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Emenda 170
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 174 tat-Trattat jipprovdi li, 
sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali tagħha, l-Unjoni 
għandu jkollha l-għan li tnaqqas id-
diverġenzi bejn il-livelli ta' żvilupp tar-
reġjuni varji u r-ritard ta' dawk ir-reġjuni 
jew gżejjer li huma anqas favoriti, 
partikolarment iż-żoni rurali, żoni milquta 
minn tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li 
jbatu minn żvantaġġi naturali jew 
demografiċi gravi u permanenti. L-
Artikolu 175 tat-Trattat jeħtieġ li l-Unjoni 
ssostni l-ilħuq ta’ dawn l-objettivi permezz 
tal-azzjoni li tieħu permezz tal-Fond 
Agrikolu Ewropew dwar Gwida u 
Garanzija, it-Taqsima tal-Gwida, il-Fond 
Soċjali Ewropew; il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Bank Ewropew tal-
Investiment u strumenti oħrajn.

(1) L-Artikolu 174 tat-Trattat jipprovdi li, 
sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali tagħha, l-Unjoni 
għandu jkollha l-għan li tnaqqas id-
diverġenzi bejn il-livelli ta' żvilupp tar-
reġjuni varji u r-ritard ta' dawk ir-reġjuni li 
huma anqas favoriti, partikolarment iż-żoni 
rurali, żoni milquta minn tranżizzjoni 
industrijali, u reġjuni li jbatu minn 
żvantaġġi naturali jew demografiċi gravi u 
permanenti, bħar-reġjuni li jinsabu fil-
partijiet l-aktar imbiegħda tat-
Tramuntana b’densità tal-popolazzjoni 
baxxa ħafna u gżejjer, reġjuni 
transkonfinali u muntanjużi. Barra minn 
hekk, bil-għan li tiġi sfruttata l-effikaċja 
kollha tal-għajnuna għandu jittieħed 
kont, fejn hu xieraq, taż-żoni urbani 
żvantaġġati u l-bliet fil-fruntieri li huma 
maqtugħin. L-Artikolu 175 tat-Trattat 
jeħtieġ li l-Unjoni ssostni l-ilħuq ta’ dawn 
l-objettivi permezz tal-azzjoni li tieħu 
permezz tal-Fond Agrikolu Ewropew dwar 
Gwida u Garanzija, it-Taqsima tal-Gwida; 
il-Fond Soċjali Ewropew; il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Bank 
Ewropew tal-Investiment u strumenti 
oħrajn.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu kkunsidrati kemm ir-reġjuni inklużi fl-Artikolu 174 kif ukoll iż-żoni urbani 
milquta minn żvantaġġi, iż-żoni rurali li sejrin lura u l-bliet fil-fruntieri li huma maqtugħin.
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Emenda 171
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 174 tat-Trattat jipprovdi li, 
sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali tagħha, l-Unjoni 
għandu jkollha l-għan li tnaqqas id-
diverġenzi bejn il-livelli ta' żvilupp tar-
reġjuni varji u r-ritard ta' dawk ir-reġjuni 
jew gżejjer li huma anqas favoriti, 
partikolarment iż-żoni rurali, żoni milquta 
minn tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li 
jbatu minn żvantaġġi naturali jew 
demografiċi gravi u permanenti. L-
Artikolu 175 tat-Trattat jeħtieġ li l-Unjoni 
ssostni l-ilħuq ta’ dawn l-objettivi permezz 
tal-azzjoni li tieħu permezz tal-Fond 
Agrikolu Ewropew dwar Gwida u 
Garanzija, it-Taqsima tal-Gwida, il-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Bank Ewropew tal-
Investiment u strumenti oħrajn.

(1) L-Artikolu 174 tat-Trattat jipprovdi li, 
sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali tagħha, l-Unjoni 
għandu jkollha l-għan li tnaqqas id-
diverġenzi bejn il-livelli ta' żvilupp tar-
reġjuni varji u r-ritard ta' dawk ir-reġjuni 
jew gżejjer li huma anqas favoriti, 
għandha tingħata attenzjoni partikolari 
liż-żoni rurali, żoni milquta minn 
tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li jbatu 
minn żvantaġġi naturali jew demografiċi 
gravi u permanenti bħar-reġjuni estremi 
tat-tramuntana b’densità ta’ popolazzjoni 
baxxa ħafna, u gżejjer, reġjuni 
transkonfinali u reġjuni muntanjużi. L-
Artikolu 175 tat-Trattat jeħtieġ li l-Unjoni 
ssostni l-ilħuq ta’ dawn l-objettivi permezz 
tal-azzjoni li tieħu permezz tal-Fond 
Agrikolu Ewropew dwar Gwida u 
Garanzija, it-Taqsima tal-Gwida, il-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Bank Ewropew tal-
Investiment u strumenti oħrajn.

Or. en

Emenda 172
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine, Vilja Savisaar-Toomast

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 174 tat-Trattat jipprovdi li, 
sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali tagħha, l-Unjoni 

(1) L-Artikolu 174 tat-Trattat jipprovdi li, 
sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali tagħha, l-Unjoni 
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għandu jkollha l-għan li tnaqqas id-
diverġenzi bejn il-livelli ta' żvilupp tar-
reġjuni varji u r-ritard ta' dawk ir-reġjuni 
jew gżejjer li huma anqas favoriti, 
partikolarment iż-żoni rurali, żoni milquta 
minn tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li 
jbatu minn żvantaġġi naturali jew 
demografiċi gravi u permanenti. L-
Artikolu 175 tat-Trattat jeħtieġ li l-Unjoni 
ssostni l-ilħuq ta’ dawn l-objettivi permezz 
tal-azzjoni li tieħu permezz tal-Fond 
Agrikolu Ewropew dwar Gwida u 
Garanzija, it-Taqsima tal-Gwida, il-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Bank Ewropew tal-
Investiment u strumenti oħrajn.

għandu jkollha l-għan li tnaqqas id-
diverġenzi bejn il-livelli ta' żvilupp tar-
reġjuni varji u r-ritard ta' dawk ir-reġjuni li 
huma anqas favoriti, partikolarment iż-żoni 
rurali, żoni milquta minn tranżizzjoni 
industrijali, u reġjuni li jbatu minn 
żvantaġġi naturali jew demografiċi gravi u 
permanenti bħar-reġjuni estremi tat-
tramuntana b’densità ta’ popolazzjoni 
baxxa ħafna, u gżejjer, reġjuni 
transkonfinali u reġjuni muntanjużi.. L-
Artikolu 175 tat-Trattat jeħtieġ li l-Unjoni 
ssostni l-ilħuq ta’ dawn l-objettivi permezz 
tal-azzjoni li tieħu permezz tal-Fond 
Agrikolu Ewropew dwar Gwida u 
Garanzija, it-Taqsima tal-Gwida, il-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Bank Ewropew tal-
Investiment u strumenti oħrajn.

Or. en

Emenda 173
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal Regolament
Premessa 1

Tets propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 174 tat-Trattat jipprovdi li, 
sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali tagħha, l-Unjoni 
għandu jkollha l-għan li tnaqqas id-
diverġenzi bejn il-livelli ta' żvilupp tar-
reġjuni varji u r-ritard ta' dawk ir-reġjuni 
jew gżejjer li huma anqas favoriti, 
partikolarment iż-żoni rurali, żoni milquta 
minn tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li 
jbatu minn żvantaġġi naturali jew 
demografiċi gravi u permanenti. L-
Artikolu 175 tat-Trattat jeħtieġ li l-Unjoni 
ssostni l-ilħuq ta’ dawn l-objettivi permezz 
tal-azzjoni li tieħu permezz tal-Fond 
Agrikolu Ewropew dwar Gwida u 
Garanzija, it-Taqsima tal-Gwida, il-Fond 

(1) L-Artikolu 174 tat-Trattat jipprovdi li, 
sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali tagħha, l-Unjoni 
għandu jkollha l-għan li tnaqqas id-
diverġenzi bejn il-livelli ta' żvilupp tar-
reġjuni varji u r-ritard ta' dawk ir-reġjuni li 
huma anqas favoriti. Fost ir-reġjuni 
kkunċernati, għandha tingħata attenzjoni 
partikolari liż-żoni rurali, żoni milquta 
minn tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li 
jbatu minn żvantaġġi naturali jew 
demografiċi gravi u permanenti bħal ma 
huma r-reġjuni insulari. L-Artikolu 175 
tat-Trattat jeħtieġ li l-Unjoni ssostni l-ilħuq 
ta’ dawn l-objettivi permezz tal-azzjoni li 
tieħu permezz tal-Fond Agrikolu Ewropew 
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Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Bank Ewropew tal-
Investiment u strumenti oħrajn.

dwar Gwida u Garanzija, it-Taqsima tal-
Gwida, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Bank 
Ewropew tal-Investiment u strumenti 
oħrajn.

Or. fr

Emenda 174
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) F’konformità mal-konklużjonijiet tal-
Kunsill Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010, 
fejn ġiet adottata l-istrateġija Ewropea għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw it-twettiq ta' tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, filwaqt 
li jippromwovu żvilupp armonjuż tal-
Unjoni u jnaqqsu diverġenzi reġjonali.

(2) F’konformità mal-konklużjonijiet tal-
Kunsill Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010, 
fejn ġiet adottata l-istrateġija Ewropea għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw it-twettiq ta' tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, filwaqt 
li jippromwovu żvilupp armonjuż tal-
Unjoni u jnaqqsu diverġenzi reġjonali.  Il-
politika ta’ koeżjoni għandha rwol 
predominanti għall-kisba tal-objettivi tal-
UE 2020 u politika ta’ koeżjoni awtonoma 
soda hija prerekwiżit għall-
implimentazzjoni b’suċċess ta’ din l-
istrateġija;

Or. en

Emenda 175
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-fondi strutturali għandhom 
jirriflettu fid-disinn u l-implimentazzjoni 
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l-prijoritajiet u l-prinċipji tal-Att dwar in-
Negozji ż-Żgħar għall-Euorpa, b’mod 
partikolari il-prinċipju “Aħseb l-Ewwel 
fiż-żgħir”;

Or. en

Emenda 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Billi d-dejta ta’ referenza użati għall-
kategorizzazzjoni u d-distribuzzjoni tal-
għajuna ta' koeżjoni bejn ir-reġjuni u l-
Istati Membri jistgħu, f'sitwazzjoni 
eċċezzjonali ta' kriżi bħal dik fis-seħħ fl-
Unjoni mill-2008, ma jirriflettux 
fedelment l-impatti ekonomiċi u soċjali 
fuqhom, jemmen li tinħtieġ reviżjoni jew 
modulazzjoni tagħhom, sabiex jiġu 
adattati għal-livell ta' konverġenza reali li 
fiha jiltaqgħu, mhux aktar tard minn sena 
mill-bidu tal-perjodu.

Or. es

Emenda 177
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda għandhom 
jibbenefikaw minn miżuri speċifiki u 
finanzjament addizzjonali biex jibbilanċja 
l-effetti negattivi li jirriżultaw mill-fatturi 
msemmija fl-Artikolu 349 tat-Trattat.

(5) Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda għandhom 
jibbenefikaw minn miżuri speċifiki u 
finanzjament addizzjonali biex jibbilanċja 
l-effetti negattivi li jirriżultaw mill-fatturi 
msemmija fl-Artikolu 349 tat-Trattat, l-
aktar id-distanza, l-insularità, id-daqs 
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żgħir, it-topografija diffiċli u l-klima u d-
dipendenza ekonomika fuq ftit prodotti 
tagħhom, li l-permanenza u t-taħlita 
tagħhom jirrestrinġu ħafna l-iżvilupp 
ekonomiku u soċjali tagħhom.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Din l-informazzjoni diġà tinsab f’Artikolu 349 tat-Trattat u, minħabba l-karatteristiċi speċjali 
tagħhom, għandha wkoll tiġi inkluża fil-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 178
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda għandhom 
jibbenefikaw minn miżuri speċifiki u 
finanzjament addizzjonali biex jibbilanċja 
l-effetti negattivi li jirriżultaw mill-fatturi 
msemmija fl-Artikolu 349 tat-Trattat.

(5) Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda għandhom 
jibbenefikaw minn miżuri speċifiki u 
finanzjament addizzjonali suffiċjenti biex 
jikkunsidra s-sitwazzjoni strutturali 
soċjali u ekonomika u jibbilanċja l-effetti 
negattivi li jirriżultaw mill-fatturi 
msemmija fl-Artikolu 349 tat-Trattat.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-distanza, bħalma jirrikonoxxi l-Artikolu 349, hija kkaratterizzata mis-somma ta' serje ta' 
fatturi ta' karattru permanenti, li l-persistenza u l-kombinazzjoni tagħhom iqiegħdu f'diffikultà 
u jfixklu serjament l-iżvilupp ta' dawn ir-reġjuni. Huwa neċessarju li dawn ir-reġjuni jirċievu 
trattament mill-inqas simili għal dak tal-perjodu 2007-2013.

Emenda 179
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Proposta għal Regolament
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda għandhom 
jibbenefikaw minn miżuri speċifiki u 
finanzjament addizzjonali biex jibbilanċja 
l-effetti negattivi li jirriżultaw mill-fatturi 
msemmija fl-Artikolu 349 tat-Trattat.

(5) Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda għandhom 
jibbenefikaw minn miżuri speċifiki adattati 
kif ukoll finanzjament addizzjonali biex 
jibbilanċja l-effetti negattivi li jirriżultaw 
mill-fatturi msemmija fl-Artikolu 349 tat-
Trattat.

Or. fr

Emenda 180
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

(5a) Reġjuni li minħabba l-qagħda 
ġeografika tagħhom jiffaċċjaw sfidi 
partikolari, bħal pereżempju żoni 
muntanjużi, għandhom jibbenefikaw 
minn miżuri speċifiċi u riżorsi finanzjarji 
suffiċjenti, sabiex jagħmlu tajjeb għall-
iżvantaġġi li jirriżultaw mill-qagħda 
ġeografika tagħhom;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fin-natura tagħhom żoni muntanjużi jiffaċċjaw sfidi speċjali. Dawn ikollhom iħabbtu 
wiċċhom ma’ diversi problemi, bħal pereżempju l-emigrazzjoni u l-iżvantaġġ ekonomiku. 
Għalhekk, f’dan ir-rigward hija meħtieġa strateġija intergrata fl-għajnuna permezz ta’ fondi 
strutturali.

Emenda 181
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal Regolament
Premessa 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Skont l-Artikolu 317 tat-Trattat, fil-
kuntest ta' tmexxija kondiviża, il-
kondizzjonijiet li jippermettu lill-
Kummissjoni twettaq ir-responsabbiltajiet 
tagħha għall-implementazzjoni tal-baġit 
ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej 
għandhom jiġu speċifikati u r-
responsabbiltajiet ta' koperazzjoni mill-
Istati Membri jiġu ċċarati. Dawk il-
kondizzjonijiet għandhom jippermettu lill-
Kummissjoni li tikseb assigurazzjoni li l-
Istati Membri qed jużaw il-Fondi QSK 
b'mod legali u regolari u skont il-prinċipju 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba fis-sens tar-
Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar 
ir-Regolament Finanzjarju applikabbli 
għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 
Ewropej1. L-Istati Membri u l-korpi
maħtura minnhom għal dawn il-finijiet 
għandhom ikunu responsabbli mill-
programmi implimentattivi fil-livell 
territorjali xieraq, skont il-qafas 
istituzzjonali, legali u finanzjarju tal-Istat 
Membru. Dawn l-approprjazzjonijiet 
jiżguraw ukoll li tingħata attenzjoni għall-
ħtieġa li jiġu żgurati l-komplementarità u l-
konsistenza tal-intervent tal-Kummissjoni, 
il-proporzjonalità ta' arranġamenti 
amministrattivi u tnaqqis tal-piż 
amministrattiv tal-benefiċjarji tal-Fondi tal-
QSK.

(8) Skont l-Artikolu 317 tat-Trattat, fil-
kuntest ta' tmexxija kondiviża, il-
kondizzjonijiet li jippermettu lill-
Kummissjoni twettaq ir-responsabbiltajiet 
tagħha għall-implementazzjoni tal-baġit 
ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej 
għandhom jiġu speċifikati u r-
responsabbiltajiet ta' koperazzjoni mill-
Istati Membri, kif ukoll tal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali maħtura jiġu ċċarati. 
Dawk il-kondizzjonijiet għandhom 
jippermettu lill-Kummissjoni li tikseb 
assigurazzjoni li l-Istati Membri u l-
awtoritajiet reġjonali jew lokali maħtura 
qed jużaw il-Fondi QSK b'mod legali u 
regolari u skont il-prinċipju ta' ġestjoni 
finanzjarja tajba fis-sens tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 
tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-Regolament 
Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali 
tal-Komunitajiet Ewropej2. L-Istati 
Membri, il-kollettivitajiet reġjonali u 
lokali maħtura kif ukoll il-korpi maħtura 
minnhom għal dawn il-finijiet għandhom 
ikunu responsabbli mill-programmi 
implimentattivi fil-livell territorjali xieraq, 
skont il-qafas istituzzjonali, legali u 
finanzjarju tal-Istat Membru. Dawn l-
approprjazzjonijiet jiżguraw ukoll li 
tingħata attenzjoni għall-ħtieġa li jiġu 
żgurati l-komplementarità u l-konsistenza 
tal-intervent tal-Kummissjoni, il-
proporzjonalità ta' arranġamenti 
amministrattivi u tnaqqis tal-piż 
amministrattiv tal-benefiċjarji tal-Fondi tal-
QSK.

Or. fr

                                               
1 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
2 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
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Emenda 182
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet reġjonali, 
lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, sħab 
ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-finijiet ta' tali 
sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
għarfien ta' atturi relevanti. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati għal kodiċi ta' kondotta sabiex 
tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u fil-
programmi b'mod konsistenti.

