. fr
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Emenda 50
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-proċeduri ta’ rkupru; il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni;

(d) il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
programmi operattivi konġunti;

Or. fr

Emenda 51
François Alfonsi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet dwar is-sospensjoni ta’ 
għajnuna fi ftehimiet ta’ sħubija u 
kooperazzjoni u ftehimiet ta’ assoċjazzjoni 
ma’ pajjiżi u reġjuni msieħba, fejn pajjiż 
imsieħeb jonqos milli josserva l-prinċipji 
tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali, l-Unjoni għandha tistieden 
lill-pajjiż ikkonċernat għal 
konsultazzjonijiet sabiex tinstab soluzzjoni 
aċċettabbli għaż-żewġ partijiet, ħlief f’każi 
ta’ urġenza speċjali. Fejn il-konsultazzjoni 
mal-pajjiż ikkonċernat ma twassalx għal 
soluzzjoni aċċettabbli għaż-żewġ partijiet, 
jew jekk il-konsultazzjonijiet ikunu 
rrifjutati jew fil-każ ta’ urġenza speċjali, il-
Kunsill jista’ jieħu miżuri xierqa skont l-
Artikolu 215(1) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li 
jistgħu jinkludu s-sospensjoni sħiħa jew 
parzjali tal-appoġġ mill-Unjoni. Tali miżuri 
jistgħu jinkludu s-sospensjoni sħiħa jew 
parzjali ta' l-assistenza.

Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet dwar is-sospensjoni ta’ 
għajnuna fi ftehimiet ta’ sħubija u 
kooperazzjoni u ftehimiet ta’ assoċjazzjoni
ma’ pajjiżi u reġjuni msieħba, fejn pajjiż 
imsieħeb jonqos milli josserva l-prinċipji 
tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem, tad-drittijiet 
tal-minoranzi u l-libertajiet fundamentali, 
l-Unjoni għandha tistieden lill-pajjiż 
ikkonċernat għal konsultazzjonijiet sabiex 
tinstab soluzzjoni aċċettabbli għaż-żewġ 
partijiet, ħlief f’każi ta’ urġenza speċjali. 
Fejn il-konsultazzjoni mal-pajjiż 
ikkonċernat ma twassalx għal soluzzjoni 
aċċettabbli għaż-żewġ partijiet, jew jekk il-
konsultazzjonijiet ikunu rrifjutati jew fil-
każ ta’ urġenza speċjali, il-Kunsill jista’ 
jieħu miżuri xierqa skont l-Artikolu 215(1) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, li jistgħu jinkludu s-sospensjoni 
sħiħa jew parzjali tal-appoġġ mill-Unjoni. 
Tali miżuri jistgħu jinkludu s-sospensjoni 
sħiħa jew parzjali ta' l-assistenza.
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Or. fr

Emenda 52
Dimitar Stoyanov

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju disponibbli għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għall-perjodu ta’ bejn l-2014 sal-2020 
għandu jkun EUR 18 182 300 000
(prezzijiet attwali). Sa 5% tal-pakkett 
finanzjarju għandu jkun allokat lill-
programmi ta’ Kooperazzjoni 
Transkonfinali msemmijin fl-
Artikolu 6(1) (c).

1. Il-pakkett finanzjarju disponibbli għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għall-perjodu ta’ bejn l-2014 sal-2020 
għandu jkun EUR 18 182 300 000 
(prezzijiet attwali). Sa 7 % tal-pakkett 
finanzjarju għandu jkun allokat lill-
programmi ta’ Kooperazzjoni 
Transkonfinali u l-kooperazzjoni bejn ir-
reġjuni ta’ Stat Membru msemmijin fl-
Artikolu 6(1) (c).

Or. bg