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet reġjonali, 
lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, sħab 
ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u 
n-nondiskriminazzjoni, kif ukoll 
organizzazzjonijiet mhux governattivi li 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali u 
organizzazzjonijiet attivi fl-oqsma tal-
kultura, l-edukazzjoni u l-politika taż-
żgħażagħ. Għandha tingħata attenzjoni 
speċifika lill-gruppi li jistgħu jiġu 
affettwati mill-programmi u li jistgħu 
jsibu diffikultà biex jinfluwenzawhom. Il-
kooperazzjoni mal-imsieħba għandha 
ssegwi l-aħjar prattiki. Kull Stat Membru 
għandu jiżgura livell adegwat ta’ 
assistenza teknika sabiex jiffaċilita l-
involviment u l-parteċipazzjoni tagħhom 
fl-istadji kollha tal-proċess ta’  
programmazzjoni. Il-finijiet ta' tali sħubija 
huma r-rispett ta' governanza f'diversi 
livelli, l-iżgurar ta' appartenenza ta' 
interventi ppjanati minn partijiet interessati 
u l-bini fuq l-esperjenza u l-għarfien ta' 
atturi relevanti. Għalhekk l-imsieħba 
għandhom jirrappreżentaw il-livelli 
territorjali differenti skont l-istruttura 
istituzzjonali tal-Istati Membri. L-
imsieħba għandhom jagħżlu u jaħtru l-
membri tagħhom li jirrappreżentawhom 
fil-kumitat ta’ monitoraġġ. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati għal kodiċi ta' kondotta 
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sabiex tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-
tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u 
fil-programmi b'mod konsistenti.

Or. en

Amendment 183
Peter Simon

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet reġjonali, 
lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, sħab
ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-finijiet ta' tali 
sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
għarfien ta' atturi relevanti. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati għal kodiċi ta' kondotta sabiex 
tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u fil-
programmi b'mod konsistenti.

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mal-awtoritajiet
reġjonali, lokali u urbani kompetenti
permezz tal-konklużjoni ta’ ftehim ta’ 
sħubija. L-Istati Membri jikkooperaw 
b’mod konformi mal-qafas istituzzjonali, 
legali u finanzjarju tagħhom anki mas-
sħab ekonomiċi u soċjali, awtoritajiet oħra 
u korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, 
fosthom sħab ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi, u 
korpi responsabbli mill-promozzjoni tal-
ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni. Il-
finijiet ta' tali sħubija huma r-rispett ta' 
governanza f'diversi livelli, l-iżgurar ta' 
appartenenza ta' interventi ppjanati minn 
partijiet interessati u l-bini fuq l-esperjenza 
u l-għarfien ta' atturi relevanti. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati għal kodiċi ta' kondotta 
sabiex tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-
tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u 
fil-programmi b'mod konsistenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-importanza tal-ibliet għal politika ta’ koeżjoni ta’ suċċess għall-finijiet ta’ 
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kjarifika għandhom jissemmew espressament anki l-awtoritajiet urbani minbarra l-
awtoritajiet reġjonali u lokali b’rabta mal-Kuntratt ta’ Sħubija.

Emenda 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet reġjonali, 
lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, sħab 
ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-finijiet ta' tali 
sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
għarfien ta' atturi relevanti. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati għal kodiċi ta' 
kondotta sabiex tiżgura li s-sħab ikunu 
involuti fit-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-Kuntratti 
ta' Sħubija u fil-programmi b'mod 
konsistenti.

(9) Para el contrato de asociación y para 
cada programa, respectivamente, el Estado 
miembro correspondiente debe organizar 
una asociación con los representantes de 
las autoridades regionales, locales y 
urbanas y otras autoridades públicas 
competentes, los interlocutores económicos 
y sociales y los organismos que 
representen a la sociedad civil, incluidos 
los interlocutores medioambientales, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la 
igualdad y la no discriminación. Il-finijiet 
ta' tali sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
għarfien ta' atturi relevanti.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta’ kodiċi ta’ kondotta jfixkel il-prinċipju tal-governanza fuq ħafna livelli. 
Nemmnu li kull Stat Membru għandu jiddeċiedi kif jinvolvi lill-atturi skont l-istruttura 
politika, soċjali u ekonomika tiegħu. Jeżistu wkoll linji gwida u direzzjonijiet suffiċjenti fil-
qasam tal-politika ta’ koeżjoni.
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Amendment 185
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet reġjonali, 
lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, sħab 
ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-finijiet ta' tali 
sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
għarfien ta' atturi relevanti. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati għal kodiċi ta' kondotta sabiex 
tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u fil-
programmi b'mod konsistenti.

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza fil-qafas tal-kapaċitajiet 
kostituzzjonali, legali kif ukoll finanzjarji 
sħubija mar-rappreżentanti ta' awtoritajiet 
reġjonali, lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, 
sħab ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, ekkleżjastiċi,
organizzazzjonijiet mhux governattivi, u 
korpi responsabbli mill-promozzjoni tal-
ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati għal kodiċi ta' kondotta 
sabiex tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-
tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u 
fil-programmi b'mod konsistenti.

Or. de

Emenda 186
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet reġjonali, 
lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, sħab 

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet reġjonali, 
lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, sħab 
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ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-finijiet ta' tali 
sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
għarfien ta' atturi relevanti. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati għal kodiċi ta' 
kondotta sabiex tiżgura li s-sħab ikunu 
involuti fit-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-Kuntratti 
ta' Sħubija u fil-programmi b'mod 
konsistenti.

ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni fuq il-bażi tal-
Programm ta’ Riforma Nazzjonali tiegħu. 
Il-finijiet ta' tali sħubija huma r-rispett ta' 
governanza f'diversi livelli, l-iżgurar ta' 
appartenenza ta' interventi ppjanati minn 
partijiet interessati u l-bini fuq l-esperjenza 
u l-għarfien ta' atturi relevanti. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li s-sħab 
ikunu involuti fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u fil-
programmi b'mod konsistenti.

Or. en

Emenda 187
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet reġjonali, 
lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, sħab 
ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-finijiet ta' tali 
sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
għarfien ta' atturi relevanti. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza permezz ta’ konklużjoni 
ta’ kuntratt ta’ sħubija mal-awtoritajiet 
kompetenti reġjonali u lokali u msieħba 
ekonomiċi u soċjali. L-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw ukoll, skont il-
qafas istituzzjonali, legali u finanzjarju 
tagħhom, f’kuntratt mar-rappreżentanti ta' 
awtoritajiet reġjonali, lokali, urbani u 
pubbliċi oħrajn, sħab ekonomiċi u soċjali, 
u korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, 
fosthom sħab ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi, u 
korpi responsabbli mill-promozzjoni tal-
ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni. Il-
finijiet ta' tali sħubija huma r-rispett ta' 
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delegati għal kodiċi ta' kondotta sabiex 
tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u fil-
programmi b'mod konsistenti.

governanza f'diversi livelli, l-iżgurar ta' 
appartenenza ta' interventi ppjanati minn 
partijiet interessati u l-bini fuq l-esperjenza 
u l-għarfien ta' atturi relevanti. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati għal kodiċi ta' kondotta 
sabiex tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-
tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u 
fil-programmi b'mod konsistenti.

Or. en

Emenda 188
László Surján

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet reġjonali, 
lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, sħab 
ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-finijiet ta' tali 
sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
għarfien ta' atturi relevanti. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati għal kodiċi ta' kondotta sabiex 
tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u fil-
programmi b'mod konsistenti.

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mill-iktar stadju 
tal-bidu possibbli mar-rappreżentanti ta' 
awtoritajiet reġjonali, lokali, urbani u 
pubbliċi oħrajn, sħab ekonomiċi u soċjali, 
u korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, 
fosthom sħab ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi, u 
korpi responsabbli mill-promozzjoni tal-
ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni. Il-
finijiet ta' tali sħubija huma r-rispett ta' 
governanza f'diversi livelli, l-iżgurar ta' 
appartenenza ta' interventi ppjanati minn 
partijiet interessati u l-bini fuq l-esperjenza 
u l-għarfien ta' atturi relevanti. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati għal kodiċi ta' kondotta 
sabiex tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-
tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u 
fil-programmi b'mod konsistenti.

Or. en
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Emenda 189
Younous Omarjee

Proposta għal Regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet reġjonali,
lokali, urbani u mal-awtortijiet pubbliċi 
oħrajn, sħab ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-finijiet ta' tali 
sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
għarfien ta' atturi relevanti. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati għal kodiċi ta' kondotta sabiex 
tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u fil-
programmi b'mod konsistenti.

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jwaqqaf sħubija mal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali maħtura flimkien mal-
awtoritajiet pubbliċi oħrajn, sħab 
ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-finijiet ta' tali 
sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
għarfien ta' atturi relevanti. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati għal kodiċi ta' kondotta sabiex 
tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u fil-
programmi b'mod konsistenti.

Or. fr

Emenda 190
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-

(9) Għall-Ftehim ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija billi jikkonkludi 
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rappreżentanti ta' awtoritajiet reġjonali, 
lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, sħab 
ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-finijiet ta' tali 
sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
għarfien ta' atturi relevanti. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati għal kodiċi ta' kondotta sabiex 
tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u fil-
programmi b'mod konsistenti.

ftehim ta’ sħubija mal-awtoritajiet 
kompetenti reġjonali u lokali. L-Istati 
Membri għandhom ukoll jikkooperaw, 
skon il-qafas istituzzjonali, legali u 
finanzjarju tagħhom, ma’ sħab ekonomiċi 
u soċjali, u awtoritajiet pubbliċi oħrajn, 
sħab ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-finijiet ta' tali 
sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
għarfien ta' atturi relevanti. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati għal kodiċi ta' kondotta sabiex 
tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija u fil-
programmi b'mod konsistenti.
(L-emenda “Ftehim ta’ Sħubija” japplika 
fit-test kollu.)

Or. en

Emenda 191
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet reġjonali, 
lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, sħab 
ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet reġjonali, 
lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, sħab 
ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, organizzazzjonijiet tan-nisa u 
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promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-finijiet ta' tali 
sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
għarfien ta' atturi relevanti. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati għal kodiċi ta' kondotta sabiex 
tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u fil-
programmi b'mod konsistenti.

korpi responsabbli mill-promozzjoni tal-
ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni. Il-
finijiet ta' tali sħubija huma r-rispett ta' 
governanza f'diversi livelli, l-iżgurar ta' 
appartenenza ta' interventi ppjanati minn 
partijiet interessati u l-bini fuq l-esperjenza 
u l-għarfien ta' atturi relevanti. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati għal kodiċi ta' kondotta 
sabiex tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-
tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u 
fil-programmi b'mod konsistenti.

Or. en

Emenda 192
Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet reġjonali, 
lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, sħab 
ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-finijiet ta' tali 
sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
għarfien ta' atturi relevanti. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati għal kodiċi ta' kondotta sabiex 
tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u fil-

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru se
jorganizza sħubija billi jikkonkludi ftehim 
ta’ sħubija mal-awtoritajiet kompetenti 
reġjonali u lokali u r-rappreżentanti 
maħtura tagħhom. L-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw ukoll, skont il-
qafas istituzzjonali, legali u finanzjarju 
tagħhom, ma’ sħab ekonomiċi u soċjali, 
awtoritajiet pubbliċi oħrajn u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-finijiet ta' tali 
sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
għarfien ta' atturi relevanti. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati għal kodiċi ta' kondotta sabiex 



PE489.656v01-00 20/179 AM\903190MT.doc

MT

programmi b'mod konsistenti. tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u fil-
programmi b'mod konsistenti.

Or. en

Emenda 193
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-attivitajiet tal-Fondi tal-QSK u l-
operazzjonijiet li jsostnu għandhom ikunu 
konsistenti mal-liġi tal-Unjoni u dik 
nazzjonali applikabbli li hija relatata 
direttament jew indirettament mal-
implimentazzjoni tal-operazzjoni.

(10) L-attivitajiet tal-Fondi tal-QSK u l-
operazzjonijiet li jsostnu għandhom ikunu 
konsistenti mal-liġi tal-Unjoni u dik 
nazzjonali applikabbli li hija relatata 
direttament jew indirettament mal-
implimentazzjoni tal-operazzjoni. Barra 
minn hekk, fir-rigward tal-emendi tal-liġi 
tal-UE fis-seħħ, partikolarment fl-emendi 
tad-dispożizzjonijiet dwar l-għajnuna tal-
UE għandu jkun hemm koerenza mal-
orjentament strateġiku mal-politika ta’ 
koeżjoni tal-UE u l-miri tagħha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tar-reviżjoni li waslet biex issir tad-dispożizzjonijiet dwar l-għajnuna tal-UE għall-
2014-2020 li jikkostitwixxu l-prinċipji legali għall-parti l-kbira l-azzjonijiet u l-proġetti tal-
politika reġjonali tal-UE għall-2014-2020, għandha tiġi żgurata l-konformità bejn il-politika 
ta’ għajnuna tal-UE u l-orjentament strateġiku tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE. Bidliet fil-
kundizzjonijiet legali Ewropej u nazzjonali ma jistgħux ikunu inkonsistenti mal-miri u l-
proġetti tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE għall-2014-2020.

Emenda 194
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fil-kuntest tal-isforz tagħha li żżid il-
koeżjoni ekonomika, territorjali u soċjali, l-
Unjoni, fl-istadji kollha tal-
implementazzjoni tal-Fondi tal-QSK, 
għandha timmira lejn it-tneħħija tal-
inugwaljanzi u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, kif ukoll 
il-prevenzjoni ta' diskriminazzjoni abbażi 
ta' sess, ta' oriġini razzjali jew etnika, ta' 
reliġjon jew twemmin, ta' diżabbiltà, ta' 
età jew ta' orjentazzjoni sesswali.

(11) Fil-kuntest tal-isforz tagħha li żżid il-
koeżjoni ekonomika, territorjali u soċjali, l-
Unjoni, fl-istadji kollha tal-
implementazzjoni tal-Fondi tal-QSK, se 
timmira lejn it-tneħħija tal-inugwaljanzi u 
l-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa 
u l-irġiel fil-forma ta’ approċċ doppju, 
kemm permezz ta’ integrazzjoni 
sistematika tal-aspetti tas-sessi fl-istadji 
kollha tal-programmazzjoni u l-proċess 
ta’ implimentazzjoni kif ukoll permezz ta’ 
azzjonijiet speċifiċi addizzjonali. Metodi 
ta’ valutazzjoni tal-ibbaġitjar bejn is-sessi 
għandhom jintużaw biex jinkludu l-
prinċipju orizzontali tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi fil-preparazzjoni u l-
implimentazzjoni tal-programmi tal-Fondi 
kollha.

Or. en

Emenda 195
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fil-kuntest tal-isforz tagħha li żżid il-
koeżjoni ekonomika, territorjali u soċjali, l-
Unjoni, fl-istadji kollha tal-
implementazzjoni tal-Fondi tal-QSK, 
għandha timmira lejn it-tneħħija tal-
inugwaljanzi u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, kif ukoll 
il-prevenzjoni ta' diskriminazzjoni abbażi 
ta' sess, ta' oriġini razzjali jew etnika, ta' 
reliġjon jew twemmin, ta' diżabbiltà, ta' età 
jew ta' orjentazzjoni sesswali.

(11) Fil-kuntest tal-isforz tagħha li żżid il-
koeżjoni ekonomika, territorjali u soċjali, l-
Unjoni, fl-istadji kollha tat-tfassil u l-
implementazzjoni tal-Fondi koperti mill-
RDC, għandha timmira lejn it-tneħħija tal-
inugwaljanzi, il-garanzija tal-ugwaljanza 
reali u effettiva bejn in-nisa u l-irġiel, kif 
ukoll il-prevenzjoni ta' diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
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sesswali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi kkunsidrat fil-fażijiet kollha tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-Fondi koperti 
mill-RDC azzjonijiet sabiex tiġi assigurata mhux biss l-ugwaljanza ta’ opportunitajiet bejn in-
nisa u l-irġiel iżda wkoll il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni.

Emenda 196
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-Unjoni Ewropea u ħafna mll-
Istati Membri huma parti mill-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità 
filwaqt li l-Istati Membri li jifdal huma fil-
proċess ta’ ratifika. Huwa importanti fl-
implimentazzjoni tal-proġetti relevanti li l-
aċċessibilità għal persuni b’diżabilità kif 
imsemmi fl-Artikolu 9 tal-Konvenzjoni 
tiġi kkunsidrata fl-ispeċifikazzjoni tal-
proġetti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara r-ratifika mill-Unjoni Ewropea tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet 
tal-Persuni b’Diżabilità, il-proġetti li jirċievu l-għajnuna finanzjarja mill-UE għandhom 
jiżguraw aċċessibilità għal persuni b’diżabilità aktar minn qabel.

Emenda 197
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fil-kuntest tal-isforz tagħha li żżid 
il-koeżjoni ekonomika, territorjali u 
soċjali, l-Unjoni għandha, fl-istadji kollha 
tal-implimentazzjoni tal-Fondi tal-QSK, 
timmira lejn l-eliminazzjoni tal-
inugwaljanzi u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, 
b’kunsiderazzjoni tal-istrateġija tal-UE 
dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi1, il-patt 
għall-ugwaljanza bejn is-sessi2 u atti ta’ 
implimentazzjoni u l-politiki futuri fuq 
livell tal-Unjoni, nazzjonali u reġjonali ta’ 
implimentazzjoni tal-Artikolu 8 tat-
Trattat, kif ukoll fil-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni bbażata fuq sess, oriġini 
razzjali jew etnika, reliġjon jew twemmin, 
età jew orjentazzjoni sesswali, u d-
diżabilità, b’mod partikolari 
b’kunsiderazzjoni tal-Konvenzjoni tan-
NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni 
b’Diżabilità li ilha fis-seħħ mit-3 ta’ 
Mejju 2008 u politiki tal-UE biex 
jimplimentaw il-Konvenzjoni tan-NU.
_________
1 COM(2010)0491 finali.
2 Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-
Sessi (2011-2020) adottat mill-Kunsill fis-
7 ta’ Marzu 2011.

Or. en

Emenda 198
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri 
tagħha huma parti mill-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-
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Persuni b’Diżabilità, filwaqt li l-Istati 
Membri li jifdal huma fil-proċess ta’ 
ratifika. Huwa importanti fl-
implimentazzjoni tal-proġetti relevanti li l-
obbligi li joħorġu minn din il-Konvenzjoni 
rigward, fost l-oħrajn, l-edukazzjoni, l-
impjieg, u l-aċċessibbiltà huma 
kkunsidrati mill-proġetti kollha 
appoġġjati mill-Fondi tal-QSK.

Or. en

Emenda 199
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-objettivi tal-Fondi tal-QSK 
għandhom jiġu segwiti fil-qafas tal-
iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan li jiġi mħares u mtejjeb l-
ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 11 u 19 tat-
Trattat, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta' 'min 
iniġġes iħallas'. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu informazzjoni dwar 
l-appoġġ għall-objettivi tat-tibdil fil-klima 
f'konformità mal-ambizzjoni li mill-anqas 
20% tal-baġit tal-Unjoni jiġi allokat għal 
dan il-għan, permezz ta' metodoloġija 
adottata mill-Kummissjoni permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni.

(12) L-objettivi tal-Fondi tal-QSK 
għandhom jiġu segwiti fil-qafas tal-
iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan li jiġi mħares u mtejjeb l-
ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 11 u 19 tat-
Trattat, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta' 'min 
iniġġes iħallas'.

Or. de

Emenda 200
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-objettivi tal-Fondi tal-QSK 
għandhom jiġu segwiti fil-qafas tal-
iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan li jiġi mħares u mtejjeb l-
ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 11 u 19 tat-
Trattat, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta' 'min 
iniġġes iħallas'. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu informazzjoni dwar 
l-appoġġ għall-objettivi tat-tibdil fil-klima 
f'konformità mal-ambizzjoni li mill-anqas 
20% tal-baġit tal-Unjoni jiġi allokat għal 
dan il-għan, permezz ta' metodoloġija 
adottata mill-Kummissjoni permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni.

(12) L-objettivi tal-Fondi tal-QSK 
għandhom jiġu segwiti fil-qafas tal-
iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan li jiġi mħares u mtejjeb l-
ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 11 u 19 tat-
Trattat, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta' 'min 
iniġġes iħallas'.

Or. de

Emenda 201
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-objettivi tal-Fondi tal-QSK 
għandhom jiġu segwiti fil-qafas tal-
iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan li jiġi mħares u mtejjeb l-
ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 11 u 19 tat-
Trattat, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta’ 
‘min iniġġes iħallas’. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu informazzjoni dwar 
l-appoġġ għall-objettivi tat-tibdil fil-klima 
f'konformità mal-ambizzjoni li mill-anqas 
20% tal-baġit tal-Unjoni jiġi allokat għal 
dan il-għan, permezz ta' metodoloġija 
adottata mill-Kummissjoni permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni.

(12) L-objettivi tal-Fondi tal-QSK 
għandhom jiġu segwiti fil-qafas tal-
iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan li jiġi mħares u mtejjeb l-
ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 11 u 19 tat-
Trattat, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta’ 
‘min iniġġes iħallas’..

Or. en
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Emenda 202
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-objettivi tal-Fondi tal-QSK 
għandhom jiġu segwiti fil-qafas tal-
iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan li jiġi mħares u mtejjeb l-
ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 11 u 19 tat-
Trattat, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta’ 
‘min iniġġes iħallas’. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu informazzjoni dwar l-
appoġġ għall-objettivi tat-tibdil fil-klima 
f'konformità mal-ambizzjoni li mill-anqas 
20% tal-baġit tal-Unjoni jiġi allokat għal 
dan il-għan, permezz ta' metodoloġija 
adottata mill-Kummissjoni permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni.

(12) L-objettivi tal-Fondi tal-QSK 
għandhom jiġu segwiti fil-qafas tal-
iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan li jiġi mħares u mtejjeb l-
ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 11 u 19 tat-
Trattat, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta’ 
‘min iniġġes iħallas’ u jiġu mminimizzati 
l-ispejjeż esterni futuri. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu informazzjoni dwar l-
appoġġ għall-objettivi tat-tibdil fil-klima 
f'konformità mal-ambizzjoni li mill-anqas 
20% tal-baġit tal-Unjoni jiġi allokat għal 
dan il-għan, permezz ta' metodoloġija 
adottata mill-Kummissjoni permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 203
Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-objettivi tal-Fondi tal-QSK 
għandhom jiġu segwiti fil-qafas tal-
iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan li jiġi mħares u mtejjeb l-
ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 11 u 19 tat-
Trattat, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta’ 
‘min iniġġes iħallas’. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu informazzjoni dwar l-
appoġġ għall-objettivi tat-tibdil fil-klima 
f'konformità mal-ambizzjoni li mill-anqas 
20% tal-baġit tal-Unjoni jiġi allokat għal 

(12) L-objettivi tal-Fondi tal-QSK 
għandhom jiġu segwiti fil-qafas tal-
iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan li jiġi mħares u mtejjeb l-
ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 11 u 19 tat-
Trattat, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta’ 
‘min iniġġes iħallas’. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu informazzjoni 
kwantitattiva dwar l-appoġġ għall-objettivi 
tat-tibdil fil-klima f'konformità mal-
ambizzjoni li mill-anqas 20% tal-baġit tal-
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dan il-għan, permezz ta' metodoloġija 
adottata mill-Kummissjoni permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni.

Unjoni jiġi allokat għal dan il-għan, u l-
impatti valutati dwar dan l-appoġġ dwar l-
emissjonijiet, permezz ta' metodoloġija 
adottata mill-Kummissjoni permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 204
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal Regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-objettivi tal-Fondi tal-QSK 
għandhom jiġu segwiti fil-qafas tal-
iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan li jiġi mħares u mtejjeb l-
ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 11 u 19 tat-
Trattat, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta’ 
‘min iniġġes iħallas’. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu informazzjoni dwar l-
appoġġ għall-objettivi tat-tibdil fil-klima 
f'konformità mal-ambizzjoni li mill-anqas 
20% tal-baġit tal-Unjoni jiġi allokat għal 
dan il-għan, permezz ta' metodoloġija 
adottata mill-Kummissjoni permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni.

(12) L-objettivi tal-Fondi tal-QSK 
għandhom jiġu segwiti fil-qafas tal-
iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan li jiġi rispettat, mħares u 
mtejjeb l-ambjent tal-bijodiversità u tal-
ekosistemi b’mod speċjali kif stabbilit fl-
Artikolu 11 u 19 tat-Trattat, filwaqt li 
jitqies ukoll il-prinċipju ta’ ‘min iniġġes 
iħallas’. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu informazzjoni dwar l-appoġġ 
għall-objettivi tat-tibdil fil-klima 
f'konformità mal-ambizzjoni li mill-anqas 
20% tal-baġit tal-Unjoni jiġi allokat għal 
dan il-għan, permezz ta' metodoloġija 
adottata mill-Kummissjoni permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni.

Or. fr

Emenda 205
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex jinkisbu l-miri u l-objettivi tal-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-Fondi 
tal-QSK għandhom jiffokaw is-sostenn 
tagħhom fuq numru limitat ta’ objettivi 
tematiċi. L-ambitu preċiż ta' kull wieħed 
mill-Fondi tal-QSK għandu jiġi stabbilit 
f'regoli speċifiċi għall-fondi u jista' jiġi 
limitat biss għal ċerti objettivi tematiċi li 
huma definiti f'dan ir-Regolament.

(13) Sabiex jinkisbu l-miri u l-objettivi tal-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-Fondi 
tal-QSK għandhom jiffokaw fuq objettivi 
tematiċi. L-ambitu preċiż ta' kull wieħed 
mill-Fondi tal-QSK se jiġi stabbilit f'regoli 
speċifiċi għall-fondi .

Or. en

Emenda 206
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex jinkisbu l-miri u l-objettivi tal-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-Fondi 
tal-QSK għandhom jiffokaw is-sostenn 
tagħhom fuq numru limitat ta’ objettivi 
tematiċi. L-ambitu preċiż ta' kull wieħed 
mill-Fondi tal-QSK għandu jiġi stabbilit 
f'regoli speċifiċi għall-fondi u jista' jiġi 
limitat biss għal ċerti objettivi tematiċi li 
huma definiti f'dan ir-Regolament.

(13) Sabiex jinkisbu l-miri u l-objettivi tal-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-Fondi 
tal-QSK għandhom jiffokaw is-sostenn 
tagħhom fuq numru limitat ta’ objettivi 
tematiċi, li jħallu lok suffiċjenti għal 
flessibbiltà sabiex jakkomodaw il-ħtiġijiet 
speċifiċi tar-reġjuni u jingħataw 
reazzjonijiet adegwati lilhom . L-ambitu 
preċiż ta' kull wieħed mill-Fondi tal-QSK 
għandu jiġi stabbilit f'regoli speċifiċi għall-
fondi u jista' jiġi limitat biss għal ċerti 
objettivi tematiċi li huma definiti f'dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 207
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine
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Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Permezz ta' att delegat il-
Kummissjoni għandha tadotta Qafas 
Strateġiku Komuni li jittraduċi l-objettivi 
tal-Unjoni f'azzjonijiet ewlenin għall-
Fondi tal-QSK, sabiex tingħata direzzjoni 
strateġika aktar ċara għall-proċess ta' 
pprogrammar fil-livell tal-Istati Membri u 
tar-reġjuni. Il-Qafas Strateġiku Komuni 
għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni settorjali 
u territorjali tal-intervent tal-Unjoni taħt il-
Fondi tal-QSK u ma' politiki u strumenti 
oħrajn tal-Unjoni.

(14) Sabiex jinkisbu l-objettivi u l-miri 
tal-istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv, il-
Qafas Strateġiku Komuni għandu 
jikkoordina u jibbilanċja l-prijoritajiet ta’ 
investiment, mal-objettivi tematiċi 
speċifiċi għall-Fondi koperti mill-CPR 
stabbilit f’dan ir-Regolament. L-għan tal-
Qafas Strateġiku Komuni huwa li tingħata 
direzzjoni strateġika aktar ċara għall-
proċess ta' pprogrammar fil-livell tal-Istati 
Membri u tar-reġjuni. Il-Qafas Strateġiku 
Komuni għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni 
settorjali u territorjali tal-intervent tal-
Unjoni taħt il-Fondi koperti mill-CPR u 
ma' politiki u strumenti oħrajn tal-Unjoni.
Il-Qafas Strateġiku Komuni għandu jiġi 
stabbilit f’Anness ma’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Permezz ta' att delegat il-
Kummissjoni għandha tadotta Qafas 
Strateġiku Komuni li jittraduċi l-objettivi 
tal-Unjoni f'azzjonijiet ewlenin għall-
Fondi tal-QSK, sabiex tingħata direzzjoni 
strateġika aktar ċara għall-proċess ta' 
pprogrammar fil-livell tal-Istati Membri u 
tar-reġjuni. Il-Qafas Strateġiku Komuni 
għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni settorjali 
u territorjali tal-intervent tal-Unjoni taħt il-

(14) Il-Kummissjoni Qafas Strateġiku 
Komuni  jinkludi menu mhux eżawrjenti 
ta’ azzjonijiet rakkomandati appoġġjati 
minn kull fond tal-QSK għall-perjodu ta’ 
finanzjament 2014-2020, li jgħin lill-Istati 
Membri jiksbu l-objettivi tal-Unjoni, 
sabiex tiġi żgurata koerenza u konsistenza 
tal-ipprogrammar skont il-Fondi tal-QSk 
mal-politiki ekonomiċi u tal-impjieg tal-
Istati Membri u l-Unjoni, filwaqt li 
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Fondi tal-QSK u ma' politiki u strumenti 
oħrajn tal-Unjoni.

jirrikonoxxi l-ħtiġijiet differenti tar-
reġjuni billi jiżgura l-flessibbiltà meħtieġa 
għall-iżvilupp tagħhom. Il-Qafas 
Strateġiku Komuni għandu jiffaċilita l-
koordinazzjoni settorjali u territorjali tal-
intervent tal-Unjoni taħt il-Fondi tal-QSK, 
inklużi approċċi ta’ diversi fondi u 
approċċi integrati territorjali, u 
koordinazzjoni ma' politiki u strumenti 
oħrajn tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 209
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal Regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Permezz ta' att delegat il-
Kummissjoni għandha tadotta Qafas 
Strateġiku Komuni li jittraduċi l-objettivi 
tal-Unjoni f'azzjonijiet ewlenin għall-
Fondi tal-QSK, sabiex tingħata direzzjoni 
strateġika aktar ċara għall-proċess ta' 
pprogrammar fil-livell tal-Istati Membri u 
tar-reġjuni. Il-Qafas Strateġiku Komuni 
għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni settorjali 
u territorjali tal-intervent tal-Unjoni taħt il-
Fondi tal-QSK u ma' politiki u strumenti 
oħrajn tal-Unjoni.

(14) Sabiex tilħaq l-objettivi definiti 
f’Artikolu 174 tat-Trattat, il-Kummissjoni 
għandha tipproponi flimkien ma’ dan ir-
Regolament, Qafas Strateġiku Komuni li 
jittraduċi l-objettivi tal-Unjoni, sabiex 
tikkoordina l-prijoritajiet tal-investimenti 
u tistabixxi ekwilibru mal-objettivi 
tematiċi speċifiċi għall-Fondi tar-
Regolament dwar id-dispożizzjonijiet 
komuni definiti f’dan ir-Regolament. L-
objettiv tal-qafas strateġiku komuni huwa 
li tingħata direzzjoni strateġika għall-
proċess ta' pprogrammar fil-livell tal-Istati 
Membri u tar-reġjuni. Il-Qafas Strateġiku 
Komuni għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni 
settorjali u territorjali tal-intervent tal-
Unjoni taħt il-Fondi tal-QSK u ma' politiki 
u strumenti oħrajn tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Permezz ta' att delegat il-
Kummissjoni għandha tadotta Qafas 
Strateġiku Komuni li jittraduċi l-objettivi 
tal-Unjoni f'azzjonijiet ewlenin għall-Fondi 
tal-QSK, sabiex tingħata direzzjoni 
strateġika aktar ċara għall-proċess ta' 
pprogrammar fil-livell tal-Istati Membri u 
tar-reġjuni. Il-Qafas Strateġiku Komuni 
għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni settorjali 
u territorjali tal-intervent tal-Unjoni taħt il-
Fondi tal-QSK u ma' politiki u strumenti 
oħrajn tal-Unjoni.

(14) Il-Kummissjoni għandha tadotta Qafas 
Strateġiku Komuni li jittraduċi l-objettivi 
tal-Unjoni f'azzjonijiet ewlenin għall-Fondi 
tal-QSK, sabiex tingħata direzzjoni 
strateġika aktar ċara għall-proċess ta' 
pprogrammar fil-livell tal-Istati Membri u
tar-reġjuni. Il-Qafas Strateġiku Komuni 
għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni settorjali 
u territorjali tal-intervent tal-Unjoni taħt il-
Fondi tal-QSK u ma' politiki u strumenti 
oħrajn tal-Unjoni.

Or. es

Emenda 211
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Permezz ta' att delegat il-
Kummissjoni għandha tadotta Qafas
Strateġiku Komuni li jittraduċi l-objettivi 
tal-Unjoni f'azzjonijiet ewlenin għall-Fondi 
tal-QSK, sabiex tingħata direzzjoni 
strateġika aktar ċara għall-proċess ta' 
pprogrammar fil-livell tal-Istati Membri u 
tar-reġjuni. Il-Qafas Strateġiku Komuni 
għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni settorjali 
u territorjali tal-intervent tal-Unjoni taħt il-
Fondi tal-QSK u ma' politiki u strumenti 
oħrajn tal-Unjoni.

(14) Il-Qafas Strateġiku Komuni mehmuż 
ma’ dan ir-regoolament li jittraduċi l-
objettivi tal-Unjoni f'azzjonijiet ewlenin 
għall-Fondi tal-QSK, sabiex tingħata 
direzzjoni strateġika aktar ċara għall-
proċess ta' pprogrammar fil-livell tal-Istati 
Membri u tar-reġjuni. Il-Qafas Strateġiku 
Komuni għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni 
settorjali u territorjali tal-intervent tal-
Unjoni taħt il-Fondi tal-QSK u ma' politiki 
u strumenti oħrajn tal-Unjoni.

Or. en
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Emenda 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Għaldaqstant il-Qafas Strateġiku 
Komuni għandu jistabbilixxi l-oqsma 
ewlenin ta’ appoġġ, sfidi territorjali li 
għandhom jiġu indirizzati, objettivi 
politiċi, oqsma prijoritarji għal attivitajiet 
ta' kooperazzjoni, mekkaniżmi ta’ 
koordinazzjoni u mekkaniżmi għal 
koerenza u konsistenza mal-politiki 
ekonomiċi tal-Istati Membri u tal-Unjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 213
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Għaldaqstant il-Qafas Strateġiku 
Komuni għandu jistabbilixxi l-oqsma 
ewlenin ta’ appoġġ, sfidi territorjali li 
għandhom jiġu indirizzati, objettivi 
politiċi, oqsma prijoritarji għal attivitajiet 
ta' kooperazzjoni, mekkaniżmi ta’ 
koordinazzjoni u mekkaniżmi għal 
koerenza u konsistenza mal-politiki 
ekonomiċi tal-Istati Membri u tal-Unjoni.

(15) Għaldaqstant il-Qafas Strateġiku 
Komuni għandu jistabbilixxi l-oqsma 
ewlenin ta’ appoġġ, sfidi territorjali li 
għandhom jiġu indirizzati, objettivi 
politiċi, oqsma prijoritarji għal attivitajiet 
ta' kooperazzjoni, mekkaniżmi ta’ 
koordinazzjoni u mekkaniżmi għal 
koerenza u konsistenza mal-politiki 
ekonomiċi tal-Istati Membri u tal-Unjoni u 
ma’ strateġiji makroreġjonali u strateġiji 
tal-baċir tal-baħar, fejn l-Istati Membri u 
r-reġjuni jipparteċipaw f’tali strateġiji.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Fondi għandhom ikunu kkoordinati mill-qrib ma’ strateġiji makroreġjonali u strateġiji tal-
baċiri tal-baħar sabiex tiġi żgurata allokazzjoni suffiċjenti mill-Fondi għal dawn l-istrateġiji.

Emenda 214
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni 
adottat mill-Kummissjoni, kull Stat 
Membru għandu jħejji, f’kooperazzjoni 
mal-imsieħba tiegħu u fi djalogu mal-
Kummissjoni, Kuntratt ta' Sħubija. Il-
Kuntratt ta' Sħubija għandu jittraduċi l-
elementi stabbiliti fil-Qafas Strateġiku 
Komuni fil-kuntest nazzjonali u 
jistabbilixxi impenji sodi għall-ksib tal-
objettivi tal-Unjoni permezz tal-
ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK.

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni, 
kull Stat Membru għandu jħejji, 
f’kooperazzjoni mal-imsieħba tiegħu u fi 
djalogu mal-Kummissjoni, Kuntratt ta' 
Sħubija. Il-Kuntratt ta' Sħubija għandu 
jittraduċi l-elementi stabbiliti fil-Qafas 
Strateġiku Komuni fil-kuntest nazzjonali u 
jistabbilixxi impenji sodi għall-ksib tal-
objettivi tal-Unjoni permezz tal-
ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK.

Or. es

Emenda 215
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal Regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni 
adottat mill-Kummissjoni, kull Stat 
Membru għandu jħejji, f’kooperazzjoni 
mal-imsieħba tiegħu u fi djalogu mal-
Kummissjoni, Kuntratt ta' Sħubija. Il-
Kuntratt ta' Sħubija għandu jittraduċi l-
elementi stabbiliti fil-Qafas Strateġiku 
Komuni fil-kuntest nazzjonali u 
jistabbilixxi impenji sodi għall-ksib tal-

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni 
adottat mill-Kummissjoni, kull Stat 
Membru għandu jħejji, bi ftehim mal-
awtoritajiet lokali u reġjonali maħtura 
tiegħu, f’kooperazzjoni mal-imsieħba 
tiegħu u fi djalogu mal-Kummissjoni, 
Kuntratt ta' Sħubija. Il-Kuntratt ta' Sħubija 
għandu jittraduċi l-elementi stabbiliti fil-
Qafas Strateġiku Komuni fil-kuntest 
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objettivi tal-Unjoni permezz tal-
ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK.

nazzjonali u jistabbilixxi impenji sodi 
għall-ksib tal-objettivi tal-Unjoni ddefiniti 
f’Artikolu 174 tat-Trattat u jippermettu l-
bini ta’ ekonomija soċjali tas-suq ġusta u 
ekwilibrata fi ħdan l-Unjoni Ewropea
permezz tal-ipprogrammar tal-Fondi tal-
QSK.

Or. fr

Emenda 216
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni 
adottat mill-Kummissjoni, kull Stat 
Membru għandu jħejji, f’kooperazzjoni 
mal-imsieħba tiegħu u fi djalogu mal-
Kummissjoni, Kuntratt ta' Sħubija. Il-
Kuntratt ta' Sħubija għandu jittraduċi l-
elementi stabbiliti fil-Qafas Strateġiku 
Komuni fil-kuntest nazzjonali u 
jistabbilixxi impenji sodi għall-ksib tal-
objettivi tal-Unjoni permezz tal-
ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK. 

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni 
adottat mill-Kummissjoni, kull Stat 
Membru, f’kooperazzjoni mal-imsieħba 
tiegħu u fi djalogu mal-Kummissjoni,
għandu jħejji Kuntratt ta' Sħubija fuq il-
livell territorjali adattat u f’konformità 
mal-qafas istituzzjonali, legali u 
finanzjarju rispettiv. Il-Kuntratt ta' 
Sħubija għandu jittraduċi l-elementi 
stabbiliti fil-Qafas Strateġiku Komuni fil-
kuntest nazzjonali u jistabbilixxi impenji 
sodi għall-ksib tal-objettivi tal-Unjoni 
permezz tal-ipprogrammar tal-Fondi tal-
QSK. 

Or. pt

Emenda 217
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni 
adottat mill-Kummissjoni, kull Stat 
Membru għandu jħejji, f’kooperazzjoni 
mal-imsieħba tiegħu u fi djalogu mal-
Kummissjoni, Kuntratt ta' Sħubija. Il-
Kuntratt ta' Sħubija għandu jittraduċi l-
elementi stabbiliti fil-Qafas Strateġiku 
Komuni fil-kuntest nazzjonali u 
jistabbilixxi impenji sodi għall-ksib tal-
objettivi tal-Unjoni permezz tal-
ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK.

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni 
adottat mill-Kummissjoni, kull Stat 
Membru għandu jħejji, f’kooperazzjoni 
mal-imsieħba tiegħu u fi djalogu mal-
Kummissjoni, Kuntratt ta' Sħubija ibbażat 
fuq il-Programm Nazzjonali ta’ Riforma 
tiegħu. Il-Kuntratt ta' Sħubija għandu 
jittraduċi l-elementi stabbiliti fil-Qafas 
Strateġiku Komuni fil-kuntest nazzjonali u 
jistabbilixxi impenji sodi għall-ksib tal-
objettivi tal-Unjoni permezz tal-
ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK.

Or. en

Emenda 218
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni 
adottat mill-Kummissjoni, kull Stat 
Membru għandu jħejji, f’kooperazzjoni 
mal-imsieħba tiegħu u fi djalogu mal-
Kummissjoni, Kuntratt ta' Sħubija. Il-
Kuntratt ta' Sħubija għandu jittraduċi l-
elementi stabbiliti fil-Qafas Strateġiku 
Komuni fil-kuntest nazzjonali u 
jistabbilixxi impenji sodi għall-ksib tal-
objettivi tal-Unjoni permezz tal-
ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK.

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni 
adottat mill-Kummissjoni, kull Stat 
Membru għandu jħejji, f’kooperazzjoni 
mal-imsieħba tiegħu, kif stipulat fl-
Artikolu 5, u fi djalogu mal-Kummissjoni, 
Kuntratt ta' Sħubija. Il-Kuntratt ta' Sħubija 
għandu jittraduċi l-elementi stabbiliti fil-
Qafas Strateġiku Komuni fil-kuntest 
nazzjonali u jistabbilixxi impenji sodi 
għall-ksib tal-objettivi tal-Unjoni permezz 
tal-ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK.

Or. en

Emenda 219
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni 
adottat mill-Kummissjoni, kull Stat 
Membru għandu jħejji, f’kooperazzjoni 
mal-imsieħba tiegħu u fi djalogu mal-
Kummissjoni, Kuntratt ta' Sħubija. Il-
Kuntratt ta' Sħubija għandu jittraduċi l-
elementi stabbiliti fil-Qafas Strateġiku 
Komuni fil-kuntest nazzjonali u 
jistabbilixxi impenji sodi għall-ksib tal-
objettivi tal-Unjoni permezz tal-
ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK.

(16) Kull Stat Membru għandu jħejji, 
f’kooperazzjoni mal-imsieħba tiegħu
msemmija fl-Artikolu 5 ta’ dan ir-
Regolament,  u fi djalogu mal-
Kummissjoni, Kuntratt ta' Sħubija. Il-
Kuntratt ta' Sħubija għandu jkun fih 
elementi stabbiliti fil-Qafas Strateġiku 
Komuni u jqiegħdhom fil-kuntest 
nazzjonali u jistabbilixxi impenji sodi 
għall-ksib tal-objettivi tal-Unjoni permezz 
tal-ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK.

Or. en

Emenda 220
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 
reġjonali. Għandhom jiġu definiti 
kundizzjonalitajiet ex ante sabiex jiġi 
żgurat li l-kundizzjonijiet qafas meħtieġa 
għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-Unjoni 
jkunu fis-seħħ. L-issodisfar ta’ dawn il-
kondizzjonalitajiet ex ante għandu jiġi 
vvalutat mill-Kummissjoni fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-Sħubija 
u l-programmi. F'każi fejn il-
kundizzjonalità ex ante ma tiġix 
sodisfatta, il-Kummissjoni għandu jkollha 
s-setgħa li tissospendi l-pagamenti għall-
programm.

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 
reġjonali. Għandhom jiġu definiti 
kundizzjonalitajiet ex ante sabiex jiġi 
żgurat li l-kundizzjonijiet qafas meħtieġa 
għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-Unjoni 
jkunu fis-seħħ. Kondizzjonalità ex ante 
għandha tiġi applikata biss meta jkollha 
rabta diretta u impatt fuq l-
implimentazzjoni effettiva tal-Fondi tal-
QSK, u l-ambitu tagħha ma jmurx lil hinn 
mill-qafas regolatorju applikabbli fl-
oqsma ta’ politika relevanti fl-Unjoni. Il-
Kummissjoni għandha tevalwa l-
informazzjoni pprovduta mill-Istati 
Membri dwar it-twettiq ta’  
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kondizzjonalitajiet ex ante fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-Sħubija 
u l-programmi.

Or. en

Emenda 221
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 
reġjonali. Għandhom jiġu definiti 
kundizzjonalitajiet ex ante sabiex jiġi 
żgurat li l-kundizzjonijiet qafas meħtieġa 
għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-Unjoni 
jkunu fis-seħħ. L-issodisfar ta' dawn il-
kondizzjonalitajiet ex ante għandu jiġi 
vvalutat mill-Kummissjoni fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-Sħubija 
u l-programmi. F'każi fejn il-
kundizzjonalità ex ante ma tiġix sodisfatta, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tissospendi l-pagamenti għall-programm.

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għall-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 
reġjonali. Għandhom jiġu definiti 
kundizzjonalitajiet ex ante, li għandhom 
rabta sostantiva mill-qrib kif ukoll effett 
dirett fuq l-implimentazzjoni effiċjenti tal-
fondi tal-QSK, sabiex jiġi żgurat li l-
kundizzjonijiet qafas meħtieġa għall-użu 
effettiv tal-appoġġ tal-Unjoni jkunu fis-
seħħ. L-issodisfar ta' dawn il-
kondizzjonalitajiet ex ante għandu jiġi 
vvalutat mill-Kummissjoni fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-Sħubija 
u l-programmi. F'każi fejn il-
kundizzjonalità ex ante ma tiġix sodisfatta, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tissospendi l-pagamenti għall-programm.

Or. de

Emenda 222
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal Regolament
Premessa 17
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 
reġjonali. Għandhom jiġu definiti 
kundizzjonalitajiet ex ante sabiex jiġi 
żgurat li l-kundizzjonijiet qafas meħtieġa 
għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-Unjoni 
jkunu fis-seħħ. L-issodisfar ta’ dawn il-
kondizzjonalitajiet ex ante għandu jiġi 
vvalutat mill-Kummissjoni fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-Sħubija 
u l-programmi. F'każi fejn il-
kundizzjonalità ex ante ma tiġix sodisfatta, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tissospendi l-pagamenti għall-programm.

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 
reġjonali. Għandhom jiġu definiti 
kundizzjonalitajiet ex ante sabiex jiġi 
żgurat li l-kundizzjonijiet qafas meħtieġa 
għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-Unjoni 
jkunu fis-seħħ. Dawn il-kondizzjonalitajiet 
ex ante japplikaw biss sakemm ikunu 
marbuta direttament mal-
implimentazzjoni tal-fondi. Il-
Kummissjoni Ewropea tevalwa l-
informazzjoni kkomunikata mill-Istati 
Membri marbuta mal-applikazzjoni tal-
kundizzjonijiet ex ante fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-Sħubija 
u l-programmi. F'każi fejn il-
kundizzjonalità ex ante ma tiġix sodisfatta, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tissospendi l-pagamenti għall-programm.

Or. fr

Emenda 223
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll
reġjonali. Għandhom jiġu definiti 
kundizzjonalitajiet ex ante sabiex jiġi 
żgurat li l-kundizzjonijiet qafas meħtieġa 
għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-Unjoni 
jkunu fis-seħħ. L-issodisfar ta’ dawn il-

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi nazzjonali, reġjonali u 
lokali. Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-
issodisfar tal-kondizzjonalitajiet ex ante
fil-qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-
Kuntratt tas-Sħubija u l-programmi, bil-
għan li jiġu assigurati l-kundizzjonijiet 
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kondizzjonalitajiet ex ante għandu jiġi 
vvalutat mill-Kummissjoni fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-Sħubija 
u l-programmi. F'każi fejn il-
kundizzjonalità ex ante ma tiġix 
sodisfatta, il-Kummissjoni għandu jkollha 
s-setgħa li tissospendi l-pagamenti għall-
programm.

qafas meħtieġa għall-użu effettiv tal-
għajnuna tal-Unjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jittieħed kont tal-ħtiġijiet u l-ispeċifiċitajiet kemm nazzjonali kif ukoll reġjonali u 
lokali. Jinħtieġ jiġi żgurat l-issodisfar tal-kondizzjonalitajiet ex ante ta' kull wieħed mill-
Fondi għall-implimentazzjoni effettiva tiegħu iżda fl-ebda każ m'għandhom jiġu sospiżi l-
pagamenti għall-programm.

Emenda 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 
reġjonali. Għandhom jiġu definiti 
kundizzjonalitajiet ex ante sabiex jiġi 
żgurat li l-kundizzjonijiet qafas meħtieġa 
għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-Unjoni 
jkunu fis-seħħ. L-issodisfar ta’ dawn il-
kondizzjonalitajiet ex ante għandu jiġi 
vvalutat mill-Kummissjoni fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-Sħubija 
u l-programmi. F'każi fejn il-
kundizzjonalità ex ante ma tiġix sodisfatta, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tissospendi l-pagamenti għall-programm.

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 
reġjonali. Għandhom jiġu definiti 
kundizzjonalitajiet ex ante sabiex jiġu 
żgurati l-prerekwiżiti meħtieġa li 
għandhom rabta u impatt dirett fuq l-użu
effettiv u effiċjenti tal-appoġġ tal-Unjoni 
jkunu fis-seħħ. L-issodisfar ta’ dawn il-
kondizzjonalitajiet ex ante għandu jiġi 
vvalutat mill-Kummissjoni fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-Sħubija 
u l-programmi. Kundizzjonalità ex ante 
rilevanti li ma tiġix sodisfatta tista’ tkun 
raġuni għas-sospensjoni tal-pagamenti 
mill-Kummissjoni. F’każ li jiġu sospiżi l-
pagamenti, il-Kummissjoni għandha 
tirrispetta l-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-
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proporzjonalità kif ukoll il-kompetenzi ta’ 
kull livell amministrattiv involut.

Or. es

Emenda 225
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 
reġjonali. Għandhom jiġu definiti 
kundizzjonalitajiet ex ante sabiex jiġi 
żgurat li l-kundizzjonijiet qafas meħtieġa 
għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-Unjoni 
jkunu fis-seħħ. L-issodisfar ta’ dawn il-
kondizzjonalitajiet ex ante għandu jiġi 
vvalutat mill-Kummissjoni fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-Sħubija 
u l-programmi. F'każi fejn il-
kundizzjonalità ex ante ma tiġix sodisfatta, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tissospendi l-pagamenti għall-programm.

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet għall-
iżvilupp sostenibbli speċifiċi kemm 
nazzjonali kif ukoll reġjonali. Għandhom 
jiġu definiti kundizzjonalitajiet ex ante
relevanti sabiex jiġi żgurat li l-
kundizzjonijiet qafas meħtieġa għall-użu 
effettiv tal-appoġġ tal-Unjoni jkunu fis-
seħħ. L-issodisfar ta’ dawn il-
kondizzjonalitajiet ex ante għandu jiġi 
vvalutat mill-Kummissjoni fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-Sħubija 
u l-programmi. F'każi fejn il-
kundizzjonalità ex ante ma tiġix sodisfatta, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tissospendi l-pagamenti għall-programm.

Or. en

Emenda 226
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' (18) Għandu jiġi definit qafas ta' 



AM\903190MT.doc 41/179 PE489.656v01-00

MT

prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019. Għanda tiġi prevista 
riżerva għall-prestazzjoni li tiġi allokata 
fl-2019 kulfejn jintlaħqu l-miri stabbiliti 
fil-qafas tal-prestazzjoni.  Minħabba d-
diversità u n-natura transnazzjonali 
tagħhom, ma għandu jkun hemm ebda 
riżerva għall-prestazzjoni għal programmi 
ta' 'Kooperazzjoni Territorjali Ewropea'. 
F'każi fejn l-għanijiet u l-miri ma jinkisbux 
b'mod sinifikanti, il-Kummissjoni għandha 
tkun tista' tissospendi l-pagamenti lill-
programm jew, fi tmiem il-perjodu ta' 
pprogrammar, tapplika korrezzjonijiet 
finanzjarji, sabiex tizgura li l-baġit tal-
Unjoni ma jintużax b'ħela u ineffiċjenza.

prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019. F'każi fejn l-għanijiet u l-
miri ma jinkisbux b'mod sinifikanti, il-
Kummissjoni għandha tkun tista' 
tissospendi l-pagamenti lill-programm jew, 
fi tmiem il-perjodu ta' pprogrammar, 
tapplika korrezzjonijiet finanzjarji, sabiex 
tizgura li l-baġit tal-Unjoni ma jintużax 
b'ħela u ineffiċjenza.

Or. de

Emenda 227
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' 
prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019. Għanda tiġi prevista riżerva 
għall-prestazzjoni li tiġi allokata fl-2019 
kulfejn jintlaħqu l-miri stabbiliti fil-qafas 
tal-prestazzjoni. Minħabba d-diversità u n-
natura transnazzjonali tagħhom, ma għandu 

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' 
prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019. Għanda tiġi prevista riżerva 
għall-prestazzjoni li tiġi allokata fl-2019 
kulfejn jintlaħqu l-miri stabbiliti fil-qafas 
tal-prestazzjoni. Minħabba d-diversità u n-
natura transnazzjonali tagħhom, ma għandu 



PE489.656v01-00 42/179 AM\903190MT.doc

MT

jkun hemm ebda riżerva għall-prestazzjoni 
għal programmi ta' 'Kooperazzjoni 
Territorjali Ewropea'.  F'każi fejn l-
għanijiet u l-miri ma jinkisbux b'mod 
sinifikanti, il-Kummissjoni għandha tkun 
tista' tissospendi l-pagamenti lill-programm 
jew, fi tmiem il-perjodu ta' pprogrammar, 
tapplika korrezzjonijiet finanzjarji, sabiex 
tizgura li l-baġit tal-Unjoni ma jintużax 
b'ħela u ineffiċjenza.

jkun hemm ebda riżerva għall-prestazzjoni 
għal programmi ta' 'Kooperazzjoni 
Territorjali Ewropea'. F'każi fejn l-għanijiet 
u l-miri ma jinkisbux b'mod sinifikanti, il-
Kummissjoni għandha tkun tista' 
tissospendi l-pagamenti lill-programm jew, 
fi tmiem il-perjodu ta' pprogrammar, 
tapplika korrezzjonijiet finanzjarji, sabiex 
tizgura li l-baġit tal-Unjoni ma jintużax 
b'ħela u ineffiċjenza. Jekk dawn il-
korrezzjonijiet jew sospensjonijiet 
jaffettwaw Stat Membru, li jkun milqut 
minn problemi kbar fir-rigward tal-
istabilità finanzjarja tiegħu jew f’riskju 
tagħhom, dawn il-fondi jkunu jistgħu 
jingħataw b’applikazzjoni mill-Istat 
Membru fi programm ta’ tkabbir separat 
taħt l-amministrazzjoni tal-Kummissjoni. 
Dan għandu jsir abbażi tal-programm 
konċernat, li madankollu jitqiesu l-
prijoritajiet mal-ogħla effiċjenza 
ekonomika. L-iskopijiet ta’ dan il-
mekkaniżmu hu li ma tiġix aggravata 
aktar is-sitwazzjoni ekonomika kritika.

Or. de

Emenda 228
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' 
prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019. Għanda tiġi prevista 
riżerva għall-prestazzjoni li tiġi allokata 
fl-2019 kulfejn jintlaħqu l-miri stabbiliti 

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' 
prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019.
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fil-qafas tal-prestazzjoni. Minħabba d-
diversità u n-natura transnazzjonali 
tagħhom, ma għandu jkun hemm ebda 
riżerva għall-prestazzjoni għal programmi 
ta' 'Kooperazzjoni Territorjali Ewropea'. 
F'każi fejn l-għanijiet u l-miri ma 
jinkisbux b'mod sinifikanti, il-
Kummissjoni għandha tkun tista' 
tissospendi l-pagamenti lill-programm 
jew, fi tmiem il-perjodu ta' pprogrammar, 
tapplika korrezzjonijiet finanzjarji, sabiex 
tizgura li l-baġit tal-Unjoni ma jintużax 
b'ħela u ineffiċjenza.

Or. en

Emenda 229
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Guido Milana, Francesco De 
Angelis, Leonardo Domenici

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' 
prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar.  Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019.  Għanda tiġi prevista 
riżerva għall-prestazzjoni li tiġi allokata 
fl-2019 kulfejn jintlaħqu l-miri stabbiliti 
fil-qafas tal-prestazzjoni.  Minħabba d-
diversità u n-natura transnazzjonali 
tagħhom, ma għandu jkun hemm ebda 
riżerva għall-prestazzjoni għal programmi 
ta' 'Kooperazzjoni Territorjali Ewropea'. 
F'każi fejn l-għanijiet u l-miri ma jinkisbux 
b'mod sinifikanti, il-Kummissjoni għandha 
tkun tista' tissospendi l-pagamenti lill-
programm jew, fi tmiem il-perjodu ta' 
pprogrammar, tapplika korrezzjonijiet 

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' 
prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar.  Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019.  F'każi fejn l-għanijiet u l-
miri ma jinkisbux b'mod sinifikanti, il-
Kummissjoni għandha tkun tista' 
tissospendi l-impenji lill-programm jew, fi 
tmiem il-perjodu ta' pprogrammar, tapplika 
korrezzjonijiet finanzjarji, sabiex tizgura li 
l-baġit tal-Unjoni ma jintużax b'ħela u 
ineffiċjenza. 
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finanzjarji, sabiex tizgura li l-baġit tal-
Unjoni ma jintużax b'ħela u ineffiċjenza. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Is-sospensjoni tal-pagamenti f’perjodu ta’ kriżi ekonomika jista’ jkun ta’ ħsara kbira wisq l-
aktar fir-reġjuni b’kapaċità skarsa ta’ adattament

Emenda 230
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' 
prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019. Għanda tiġi prevista riżerva 
għall-prestazzjoni li tiġi allokata fl-2019 
kulfejn jintlaħqu l-miri stabbiliti fil-qafas 
tal-prestazzjoni. Minħabba d-diversità u n-
natura transnazzjonali tagħhom, ma għandu 
jkun hemm ebda riżerva għall-prestazzjoni 
għal programmi ta' 'Kooperazzjoni 
Territorjali Ewropea'. F'każi fejn l-
għanijiet u l-miri ma jinkisbux b'mod 
sinifikanti, il-Kummissjoni għandha tkun 
tista' tissospendi l-pagamenti lill-
programm jew, fi tmiem il-perjodu ta' 
pprogrammar, tapplika korrezzjonijiet 
finanzjarji, sabiex tizgura li l-baġit tal-
Unjoni ma jintużax b'ħela u ineffiċjenza.

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' 
prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019. Għanda tiġi prevista riżerva 
għall-prestazzjoni li tiġi allokata fl-2019 
kulfejn jintlaħqu l-miri stabbiliti fil-qafas 
tal-prestazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
talloka lil kull Stat Membru s-sehem tar-
riżerva tal-prestazzjoni tiegħu li 
jikkorrispondi għas-sehem ta’ programmi 
ta’ suċċess fl-allokazzjoni totali tal-Istat 
Membru. B’hekk, il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra debitament jekk 
fatturi esterni imprevedibbli li fihom il-
programm kkonċernat ma setax ikollu 
influwenza kkawżawx nuqqas ta’ kisba 
tal-miri. L-Istati Membri għandhom 
jattribwixxu r-riżerva tal-prestazzjoni 
b’mod ekwivalenti għall-programmi 
kollha li jkunu kisbu t-tragwardji 
tagħhom. Minħabba d-diversità u n-natura 
transnazzjonali tagħhom, ma għandu jkun 
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hemm ebda riżerva għall-prestazzjoni għal 
programmi ta' ‘Kooperazzjoni Territorjali 
Ewropea’.

Or. en

Emenda 231
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' 
prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019. Għanda tiġi prevista riżerva 
għall-prestazzjoni li tiġi allokata fl-2019 
kulfejn jintlaħqu l-miri stabbiliti fil-qafas 
tal-prestazzjoni. Minħabba d-diversità u n-
natura transnazzjonali tagħhom, ma għandu 
jkun hemm ebda riżerva għall-prestazzjoni 
għal programmi ta' 'Kooperazzjoni 
Territorjali Ewropea'. F'każi fejn l-
għanijiet u l-miri ma jinkisbux b'mod 
sinifikanti, il-Kummissjoni għandha tkun 
tista' tissospendi l-pagamenti lill-
programm jew, fi tmiem il-perjodu ta' 
pprogrammar, tapplika korrezzjonijiet 
finanzjarji, sabiex tizgura li l-baġit tal-
Unjoni ma jintużax b'ħela u ineffiċjenza.

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' 
prestazzjoni bbażat fuq inċentivi pożittivi
għal kull programm bil-għan li jsir 
monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib tal-
objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni,
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri li 
jixtiequ hekk, bejn l-2017 u l-2019. 
Għanda tiġi prevista riżerva għall-
prestazzjoni li tiġi allokata fl-2019 kulfejn 
jintlaħqu l-miri stabbiliti fil-qafas tal-
prestazzjoni. Minħabba d-diversità u n-
natura transnazzjonali tagħhom, ma għandu 
jkun hemm ebda riżerva għall-prestazzjoni 
għal programmi ta' 'Kooperazzjoni 
Territorjali Ewropea'.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta’ reviżjoni tal-prestazzjoni għandha tkun ibbażata fuq inċentivi pożittivi u mhux 
fuq it-trasferiment ta’ fondi għall-programmi bl-aħjar prestazzjoni. Il-parteċipazzjoni 
volontarja għandha tevita l-iffissar ta' miri faċli biex jintlaħqu u allura bi ftit impatt.
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Emenda 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' 
prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019. Għanda tiġi prevista 
riżerva għall-prestazzjoni li tiġi allokata 
fl-2019 kulfejn jintlaħqu l-miri stabbiliti 
fil-qafas tal-prestazzjoni. Minħabba d-
diversità u n-natura transnazzjonali 
tagħhom, ma għandu jkun hemm ebda 
riżerva għall-prestazzjoni għal programmi 
ta' 'Kooperazzjoni Territorjali Ewropea'. 
F'każi fejn l-għanijiet u l-miri ma 
jinkisbux b'mod sinifikanti, il-
Kummissjoni għandha tkun tista' 
tissospendi l-pagamenti lill-programm 
jew, fi tmiem il-perjodu ta' pprogrammar, 
tapplika korrezzjonijiet finanzjarji, sabiex 
tizgura li l-baġit tal-Unjoni ma jintużax 
b'ħela u ineffiċjenza.

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' 
prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar.

Or. es

Emenda 233
Younous Omarjee

Proposta għal Regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' (18) Għandu jiġi definit qafas ta' 
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prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019. Għandha tiġi prevista 
riżerva għall-prestazzjoni li tiġi allokata 
fl-2019 kulfejn jintlaħqu l-miri stabbiliti 
fil-qafas tal-prestazzjoni. Minħabba d-
diversità u n-natura transnazzjonali 
tagħhom, ma għandu jkun hemm ebda 
riżerva għall-prestazzjoni għal programmi 
ta' 'Kooperazzjoni Territorjali Ewropea'. 
F'każi fejn l-għanijiet u l-miri ma 
jinkisbux b'mod sinifikanti, il-
Kummissjoni għandha tkun tista' 
tissospendi l-pagamenti lill-programm 
jew, fi tmiem il-perjodu ta' pprogrammar, 
tapplika korrezzjonijiet finanzjarji, sabiex 
tizgura li l-baġit tal-Unjoni ma jintużax 
b'ħela u ineffiċjenza.

prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019. Għandha tiġi prevista 
riżerva ta’ flessibilità fuq il-bażi ta’ 
approprijazzjonijiet li jiġu diżimpenjati 
b’mod awtomatiku matul il-perjodu ta' 
pprogrammar.

Or. fr

Emenda 234
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' 
prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019. Għanda tiġi prevista riżerva 
għall-prestazzjoni li tiġi allokata fl-2019 
kulfejn jintlaħqu l-miri stabbiliti fil-qafas 
tal-prestazzjoni. Minħabba d-diversità u n-

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' 
prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019. Għanda tiġi prevista riżerva 
għall-prestazzjoni nazzjonali li tiġi allokata 
fl-2019 kulfejn jintlaħqu l-miri stabbiliti 
fil-qafas tal-prestazzjoni. Minħabba d-
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natura transnazzjonali tagħhom, ma għandu 
jkun hemm ebda riżerva għall-prestazzjoni 
għal programmi ta' 'Kooperazzjoni 
Territorjali Ewropea'. F'każi fejn l-
għanijiet u l-miri ma jinkisbux b'mod 
sinifikanti, il-Kummissjoni għandha tkun 
tista' tissospendi l-pagamenti lill-
programm jew, fi tmiem il-perjodu ta' 
pprogrammar, tapplika korrezzjonijiet 
finanzjarji, sabiex tizgura li l-baġit tal-
Unjoni ma jintużax b'ħela u ineffiċjenza.

diversità u n-natura transnazzjonali 
tagħhom, ma għandu jkun hemm ebda 
riżerva għall-prestazzjoni għal programmi 
ta' 'Kooperazzjoni Territorjali Ewropea'.

Or. en

Emenda 235
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-
effikaċja tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK 
tintrifed minn politiki ekonomiċi sodi u l-
fondi tal-QSK jkunu jistgħu, jekk 
meħtieġ, jintużaw b'mod ieħor li jindirizza 
l-problemi ekonomiċi li l-pajjiż ikun 
qiegħed iħabbat wiċċu magħhom. Dan il-
proċess għandu jkun wieħed gradwali, u 
jibda b'emendi għall-Kuntratt ta' Sħubija 
u għall-programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirzzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 
diffikultajiet ekonomiċi. Fejn, minkejja l-
użu mtejjeb tal-fondi tal-QSK, Stat 
Membru jonqos milli jieħu azzjoni 
effettiva fil-kuntest tal-proċess ta' 
governanza ekonomika, il-Kummissjoni 
għandu jkollha d-dritt li tissospendi l-
pagament u l-impenji kollha jew parti 
minnhom. Id-deċiżjonijiet dwar is-
sospensjonijiet għandhom ikunu 
proporzjonali u effettivi, u jqisu l-impatt 

imħassar
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tal-programmi individiwali għall-
indirizzar tas-sitwazzjoni ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru relevanti u 
emendi preċedenti għall-Kuntratt ta' 
Sħubija. Fid-deċiżjoni tagħha dwar is-
sospensjonijiet, il-Kummissjoni għandha 
tirrispetta wkoll it-trattament ugwali bejn 
l-Istati Membri, u tqis b'mod partikolari l-
impatt tas-sospensjoni fuq l-ekonomija 
tal-Istat Membru kkonċernat. Is-
sospensjonijiet għandhom jitneħħew u l-
fondi jerġgħu jsiru disponibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat minnufih hekk kif l-
Istat Membru jieħu l-azzjoni meħteġa.

Or. en

Emenda 236
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, François Alfonsi, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-
effikaċja tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK 
tintrifed minn politiki ekonomiċi sodi u l-
fondi tal-QSK jkunu jistgħu, jekk 
meħtieġ, jintużaw b'mod ieħor li jindirizza 
l-problemi ekonomiċi li l-pajjiż ikun 
qiegħed iħabbat wiċċu magħhom. Dan il-
proċess għandu jkun wieħed gradwali, u 
jibda b'emendi għall-Kuntratt ta' Sħubija 
u għall-programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirzzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 
diffikultajiet ekonomiċi. Fejn, minkejja l-
użu mtejjeb tal-fondi tal-QSK, Stat 
Membru jonqos milli jieħu azzjoni 
effettiva fil-kuntest tal-proċess ta' 
governanza ekonomika, il-Kummissjoni 
għandu jkollha d-dritt li tissospendi l-

imħassar
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pagament u l-impenji kollha jew parti 
minnhom. Id-deċiżjonijiet dwar is-
sospensjonijiet għandhom ikunu 
proporzjonali u effettivi, u jqisu l-impatt 
tal-programmi individiwali għall-
indirizzar tas-sitwazzjoni ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru relevanti u 
emendi preċedenti għall-Kuntratt ta' 
Sħubija. Fid-deċiżjoni tagħha dwar is-
sospensjonijiet, il-Kummissjoni għandha 
tirrispetta wkoll it-trattament ugwali bejn 
l-Istati Membri, u tqis b'mod partikolari l-
impatt tas-sospensjoni fuq l-ekonomija 
tal-Istat Membru kkonċernat. Is-
sospensjonijiet għandhom jitneħħew u l-
fondi jerġgħu jsiru disponibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat minnufih hekk kif l-
Istat Membru jieħu l-azzjoni meħteġa.

Or. en

Emenda 237
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal Regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-
effikaċja tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK 
tintrifed minn politiki ekonomiċi sodi u l-
fondi tal-QSK jkunu jistgħu, jekk 
meħtieġ, jintużaw b'mod ieħor li jindirizza 
l-problemi ekonomiċi li l-pajjiż ikun 
qiegħed iħabbat wiċċu magħhom. Dan il-
proċess għandu jkun wieħed gradwali, u 
jibda b'emendi għall-Kuntratt ta' Sħubija 
u għall-programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirzzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 
diffikultajiet ekonomiċi. Fejn, minkejja l-
użu mtejjeb tal-fondi tal-QSK, Stat 
Membru jonqos milli jieħu azzjoni 

imħassar
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effettiva fil-kuntest tal-proċess ta' 
governanza ekonomika, il-Kummissjoni 
għandu jkollha d-dritt li tissospendi l-
pagament u l-impenji kollha jew parti 
minnhom. Id-deċiżjonijiet dwar is-
sospensjonijiet għandhom ikunu 
proporzjonali u effettivi, u jqisu l-impatt 
tal-programmi individiwali għall-
indirizzar tas-sitwazzjoni ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru relevanti u 
emendi preċedenti għall-Kuntratt ta' 
Sħubija. Fid-deċiżjoni tagħha dwar is-
sospensjonijiet, il-Kummissjoni għandha 
tirrispetta wkoll it-trattament ugwali bejn 
l-Istati Membri, u tqis b'mod partikolari l-
impatt tas-sospensjoni fuq l-ekonomija 
tal-Istat Membru kkonċernat. Is-
sospensjonijiet għandhom jitneħħew u l-
fondi jerġgħu jsiru disponibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat minnufih hekk kif l-
Istat Membru jieħu l-azzjoni meħteġa.

Or. fr

Emenda 238
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-effikaċja 
tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK tintrifed 
minn politiki ekonomiċi sodi u l-fondi tal-
QSK jkunu jistgħu, jekk meħtieġ, jintużaw 
b'mod ieħor li jindirizza l-problemi 
ekonomiċi li l-pajjiż ikun qiegħed iħabbat 
wiċċu magħhom. Dan il-proċess għandu 
jkun wieħed gradwali, u jibda b'emendi 
għall-Kuntratt ta' Sħubija u għall-
programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirzzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-effikaċja 
tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK tintrifed 
minn politiki ekonomiċi sodi u l-fondi tal-
QSK ikunu jistgħu, jekk meħtieġ, jintużaw 
b'mod ieħor li jindirizza l-problemi 
ekonomiċi li l-pajjiż ikun qiegħed iħabbat 
wiċċu magħhom. Dan il-proċess għandu 
jkun wieħed gradwali, u jibda b'emendi 
għall-Kuntratt ta' Sħubija u għall-
programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirzzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 
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diffikultajiet ekonomiċi. Fejn, minkejja l-
użu mtejjeb tal-fondi tal-QSK, Stat 
Membru jonqos milli jieħu azzjoni effettiva 
fil-kuntest tal-proċess ta' governanza 
ekonomika, il-Kummissjoni għandu jkollha 
d-dritt li tissospendi l-pagament u l-impenji 
kollha jew parti minnhom.  Id-deċiżjonijiet 
dwar is-sospensjonijiet għandhom ikunu 
proporzjonali u effettivi, u jqisu l-impatt 
tal-programmi individiwali għall-indirizzar 
tas-sitwazzjoni ekonomika u soċjali tal-
Istat Membru relevanti u emendi 
preċedenti għall-Kuntratt ta' Sħubija. Fid-
deċiżjoni tagħha dwar is-sospensjonijiet, il-
Kummissjoni għandha tirrispetta wkoll it-
trattament ugwali bejn l-Istati Membri, u 
tqis b'mod partikolari l-impatt tas-
sospensjoni fuq l-ekonomija tal-Istat 
Membru kkonċernat. Is-sospensjonijiet 
għandhom jitneħħew u l-fondi jerġgħu jsiru 
disponibbli għall-Istat Membru kkonċernat 
minnufih hekk kif l-Istat Membru jieħu l-
azzjoni meħteġa.

diffikultajiet ekonomiċi. Fejn, minkejja l-
użu mtejjeb tal-fondi tal-QSK, Stat 
Membru jonqos milli jieħu azzjoni effettiva 
fil-kuntest tal-proċess ta' governanza 
ekonomika, il-Kummissjoni għandu jkollha 
d-dritt li tissospendi l-pagament u l-impenji 
kollha jew parti minnhom.  Id-deċiżjonijiet 
dwar is-sospensjonijiet għandhom ikunu 
proporzjonali u effettivi, u jqisu l-impatt 
tal-programmi individiwali għall-indirizzar 
tas-sitwazzjoni ekonomika u soċjali tal-
Istat Membru relevanti u emendi 
preċedenti għall-Kuntratt ta' Sħubija. Fid-
deċiżjoni tagħha dwar is-sospensjonijiet, il-
Kummissjoni għandha tirrispetta wkoll it-
trattament ugwali bejn l-Istati Membri, u 
tqis b'mod partikolari l-impatt tas-
sospensjoni fuq l-ekonomija tal-Istat 
Membru kkonċernat. Is-sospensjonijiet 
għandhom jitneħħew u l-fondi jerġgħu jsiru 
disponibbli għall-Istat Membru kkonċernat 
minnufih hekk kif l-Istat Membru jieħu l-
azzjoni meħteġa. F’każ li Stat Membru ma 
jiħux l-azzjonijiet xierqa fuq perjodu ta’ 
tliet xhur, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel disponibbli l-pagamenti sospiżi 
kkontrollati fi programm amministrat 
minnha. Dan il-programm għandu jkun 
orjentat lejn il-prijoritajiet tal-ogħla 
appoġġ tat-tkabbir, pereżempju l-
infrastrutura b’rilevanti għall-ekonomija, 
sabiex tiġi evitata ħsara akbar għall-
ekonomija reġjonali u s-sitwazzjoni 
soċjali.

Or. de

Emenda 239
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il- (19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
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politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-effikaċja 
tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK tintrifed 
minn politiki ekonomiċi sodi u l-Fondi tal-
QSK jkunu jistgħu, jekk meħtieġ, jintużaw 
b'mod ieħor li jindirizza l-problemi 
ekonomiċi li l-pajjiż ikun qiegħed iħabbat 
wiċċu magħhom. Dan il-proċess għandu 
jkun wieħed gradwali, u jibda b'emendi 
għall-Kuntratt ta' Sħubija u għall-
programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirzzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 
diffikultajiet ekonomiċi. Fejn, minkejja l-
użu mtejjeb tal-fondi tal-QSK, Stat 
Membru jonqos milli jieħu azzjoni 
effettiva fil-kuntest tal-proċess ta' 
governanza ekonomika, il-Kummissjoni 
għandu jkollha d-dritt li tissospendi l-
pagament u l-impenji kollha jew parti 
minnhom. Id-deċiżjonijiet dwar is-
sospensjonijiet għandhom ikunu 
proporzjonali u effettivi, u jqisu l-impatt 
tal-programmi individiwali għall-
indirizzar tas-sitwazzjoni ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru relevanti u 
emendi preċedenti għall-Kuntratt ta' 
Sħubija. Fid-deċiżjoni tagħha dwar is-
sospensjonijiet, il-Kummissjoni għandha 
tirrispetta wkoll it-trattament ugwali bejn 
l-Istati Membri, u tqis b'mod partikolari l-
impatt tas-sospensjoni fuq l-ekonomija 
tal-Istat Membru kkonċernat. Is-
sospensjonijiet għandhom jitneħħew u l-
fondi jerġgħu jsiru disponibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat minnufih hekk kif l-
Istat Membru jieħu l-azzjoni meħteġa.

politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-effikaċja 
tan-nefqa taħt il-Fondi koperti mill-CPR 
tintrifed minn politiki ekonomiċi sodi u l-
Fondi koperti mill-CPR jkunu jistgħu, 
jekk meħtieġ, jintużaw b'mod ieħor li 
jindirizza l-problemi ekonomiċi li l-pajjiż 
ikun qiegħed iħabbat wiċċu magħhom. Dan 
il-proċess għandu jkun wieħed gradwali, u 
jibda b'emendi għall-Kuntratt ta' Sħubija u 
għall-programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirzzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 
diffikultajiet ekonomiċi.

Or. en

Emenda 240
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-effikaċja 
tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK tintrifed 
minn politiki ekonomiċi sodi u l-fondi tal-
QSK jkunu jistgħu, jekk meħtieġ, jintużaw 
b'mod ieħor li jindirizza l-problemi 
ekonomiċi li l-pajjiż ikun qiegħed iħabbat 
wiċċu magħhom. Dan il-proċess għandu 
jkun wieħed gradwali, u jibda b'emendi 
għall-Kuntratt ta' Sħubija u għall-
programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirzzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 
diffikultajiet ekonomiċi. Fejn, minkejja l-
użu mtejjeb tal-fondi tal-QSK, Stat 
Membru jonqos milli jieħu azzjoni 
effettiva fil-kuntest tal-proċess ta' 
governanza ekonomika, il-Kummissjoni 
għandu jkollha d-dritt li tissospendi l-
pagament u l-impenji kollha jew parti 
minnhom. Id-deċiżjonijiet dwar is-
sospensjonijiet għandhom ikunu 
proporzjonali u effettivi, u jqisu l-impatt 
tal-programmi individiwali għall-
indirizzar tas-sitwazzjoni ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru relevanti u 
emendi preċedenti għall-Kuntratt ta' 
Sħubija. Fid-deċiżjoni tagħha dwar is-
sospensjonijiet, il-Kummissjoni għandha 
tirrispetta wkoll it-trattament ugwali bejn 
l-Istati Membri, u tqis b'mod partikolari l-
impatt tas-sospensjoni fuq l-ekonomija 
tal-Istat Membru kkonċernat. Is-
sospensjonijiet għandhom jitneħħew u l-
fondi jerġgħu jsiru disponibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat minnufih hekk kif l-
Istat Membru jieħu l-azzjoni meħteġa.

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-effikaċja 
tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK tintrifed 
minn politiki ekonomiċi sodi u l-fondi tal-
QSK jkunu jistgħu, jekk meħtieġ, jintużaw 
b'mod ieħor li jindirizza l-problemi 
ekonomiċi li l-pajjiż ikun qiegħed iħabbat 
wiċċu magħhom. Dan il-proċess għandu 
jkun wieħed gradwali, u jibda b'emendi 
għall-Kuntratt ta' Sħubija u għall-
programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirzzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 
diffikultajiet ekonomiċi.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità li jiġu sospiżi l-pagamenti għal raġunijiet ta' politika ekonomika tirriżulta 
asimmetrika u tinvolvi l-ikkastigar tar-reġjuni għaliex ma jkunux ġew sodisfatti fil-livell 
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nazzjonali r-rakkomandazzjonijiet fuq il-governanza ekonomika. Barra minn hekk, dan 
jinvolvi l-użu ta’ strumenti tal-politika ta’ koeżjoni għal għanijiet differenti minn dawk 
maħsubin oriġinarjament, u b’hekk wieħed jiddevja wkoll mill-objettivi tagħha.

Emenda 241
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-effikaċja 
tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK tintrifed 
minn politiki ekonomiċi sodi u l-fondi tal-
QSK jkunu jistgħu, jekk meħtieġ, jintużaw 
b'mod ieħor li jindirizza l-problemi 
ekonomiċi li l-pajjiż ikun qiegħed iħabbat 
wiċċu magħhom. Dan il-proċess għandu 
jkun wieħed gradwali, u jibda b'emendi 
għall-Kuntratt ta' Sħubija u għall-
programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirzzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 
diffikultajiet ekonomiċi. Fejn, minkejja l-
użu mtejjeb tal-fondi tal-QSK, Stat 
Membru jonqos milli jieħu azzjoni 
effettiva fil-kuntest tal-proċess ta' 
governanza ekonomika, il-Kummissjoni 
għandu jkollha d-dritt li tissospendi l-
pagament u l-impenji kollha jew parti 
minnhom. Id-deċiżjonijiet dwar is-
sospensjonijiet għandhom ikunu 
proporzjonali u effettivi, u jqisu l-impatt 
tal-programmi individiwali għall-
indirizzar tas-sitwazzjoni ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru relevanti u 
emendi preċedenti għall-Kuntratt ta' 
Sħubija. Fid-deċiżjoni tagħha dwar is-
sospensjonijiet, il-Kummissjoni għandha 
tirrispetta wkoll it-trattament ugwali bejn 
l-Istati Membri, u tqis b'mod partikolari l-
impatt tas-sospensjoni fuq l-ekonomija 
tal-Istat Membru kkonċernat. Is-

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-effikaċja 
tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK tintrifed 
minn politiki ekonomiċi sodi u l-fondi tal-
QSK ikunu jistgħu, jekk meħtieġ, jintużaw 
b'mod ieħor li jindirizza l-problemi 
ekonomiċi li l-pajjiż ikun qiegħed iħabbat 
wiċċu magħhom. Dan il-proċess għandu 
jkun wieħed gradwali, u jibda b'emendi 
għall-Kuntratt ta' Sħubija u għall-
programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirzzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 
diffikultajiet ekonomiċi. 
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sospensjonijiet għandhom jitneħħew u l-
fondi jerġgħu jsiru disponibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat minnufih hekk kif l-
Istat Membru jieħu l-azzjoni meħteġa.

Or. pt

Emenda 242
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-effikaċja 
tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK tintrifed 
minn politiki ekonomiċi sodi u l-fondi tal-
QSK jkunu jistgħu, jekk meħtieġ, jintużaw 
b'mod ieħor li jindirizza l-problemi 
ekonomiċi li l-pajjiż ikun qiegħed iħabbat 
wiċċu magħhom. Dan il-proċess għandu 
jkun wieħed gradwali, u jibda b'emendi
għall-Kuntratt ta' Sħubija u għall-
programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirzzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 
diffikultajiet ekonomiċi. Fejn, minkejja l-
użu mtejjeb tal-fondi tal-QSK, Stat 
Membru jonqos milli jieħu azzjoni 
effettiva fil-kuntest tal-proċess ta' 
governanza ekonomika, il-Kummissjoni 
għandu jkollha d-dritt li tissospendi l-
pagament u l-impenji kollha jew parti 
minnhom. Id-deċiżjonijiet dwar is-
sospensjonijiet għandhom ikunu 
proporzjonali u effettivi, u jqisu l-impatt 
tal-programmi individiwali għall-
indirizzar tas-sitwazzjoni ekonomika u 

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-effikaċja 
tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK tintrifed 
minn politiki ekonomiċi sodi u l-fondi tal-
QSK jkunu jistgħu, jekk meħtieġ, jintużaw 
b'mod ieħor li jindirizza l-problemi 
ekonomiċi li l-pajjiż ikun qiegħed iħabbat 
wiċċu magħhom. Dan il-proċess jista’ 
jinvolvi emendi għall-Kuntratt ta' Sħubija u 
għall-programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirzzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 
diffikultajiet ekonomiċi.
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soċjali tal-Istat Membru relevanti u 
emendi preċedenti għall-Kuntratt ta' 
Sħubija. Fid-deċiżjoni tagħha dwar is-
sospensjonijiet, il-Kummissjoni għandha 
tirrispetta wkoll it-trattament ugwali bejn 
l-Istati Membri, u tqis b'mod partikolari l-
impatt tas-sospensjoni fuq l-ekonomija 
tal-Istat Membru kkonċernat. Is-
sospensjonijiet għandhom jitneħħew u l-
fondi jerġgħu jsiru disponibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat minnufih hekk kif l-
Istat Membru jieħu l-azzjoni meħteġa.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Premessa ma tidhirx li hija l-aktar lok adegwat biex jiġi regolat b’mod daqshekk eżawrjenti 
dan it-tip ta’ kwistjonijiet

Emenda 243
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal Regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-effikaċja
tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK tintrifed 
minn politiki ekonomiċi sodi u l-fondi tal-
QSK jkunu jistgħu, jekk meħtieġ, jintużaw 
b'mod ieħor li jindirizza l-problemi 
ekonomiċi li l-pajjiż ikun qiegħed iħabbat 
wiċċu magħhom. Dan il-proċess għandu 
jkun wieħed gradwali, u jibda b'emendi 
għall-Kuntratt ta' Sħubija u għall-
programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirzzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 
diffikultajiet soċjali u ekonomiċi. Fejn, 
minkejja l-użu mtejjeb tal-fondi tal-QSK, 
Stat Membru jonqos milli jieħu azzjoni 
effettiva fil-kuntest tal-proċess ta' 

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika u soċjali tal-Unjoni tista’ 
tippermetti li jsir titjib fl-effikaċja tan-
nefqa taħt il-Fondi tal-QSK permezz tas-
sostenn mill-implimentazzjoni ta’ politiki 
ekonomiċi u soċjali intelliġenti, inklussivi 
u sostenibbli. Huwa importanti li l-fondi 
tal-QSK jkunu jistgħu, jekk meħtieġ, 
jintużaw b'mod ieħor li jindirizza l-
problemi ekonomiċi li l-pajjiż ikun qiegħed 
iħabbat wiċċu magħhom. Dan il-proċess 
għandu jkun wieħed gradwali, u jibda 
b'emendi għall-Kuntratt ta' Sħubija u għall-
programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirzzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 
diffikultajiet soċjali u ekonomiċi.
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governanza ekonomika, il-Kummissjoni 
għandu jkollha d-dritt li tissospendi l-
pagament u l-impenji kollha jew parti 
minnhom. Id-deċiżjonijiet dwar is-
sospensjonijiet għandhom ikunu 
proporzjonali u effettivi, u jqisu l-impatt 
tal-programmi individiwali għall-
indirizzar tas-sitwazzjoni ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru relevanti u 
emendi preċedenti għall-Kuntratt ta' 
Sħubija. Fid-deċiżjoni tagħha dwar is-
sospensjonijiet, il-Kummissjoni għandha 
tirrispetta wkoll it-trattament ugwali bejn 
l-Istati Membri, u tqis b'mod partikolari l-
impatt tas-sospensjoni fuq l-ekonomija 
tal-Istat Membru kkonċernat. Is-
sospensjonijiet għandhom jitneħħew u l-
fondi jerġgħu jsiru disponibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat minnufih hekk kif l-
Istat Membru jieħu l-azzjoni meħteġa.

Or. fr

Emenda 244
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Il-Kummissjoni għandha, fuq talba 
tal-Istat Membru milqut, tieħu deċiżjoni 
ad hoc dwar ir-regoli u l-kondizzjonijiet, li 
japplikaw għal dan il-programm, u li 
huma bbażati fuq il-fondi li jiskattaw mill-
korrezzjonijiet u s-sospensjonijiet mill-
Fondi strutturali u l-Fond ta’ koeżjoni.

Or. de

Emenda 245
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Biex l-isforzi jiġu kkonċentrati fuq il-
kisba tal-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
għandhom jiġu ddefiniti elementi komuni 
għall-programmi kollha Għandhom jiġu 
allinjati l-proċeduri għall-adozzjoni u l-
emendar tal-programmi biex jiġi żgurat li 
jkun hemm konsistenza bejn l-
arranġamenti tal-ipprogrammar għall-
Fondi tal-QSK kollha L-ipprogrammar 
għandu jiżgura l-konsistenza mal-Qafas 
Strateġiku Komuni u l-Kuntratt ta’ Sħubija, 
il-koordinazzjoni tal-Fondi tal-QSK 
bejniethom stess u mal-istrumenti 
finanzjarji eżistenti l-oħrajn u l-Bank 
Ewropew tal-Investiment.

(20) Biex l-isforzi jiġu kkonċentrati fuq il-
kisba ta’ koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali u l-kisba tal-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, għandhom jiġu ddefiniti 
elementi komuni għall-programmi kollha 
Għandhom jiġu allinjati l-proċeduri għall-
adozzjoni u l-emendar tal-programmi biex 
jiġi żgurat li jkun hemm konsistenza bejn l-
arranġamenti tal-ipprogrammar għall-
Fondi tal-QSK kollha L-ipprogrammar 
għandu jiżgura l-konsistenza mal-Qafas 
Strateġiku Komuni u l-Kuntratt ta’ Sħubija, 
il-koordinazzjoni tal-Fondi tal-QSK 
bejniethom stess u mal-istrumenti 
finanzjarji eżistenti l-oħrajn u l-Bank 
Ewropew tal-Investiment.

Or. en

Emenda 246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) It-Trattat żied il-koeżjoni territorjali 
bħala waħda mill-għanijiet tal-koeżjoni
ekonomika u soċjali, u jeħtieġ li jiġu 
indirizzati l-irwoli tal-bliet, il-ġeografiji 
funzjonali u żoni subreġjonali li qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' problemi ġeografiċi 
jew demografiċi speċifiċi. Għal dan il-fini, 
biex jintuża aħjar il-potenzjal fil-livell 
lokali, jeħtieġ li jissaħħaħ u jiġi ffaċilitat 
l-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità 
billi jiġu stabbiliti regoli komuni u jkun 
hemm koordinazzjoni mill-qrib għall-

(21) Il-koeżjoni territorjali hija l-istrument 
ewlieni għall-kisba tal-koeżjoni 
ekonomika u soċjali kif stabbilit fit-
Trattat, u jeħtieġ li jiġu indirizzati l-irwoli 
tal-bliet, iż-żoni urbani, il-ġeografiji 
funzjonali u żoni subreġjonali li qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' problemi ġeografiċi 
jew demografiċi speċifiċi. Għalhekk, l-
approċċ territorjali integrat kif stabbilit fl-
Artikolu 99 ta’ dan ir-regolament għandu 
jkun l-għodda prinċipali sabiex jinkiseb 
żvilupp sostenibbli ta’ suċċess ta’ tali żoni 
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Fondi tal-QSK kollha. Ir-responsabbiltà 
tal-implimentazzjoni ta' strateġiji ta' 
żvilupp lokali għandha tingħata lil gruppi 
ta' azzjoni lokali li jirrappreżentaw l-
interessi tal-komunità, u dan bħala 
prinċipju essenzjali.

u għall-promozzjoni tal-impjieg, l-
inklużjoni soċjali u l-prosperità taċ-
ċittadini li jgħixu f’dawk iż-żoni.

Or. en

Emenda 247
László Surján

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) It-Trattat żied il-koeżjoni territorjali 
bħala waħda mill-għanijiet tal-koeżjoni 
ekonomika u soċjali, u jeħtieġ li jiġu 
indirizzati l-irwoli tal-bliet, il-ġeografiji 
funzjonali u żoni subreġjonali li qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' problemi ġeografiċi 
jew demografiċi speċifiċi. Għal dan il-fini, 
biex jintuża aħjar il-potenzjal fil-livell 
lokali, jeħtieġ li jissaħħaħ u jiġi ffaċilitat l-
iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità billi 
jiġu stabbiliti regoli komuni u jkun hemm 
koordinazzjoni mill-qrib għall-Fondi tal-
QSK kollha. Ir-responsabbiltà tal-
implimentazzjoni ta' strateġiji ta' żvilupp 
lokali għandha tingħata lil gruppi ta' 
azzjoni lokali li jirrappreżentaw l-interessi 
tal-komunità, u dan bħala prinċipju 
essenzjali.

(21) It-Trattat żied il-koeżjoni territorjali 
bħala waħda mill-għanijiet tal-koeżjoni 
ekonomika u soċjali, u jeħtieġ li jiġu 
indirizzati l-irwoli tal-bliet, il-ġeografiji 
funzjonali u żoni subreġjonali li qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' problemi ġeografiċi 
jew demografiċi speċifiċi, inklużi 
tensjonijiet inter-etniċi. Għal dan il-fini, 
biex jintuża aħjar il-potenzjal fil-livell 
lokali, jeħtieġ li jissaħħaħ u jiġi ffaċilitat l-
iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità billi 
jiġu stabbiliti regoli komuni u jkun hemm 
koordinazzjoni mill-qrib għall-Fondi tal-
QSK kollha. Il-bini tal-kapaċità għall-
partijiet interessati lokali huwa ta’ 
importanza kbira. Ir-responsabbiltà tal-
implimentazzjoni ta' strateġiji ta' żvilupp 
lokali għandha tingħata lil gruppi ta' 
azzjoni lokali li jirrappreżentaw l-interessi 
tal-komunità, u dan bħala prinċipju 
essenzjali.

Or. en

Emenda 248
Richard Seeber
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Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) It-Trattat żied il-koeżjoni territorjali 
bħala waħda mill-għanijiet tal-koeżjoni 
ekonomika u soċjali, u jeħtieġ li jiġu 
indirizzati l-irwoli tal-bliet, il-ġeografiji 
funzjonali u żoni subreġjonali li qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' problemi ġeografiċi 
jew demografiċi speċifiċi. Għal dan il-fini, 
biex jintuża aħjar il-potenzjal fil-livell 
lokali, jeħtieġ li jissaħħaħ u jiġi ffaċilitat l-
iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità billi 
jiġu stabbiliti regoli komuni u jkun hemm 
koordinazzjoni mill-qrib għall-Fondi tal-
QSK kollha. Ir-responsabbiltà tal-
implimentazzjoni ta' strateġiji ta' żvilupp 
lokali għandha tingħata lil gruppi ta' 
azzjoni lokali li jirrappreżentaw l-interessi 
tal-komunità, u dan bħala prinċipju 
essenzjali.

(21) It-Trattat żied il-koeżjoni territorjali 
bħala waħda mill-għanijiet tal-koeżjoni 
ekonomika u soċjali, u għaldaqstant
jeħtieġ li jiġu indirizzati l-irwoli tal-bliet, 
il-ġeografiji funzjonali u żoni subreġjonali 
li qegħdin iħabbtu wiċċhom ma' problemi 
ġeografiċi jew demografiċi speċifiċi,
speċjalment reġjuni muntanjużi. Għal dan 
il-fini, biex jintuża aħjar il-potenzjal fil-
livell lokali, jeħtieġ li jissaħħaħ u jiġi 
ffaċilitat l-iżvilupp lokali mmexxi mill-
komunità billi jiġu stabbiliti regoli komuni 
u jkun hemm koordinazzjoni mill-qrib 
għall-Fondi tal-QSK kollha. Ir-
responsabbiltà tal-implimentazzjoni ta' 
strateġiji ta' żvilupp lokali għandha 
tingħata lil gruppi ta' azzjoni lokali li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-komunità, u 
dan bħala prinċipju essenzjali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fin-natura tagħhom reġjuni muntanjużi jiffaċċjaw sfidi speċjali. Dawn ikollhom iħabbtu 
wiċċhom ma’ diversi problemi, bħal pereżempju l-emigrazzjoni u l-iżvantaġġ ekonomiku. 
Għalhekk, f’dan ir-rigward hija meħtieġa strateġija intergrata fl-għajnuna permezz ta’ fondi 
strutturali.

Emenda 249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Sabiex jiġi mmobilizzat aħjar il-
potenzjal fuq livell lokali, huwa meħtieġ li 
jsaħħaħ u jiġi ffaċilitat żvilupp lokali 



PE489.656v01-00 62/179 AM\903190MT.doc

MT

mmexxi mill-komunità billi jiġu stabbiliti 
regoli komuni u koordinazzjoni mill-qrib 
għall-Fondi kollha tal-QSK. Ir-
responsabbiltà għall-implimentazzjoni tal-
istrateġiji tal-iżvilupp lokali għandha 
tingħata lill-gruppi ta’ azzjoni lokali, 
inklużi il-gruppi eżistenti LEADER, li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-komunità, 
bħala prinċipju essenzjali.

Or. en

Emenda 250
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) L-iżvilupp ta’ strateġiji 
makroreġjonali ġodda, speċjalment tal-
istrateġija tar-reġjun tal-Alpi, għandhom 
jiġu appoġġati mill-Unjoni Ewropea.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjun tal-Alpi jiffaċċja sfidi speċjali demografiċi u marbuta man-natura tiegħu. Il-
makroreġjuni huma strument għaqlin u utli sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi fuq livell 
transnazzjonali u transkonfinali. L-istabbiliment ta’ makroreġjun għar-reġjun tal-Alpi jista’ 
jġib vantaġġi kbar għall-popolazzjoni lokali.

Emenda 251
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-istrumenti finanzjarji huma dejjem 
aktar importanti għall-effetti ta' ingranaġġ 

(22) L-istrumenti finanzjarji huma dejjem 
aktar importanti għall-effetti ta' ingranaġġ 
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fuq il-Fondi tal-QSK, minħabba l-kapaċità 
tagħhom li jikkombinaw forom differenti 
ta' riżorsi pubbliċi u privati sabiex isostnu 
objettivi tal-politika pubblika, u għaliex
forom ta' finanzjament li jduru jwasslu 
biex dan is-sostenn isir aktar sostenibbli 
fuq perjodu itwal ta' żmien.

fuq il-Fondi koperti mill-CPR, minħabba l-
kapaċità tagħhom li jikkombinaw forom 
differenti ta' riżorsi pubbliċi u privati 
sabiex isostnu objettivi tal-politika 
pubblika, u l-abilità tagħhom li 
jiggarantixxu nixxiegħa li ddur ta’ mezzi 
finanzjarji għal investimenti strateġiċi, 
jipprovdu appoġġ għal investimenti 
sostenibbli u fit-tul u jżidu l-potenzjal tat-
tkabbir tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 252
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-istrumenti finanzjarji huma dejjem 
aktar importanti għall-effetti ta' ingranaġġ 
fuq il-Fondi tal-QSK, minħabba l-kapaċità 
tagħhom li jikkombinaw forom differenti 
ta' riżorsi pubbliċi u privati sabiex isostnu 
objettivi tal-politika pubblika, u għaliex 
forom ta' finanzjament li jduru jwasslu biex 
dan is-sostenn isir aktar sostenibbli fuq 
perjodu itwal ta' żmien.

(22) L-istrumenti finanzjarji huma dejjem 
aktar importanti għall-effetti ta' ingranaġġ 
fuq il-Fondi tal-QSK, minħabba l-kapaċità 
tagħhom li jikkombinaw forom differenti 
ta' riżorsi pubbliċi u privati sabiex isostnu 
objettivi tal-politika pubblika, u għaliex 
forom ta' finanzjament li jduru jwasslu biex 
dan is-sostenn isir aktar sostenibbli fuq 
perjodu itwal ta' żmien. Il-forniment ta’ 
għotjiet għandha dejjem tinżamm bħala 
għażla u għandha tkun ir-responsabbiltà 
ta’ dawk involuti fuq il-post biex jużaw l-
iktar taħlita ta’ finanzjament adattata 
għall-ħtiġijiet reġjonali;

Or. en

Emenda 253
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Premessa 23
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Strumenti finanzjarji sostnuti mill-
Fondi tal-QSK għandhom jintużaw sabiex 
jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi tas-suq b’mod 
kosteffettiv, f’konformità mal-objettivi tal-
programmi, u m’għandhomx jeskludu l-
finanzjament privat. Id-deċiżjoni li jiġu 
ffinanzjati miżuri ta’ sostenn permezz ta’ 
strumenti finanzjarji għandha tiġi 
determinata għalhekk abbażi ta’ analiżi ex 
ante.

(23) Strumenti finanzjarji sostnuti mill-
Fondi koperti mill-CPR għandhom 
jintużaw sabiex jindirizzaw fallimenti tas-
suq, jew sitwazzjonijiet ta’ investiment 
inferjuri, u b’hekk jindirizzaw ħtiġijiet 
speċifiċi tas-suq b’mod kosteffettiv, 
f’konformità mal-objettivi tal-programmi, 
u m’għandhomx jeskludu l-finanzjament 
privat. Id-deċiżjoni li jiġu ffinanzjati 
miżuri ta’ sostenn permezz ta’ strumenti 
finanzjarji għandha tiġi determinata 
għalhekk abbażi ta’valutazzjoni ex ante, li 
għandha tindirizza direttament il-ħtiġijiet 
u l-potenzjal ta’ investiment lokali u 
reġjonali, tidentifka l-partiċipazzjoni 
possibbli tas-settur privat, tivvaluta l-valur 
miżjud li jirriżulta mill-istrument 
finanzjarju in kwistjoni u b’hekk 
tiggarantixxi l-ħolqien ta’ reazzjonijiet 
flessibbli u effiċjenti għal sfidi ta’ żvilupp 
li qed jiffaċċjaw ir-reġjuni Ewropej.

Or. en

Emenda 254
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Strumenti finanzjarji sostnuti mill-
Fondi tal-QSK għandhom jintużaw sabiex 
jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi tas-suq b’mod 
kosteffettiv, f’konformità mal-objettivi tal-
programmi, u m’għandhomx jeskludu l-
finanzjament privat. Id-deċiżjoni li jiġu 
ffinanzjati miżuri ta’ sostenn permezz ta’ 
strumenti finanzjarji għandha tiġi 
determinata għalhekk abbażi ta’ analiżi ex 
ante.

(23) Strumenti finanzjarji sostnuti mill-
Fondi tal-QSK għandhom jintużaw sabiex 
jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi tas-suq b’mod 
kosteffettiv, f’konformità mal-objettivi tal-
programmi, u m’għandhomx jeskludu l-
finanzjament privat. Id-deċiżjoni li jiġu 
ffinanzjati miżuri ta’ sostenn permezz ta’ 
strumenti finanzjarji għandha tiġi 
determinata għalhekk abbażi ta’ analiżi ex 
ante u tkun suġġetta għal skrutinju 
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demokratiku fil-livell xieraq.

Or. en

Emenda 255
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Strumenti finanzjarji sostnuti mill-
Fondi tal-QSK għandhom jintużaw sabiex 
jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi tas-suq b’mod 
kosteffettiv, f’konformità mal-objettivi tal-
programmi, u m’għandhomx jeskludu l-
finanzjament privat. Id-deċiżjoni li jiġu 
ffinanzjati miżuri ta’ sostenn permezz ta’ 
strumenti finanzjarji għandha tiġi 
determinata għalhekk abbażi ta’ analiżi ex 
ante.

(23) Strumenti finanzjarji sostnuti mill-
Fondi tal-QSK għandhom jintużaw sabiex 
iwieġbu għal ħtiġijiet u fallimenti tas-suq 
b’mod kosteffettiv, f’konformità mal-
objettivi tal-programmi, u m’għandhomx 
jeskludu l-finanzjament privat. Id-deċiżjoni 
li jiġu ffinanzjati miżuri ta’ sostenn 
permezz ta’ strumenti finanzjarji għandha 
tiġi determinata għalhekk abbażi ta’ analiżi 
ex ante.

Or. es

Emenda 256
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Strumenti finanzjarji għandhom jiġu 
mfassla u implimentati sabiex 
jippromwovu parteċipazzjoni sostanzjali 
minn investituri tas-settur privat u 
istituzzjonijiet finanzjarji fuq bażi ta’ 
kondiviżjoni xierqa tar-riskju. Sabiex ikunu 
attraenti biżżejjed għas-settur privat, l-
istrumenti finanzjarji jeħtieġ li jiġu mfassla 
u implimentati b’mod flessibbli. L-
awtoritajiet tal-ġestjoni għandhom 
għalhekk jiddeċiedu dwar l-aktar forom 

(24) Strumenti finanzjarji għandhom jiġu 
mfassla u implimentati sabiex 
jippromwovu parteċipazzjoni sostanzjali 
minn investituri tas-settur privat u 
istituzzjonijiet finanzjarji fuq bażi ta’ 
kondiviżjoni xierqa tar-riskju. Sabiex ikunu 
attraenti biżżejjed għas-settur privat, l-
istrumenti finanzjarji jeħtieġ li jkunu 
sempliċi, katalitiċi u li jduru u jiġu 
mfassla u implimentati b’mod flessibbli. L-
awtoritajiet tal-ġestjoni għandhom 
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xierqa sabiex jiġu implimentati l-istrumenti 
finanzjarji, sabiex jindirizzaw il-ħtiġijiet 
speċifiċi tar-reġjuni fil-mira, f’konformità 
mal-objettivi tal-programm relevanti.

għalhekk jiddeċiedu dwar l-aktar forom 
xierqa sabiex jiġu implimentati l-istrumenti 
finanzjarji, sabiex jindirizzaw il-ħtiġijiet 
speċifiċi tar-reġjuni fil-mira, f’konformità 
mal-objettivi tal-programm relevanti.

Or. en

Emenda 257
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-ammont ta’ riżorsi mħallsa fi 
kwalunkwe ħin mill-Fondi tal-QSK lill-
istrumenti finanzjarji għandu 
jikkorrispondi mal-ammont meħtieġ sabiex 
jiġu implimentati l-investimenti ppjanati u 
l-ħlasijiet lir-riċevituri finali, inkluż l-
ispejjeż u t-tariffi ta’ ġestjoni, determinati 
abbażi ta’ pjanijiet ta’ negozju u tbassir tal-
fluss tal-flus għal perjodu definit minn 
qabel li m’għandux ikun aktar minn 
sentejn.

(26) L-ammont ta’ riżorsi mħallsa fi 
kwalunkwe ħin mill-Fondi koperti mill-
CPR lill-istrumenti finanzjarji għandu 
jikkorrispondi mal-ammont meħtieġ sabiex 
jiġu implimentati l-investimenti ppjanati u 
l-ħlasijiet lir-riċevituri finali, inkluż l-
ispejjeż u t-tariffi ta’ ġestjoni, determinati 
abbażi ta’ pjanijiet ta’ negozju u tbassir tal-
fluss tal-flus għal perjodu definit minn 
qabel li m’għandux ikun aktar minn 
sentejn.

Or. en

Emenda 258
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi rigward l-ammonti li jridu jiġu 
aċċettati bħala nefqa eliġibbli fl-għeluq, 
sabiex jiġi żgurat li l-ammonti, inkluż l-
ispejjeż u t-tariffi ta’ ġestjoni, imħallsa 
mill-Fondi tal-QSK lill-istrumenti 

(27) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi rigward l-ammonti li jridu jiġu 
aċċettati bħala nefqa eliġibbli fl-għeluq, 
sabiex jiġi żgurat li l-ammonti, inkluż l-
ispejjeż u t-tariffi ta’ ġestjoni, imħallsa 
mill-Fondi tal-QSK lill-istrumenti 
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finanzjarji huma użati effettivament għall-
investimenti u l-ħlasijiet lir-riċevituri finali. 
Huwa meħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi rigward l-użu mill-ġdid ta’ riżorsi 
attribbwibbli għas-sostenn mill-Fondi tal-
QSK, inkluż l-użu ta' riżorsi ta' wirt wara l-
għeluq tal-programmi.

finanzjarji huma użati effettivament għall-
investimenti u l-ħlasijiet lir-riċevituri finali. 
Huwa meħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi rigward l-użu mill-ġdid ta’ riżorsi 
attribbwibbli għas-sostenn mill-Fondi tal-
QSK, inkluż l-użu ta' riżorsi ta' wirt wara l-
għeluq tal-programmi. Dawk l-Istati 
Membri li qed jesperjenzaw diffikultajiet 
sinifikanti fl-istabbiltà finanzjarja tagħhom, 
għandhom jiġu provduti b’dawn il-fondi 
flimkien ma’ fondi oħra, pereżempju minn 
korrezzjonijiet finanzjarji taħt l-
amministrazzjoni tal-Kummissjoni waqt li 
jiġu kkunsidrati l-prijoritajiet provduti 
għall-aktar tkabbir;

Or. de

Emenda 259
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi rigward l-ammonti li jridu jiġu 
aċċettati bħala nefqa eliġibbli fl-għeluq, 
sabiex jiġi żgurat li l-ammonti, inkluż l-
ispejjeż u t-tariffi ta’ ġestjoni, imħallsa 
mill-Fondi tal-QSK lill-istrumenti 
finanzjarji huma użati effettivament għall-
investimenti u l-ħlasijiet lir-riċevituri finali. 
Huwa meħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi rigward l-użu mill-ġdid ta’ riżorsi 
attribbwibbli għas-sostenn mill-Fondi tal-
QSK, inkluż l-użu ta' riżorsi ta' wirt wara l-
għeluq tal-programmi.

(27) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi rigward l-ammonti li jridu jiġu 
aċċettati bħala nefqa eliġibbli fl-għeluq, 
sabiex jiġi żgurat li l-ammonti, inkluż l-
ispejjeż u t-tariffi ta’ ġestjoni, imħallsa 
mill-Fondi koperti mill-CPR lill-istrumenti 
finanzjarji huma użati effettivament għall-
investimenti u l-ħlasijiet lir-riċevituri finali. 
Huwa meħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi rigward l-użu mill-ġdid ta’ riżorsi 
attribbwibbli għas-sostenn mill-Fondi 
koperti mill-CPR, inkluż l-użu ta' riżorsi ta' 
wirt wara l-għeluq tal-programmi.
Dispożizzjonijiet dettaljati ta’ rappurtar 
rigward l-istrumenti finanzjarji 
għandhom jiġu speċifikati għal 
awtoritajiet ta’ ġestjoni, l-Istati Membri 
kif ukoll il-Kummissjoni. L-Istati Membri 
għandhom f’anness mar-rapport annwali 
ta’ implimentazzjoni jinkludu rapport 
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speċifiku li jkopri l-operazzjonijiet li 
jinkludu strumenti finanzjarji. Biex 
tkompli ttejjeb it-trasparenza u l-effettività 
tal-istrumenti finanzjarji, il-Kummissjoni 
għandha kull sena tissintetizza l-
informazzjoni ta’ rappurtar rigward l-użu 
u effettività ta’ strumenti finanzjarji 
f’Fondi differenti koperti mill-CPR, l-
objettivi tematiċi u l-Istati Membri.

Or. en

Emenda 260
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Il-Kummissjoni għandha tħejji 
azzjonijiet konkreti biex iżżid it-tixrid tal-
informazzjoni u l-għarfien dwar l-użu ta’ 
strumenti finanzjarji u tgħin sabiex 
tiżdied il-kapaċità teknika għall-
applikazzjoni u l-ġestjoni ta’ strumenti 
finanzjarji fil-livell ta’ awtoritajiet 
amministrattivi, intermedjarji finanzjarji 
u atturi oħra involuti sabiex jiżdied is-
suċċess tal-implimentazzjoni ta’ strumenti 
finanzjarji.

Or. en

Emenda 261
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-allinjament tal-arranġamenti ta' 
monitoraġġ u rappurtar tal-Fondi tal-QSK 

(29) L-allinjament tal-arranġamenti ta' 
monitoraġġ u rappurtar tal-Fondi tal-QSK 
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huwa meħtieġ biex jissimplifika l-
arranġamenti ta' ġestjoni fil-livelli kollha. 
Huwa importanti li jiġu żgurati rekwiżiti ta' 
rappurtar proporzjonali iżda wkoll id-
disponibbiltà ta' informazzjoni 
komprensiva dwar il-progress li jsir fuq 
punti ta' analiżi ewlenin. Għaldaqstant 
huwa meħtieġ li r-rekwiżiti ta' rappurtar 
jirreflettu l-ħtiġijiet ta' informazzjoni fi 
snin partikolari u jkunu allinjati maż-
żmien meta jkunu ser isiru l-analiżijiet 
tal-prestazzjoni.

huwa meħtieġ biex jissimplifika l-
arranġamenti ta' ġestjoni fil-livelli kollha. 
Huwa importanti li jiġu żgurati rekwiżiti ta' 
rappurtar proporzjonali iżda wkoll id-
disponibbiltà ta' informazzjoni 
komprensiva dwar il-progress li jsir fuq 
punti ta' analiżi ewlenin. Għaldaqstant 
huwa meħtieġ li r-rekwiżiti ta' rappurtar 
jirreflettu l-ħtiġijiet ta' informazzjoni.

Or. es

Emenda 262
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal Regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-allinjament tal-arranġamenti ta' 
monitoraġġ u rappurtar tal-Fondi tal-QSK 
huwa meħtieġ biex jissimplifika l-
arranġamenti ta' ġestjoni fil-livelli kollha.
Huwa importanti li jiġu żgurati rekwiżiti ta' 
rappurtar proporzjonali iżda wkoll id-
disponibbiltà ta' informazzjoni 
komprensiva dwar il-progress li jsir fuq 
punti ta' analiżi ewlenin. Għaldaqstant 
huwa meħtieġ li r-rekwiżiti ta' rappurtar 
jirreflettu l-ħtiġijiet ta' informazzjoni fi 
snin partikolari u jkunu allinjati maż-
żmien meta jkunu ser isiru l-analiżijiet 
tal-prestazzjoni.

(29) L-allinjament tal-arranġamenti ta' 
monitoraġġ u rappurtar tal-Fondi tal-QSK 
huwa meħtieġ biex jissimplifika l-
arranġamenti ta' ġestjoni fil-livelli kollha.
Huwa importanti li jiġu żgurati rekwiżiti ta' 
rappurtar proporzjonali iżda wkoll id-
disponibbiltà ta' informazzjoni 
komprensiva dwar il-progress li jsir fuq 
punti ta' analiżi ewlenin. Għaldaqstant 
huwa meħtieġ li r-rekwiżiti ta' rappurtar 
jirreflettu l-ħtiġijiet ta' informazzjoni fi 
snin partikolari.

Or. fr

Emenda 263
Younous Omarjee, Cornelia Ernst



PE489.656v01-00 70/179 AM\903190MT.doc

MT

Proposta għal Regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Huwa neċessarju li jiġu vvalutati l-
effikaċja, l-effiċjenza u l-impatt tal-
assistenza mill-Fondi tal-QSK biex jittejbu 
l-kwalità tal-implimentazzjoni u tat-tfassil 
tal-programmi u biex jiġi ddeterminat l-
impatt tal-programmi fid-dawl tal-miri 
speċifiċi tal-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv
u, fejn ikun relevanti, fir-rigward tal-PDG 
u tal-qgħad. Ir-responsabbiltajiet tal-Istati 
Membri u l-Kummissjoni f'dan il-kuntest 
għandhom jiġu speċifikati.

(32) Huwa neċessarju li jiġu vvalutati l-
effikaċja, l-effiċjenza u l-impatt tal-
assistenza mill-Fondi tal-QSK biex jittejbu 
l-kwalità tal-implimentazzjoni u tat-tfassil 
tal-programmi u biex jiġi ddeterminat l-
impatt tal-programmi fid-dawl tal-miri 
speċifiċi tal-objettivi tal-Unjoni ddefiniti 
f’Artikolu 147 tat-Trattat u, fejn ikun 
relevanti, fir-rigward tal-PDG u tal-qgħad. 
Ir-responsabbiltajiet tal-Istati Membri u l-
Kummissjoni f'dan il-kuntest għandhom 
jiġu speċifikati.

Or. fr

Emenda 264
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Huwa neċessarju li jiġu vvalutati l-
effikaċja, l-effiċjenza u l-impatt tal-
assistenza mill-Fondi tal-QSK biex jittejbu 
l-kwalità tal-implimentazzjoni u tat-tfassil 
tal-programmi u biex jiġi ddeterminat l-
impatt tal-programmi fid-dawl tal-miri tal-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv u, fejn 
ikun relevanti, fir-rigward tal-PDG u tal-
qgħad. Ir-responsabbiltajiet tal-Istati 
Membri u l-Kummissjoni f'dan il-kuntest 
għandhom jiġu speċifikati.

(32) Huwa neċessarju li jiġu vvalutati l-
effikaċja, l-effiċjenza u l-impatt tal-
assistenza mill-Fondi tal-QSK biex jittejbu 
l-kwalità tal-implimentazzjoni u tat-tfassil 
tal-programmi u biex jiġi ddeterminat l-
impatt tal-programmi fid-dawl tal-miri tal-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv u, fejn 
ikun relevanti, fir-rigward tal-PDG, tal-
qgħad  u tal-integrazzjoni tas-sessi u l-
aċċessibbiltà. Ir-responsabbiltajiet tal-Istati 
Membri u l-Kummissjoni f'dan il-kuntest 
għandhom jiġu speċifikati.

Or. en
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Emenda 265
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Sabiex jitjiebu l-kwalità u d-disinn ta' 
kull programm, u jiġi verifikat li l-objettivi 
u l-miri jistgħu jintlaħqu, għandha titwettaq 
evalwazzjoni ex ante ta' kull programm.

(33) Sabiex jitjiebu l-kwalità u d-disinn ta' 
kull programm, u jiġi verifikat li l-objettivi 
u l-miri jistgħu jintlaħqu, għandha titwettaq 
evalwazzjoni ex ante ta' kull programm.
Għal kull programm, l-evalwazzjoni ex-
ante għandha tinkludi evalwazzjoni tal-
prinċipji orizzontali relatati mal-
konformità mal-Unjoni u l-liġi nazzjonali, 
il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel 
u n-nisa u nondiskriminazzjoni, u l-
iżvilupp sostenibbli, kif definit f’dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 266
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Għandu jitfassal pjan ta' evalwazzjoni 
mill-awtorità responsabbli għat-tħejjija tal-
programm. Matul il-perjodu tal-
ipprogrammar, l-awtoritajiet ta' ġestjoni 
għandhom jagħmlu valutazzjonijiet biex 
jivvalutaw l-effettività u l-impatt ta' 
programm. Il-kumitat ta' monitoraġġ u l-
Kummissjoni għandhom jiġu infurmati bir-
riżultati tal-valutazzjoni biex jiġu ffaċilitati 
deċiżjonijiet ta' ġestjoni.

(34) Għandu jitfassal pjan ta' evalwazzjoni 
mill-awtorità responsabbli għat-tħejjija tal-
programm b’kunsiderazzjoni sħiħa ta’ 
tħassib dwar il-ġestjoni tal-Proġett u tal-
Programm. Matul il-perjodu tal-
ipprogrammar, l-awtoritajiet ta' ġestjoni 
għandhom jagħmlu valutazzjonijiet biex 
jivvalutaw l-effettività u l-impatt ta' 
programm. Il-kumitat ta' monitoraġġ u l-
Kummissjoni għandhom jiġu infurmati bir-
riżultati tal-valutazzjoni biex jiġu ffaċilitati 
deċiżjonijiet ta' ġestjoni.

Or. en
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Emenda 267
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Ikun utli li jiġu speċifikati t-tipi ta' 
azzjoni li jkunu jistgħu jittieħdu fuq 
inizjattiva tal-Kummissjoni u tal-Istati 
Membri bħala assistenza teknika b'appoġġ 
mill-Fondi tal-QSK.

(36) Ikun utli li jiġu speċifikati t-tipi ta' 
azzjoni li jkunu jistgħu jittieħdu fuq 
inizjattiva tal-Kummissjoni u tal-Istati 
Membri bħala assistenza teknika b'appoġġ 
mill-Fondi tal-QSK. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li livell adegwat ta’ 
assistenza teknika jiġi allokat lis-sħab 
imsemmija fl-Artikolu 5 sabiex jiffaċilita 
l-involviment tagħhom u l-parteċipazzjoni 
fit-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
Kuntratti ta’ Sħubija u fil-proċess kollu 
ta’ pprogrammar. L-assistenza teknika 
fuq inizjattiva tal-Kummissjoni għandha 
tappoġġja l-organizzazzjonijiet tematiċi 
ġeneriċi, l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, l-imsieħba soċjali u 
ekonomiċi u netwerks u assoċjazzjonijiet 
li jirrapreżentaw l-awtoritajiet lokali, 
urbani u reġjonali li jaħdmu fil-livell tal-
UE fuq il-politika ta’ koeżjoni.

Or. en

Emenda 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Id-dati tal-bidu u tat-tmiem għall-
eliġibbiltà tan-nefqa għandhom jiġu 
definiti sabiex tiġi provduta regola 
uniformi u ekwa li tapplika għall-

(38) Id-dati tal-bidu u tat-tmiem għall-
eliġibbiltà tan-nefqa għandhom jiġu 
definiti sabiex tiġi provduta regola 
uniformi u ekwa li tapplika għall-
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implementazzjoni tal-Fondi tal-QSK 
madwar l-Unjoni. Sabiex tiġi faċilitata l-
eżekuzzjoni ta' programmi, huwa xieraq li 
jiġi stabbilit li d-data tal-bidu għall-
eliġibbiltà tal-infiq tista' tkun qabel l-
1 ta’ Jannar 2014 jekk l-Istat Membru 
konċernat jippreżenta programm qabel dik 
id-data. Huwa neċessarju li jiġu stabbiliti 
restrizzjonijiet dwar l-appoġġ għal 
operazzjonijiet ikkompletati bl-iskop li jiġi 
żgurat li jkun hemm użu effettiv tal-Fondi 
tal-UE u li jitnaqqas ir-riskju għall-baġit 
tal-UE.

implementazzjoni tal-Fondi tal-QSK 
madwar l-Unjoni. Sabiex tiġi faċilitata l-
eżekuzzjoni ta' programmi, huwa xieraq li 
jiġi stabbilit li d-data tal-bidu għall-
eliġibbiltà tal-infiq tista' tkun qabel l-
1 ta’ Jannar 2014 jekk l-Istat Membru 
konċernat jippreżenta programm qabel dik 
id-data.

Or. es

Emenda 269
Markus Pieper, Manfred Weber, Hermann Winkler, Michael Theurer, Joachim Zeller, 
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Sabiex ikunu żgurati l-effikaċja, il-
ġustizzja u l-impatt sostenibbli tal-intervent 
tal-Fondi CSF, għandu jkun hemm 
dispożizzjonijiet li jiggarantixxu li l-
investmenti fin-negozji u l-infrastrutturi 
jdumu fit-tul u li jimpedixxu l-użu ta' dawn 
il-Fondi tal-QSK għal vantaġġ mhux 
dovut. L-esperjenza turi li perjodu ta' 
ħames snin huwa perjodu minimu xieraq li 
għandu jiġi applikat, minbarra fejn ir-regoli 
dwar l-għajnuna mill-Istat ikunu 
jipprevedu perjodu differenti. Huwa xieraq 
li azzjonijiet appoġġati mill-FSE u 
azzjonijiet li ma jinvolvux investiment 
produttiv jew investiment fl-infrastruttura 
jiġu esklużi mir-rekwiżit ġenerali ta' 
durabbiltà, sakemm rekwiżiti bħal dawn 
ma jkunux jirriżultaw mir-regoli 
applikabbli dwar l-għajnuna mill-Istat, u li 
jiġu esklużi kontributi għal strumenti 

(41) Sabiex ikunu żgurati l-effikaċja, il-
bilanċ u l-impatt sostenibbli tal-intervent 
tal-Fondi tal-QSK, għandu jkun hemm 
dispożizzjonijiet li jiggarantixxu li l-
investmenti fin-negozji u l-infrastrutturi 
jdumu fit-tul u li jimpedixxu l-użu ta' dawn 
il-Fondi tal-QSK għal vantaġġ mhux 
dovut. L-esperjenza turi li perjodu ta' 
għaxar snin huwa perjodu minimu xieraq 
li għandu jiġi applikat, minbarra fejn ir-
regoli dwar l-għajnuna mill-Istat ikunu 
jipprevedu perjodu differenti. Huwa xieraq 
li azzjonijiet appoġġati mill-FSE u 
azzjonijiet li ma jinvolvux investiment 
produttiv jew investiment fl-infrastruttura 
jiġu esklużi mir-rekwiżit ġenerali ta' 
durabbiltà, sakemm rekwiżiti bħal dawn 
ma jkunux jirriżultaw mir-regoli 
applikabbli dwar l-għajnuna mill-Istat, u li 
jiġu esklużi kontributi għal strumenti 
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finanzjarji jew minnhom. finanzjarji jew minnhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

ara. l-Art. 77;  Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta’ dwar il-Ħames Rapport ta’ 
Koeżjoni tal-Kummissjoni Ewropea u l-istrateġija għall-politika ta' koeżjoni ta' wara l-
2013(2011/2035(INI)

Emenda 270
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann Winkler, 
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Premessa 41a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) Fil-valutazzjoni ta 'proġetti ta’ aktar 
minn Eur 25 miljun, il-Kummissjoni 
għandu jkollha l-informazzjoni kollha 
meħtieġa biex tkun tista’ tistma jekk il-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Fond tistax 
twassal għal telf sostanzjali ta’ impjiegi 
f'postijiet eżistenti fi ħdan l-Unjoni 
Ewropea, biex tiżgura li l-finanzjament 
Komunitarju ma jsostnix rilokazzjoni fl-
Unjoni.

Or. de

Emenda 271
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Premessa 41b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41b) Fil-każ ta’ sussidji diretti għall-
kumpaniji, għandha tiġi kkunsidrata s-
sitwazzjoni fejn il-politika ta’ koeżjoni, 
partikolarment il-kumpaniji kbar, 
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tiffinanzja effetti mhux ippjanati (effett 
deadweight) minflok ma tinfluwenza 
deċiżjonijiet mill-kumpaniji rigward l-
orjentament lejn post partikolari. 
Għalhekk, il-promozzjoni ta’ impriżi 
privati għandha, iktar minn minn qatt 
qabel, tiġi kkonċentrata fuq investimenti 
fir-riċerka u l-iżvilupp jew għandha tiġi 
pprovduta, b’iktar intensità, indirettament 
permezz ta’ ffinanzjar tal-infrastruttura;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara. l-Art. 71; Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta’Lulju 2011dwar il-Ħames 
Rapport ta’ Koeżjoni tal-Kummissjoni Ewropea u l-istrateġija għall-politika ta' koeżjoni ta' 
wara l-2013 (2011/2035(INI))

Emenda 272
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Premessa 41c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41c) Għandu jkun hemm dispożizzjoni 
ċara fir-Regolament Ġenerali dwar il-
Fondi Strutturali, li teskludi kwalunkwe 
finanzjament tal-UE għar-rilokazzjoni fl-
Unjoni u li permezz tagħha jitbaxxa l-
limitu għar-reviżjoni ta’ investimenti bħal 
dawn għal 25 miljun, filwaqt li kumpaniji 
kbar jiġu esklużi minn sussidji diretti u 
jiġu stabbiliti l-limiti fuq it-tul tal-
attivitajiet għal 10 snin;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara. l-Art. 71, Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta’Lulju 2011dwar il-Ħames 
Rapport ta’ Koeżjoni tal-Kummissjoni Ewropea u l-istrateġija għall-politika ta' koeżjoni ta' 
wara l-2013 (2011/2035 (INI))
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Emenda 273
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) L-Istati Membri għandohm jadottaw 
miżuri xierqa biex jiggarantixxu t-twaqqif 
u l-iffunzjonar xierqa tas-sistemi ta' 
ġestjoni u kontroll sabiex tingħata 
assigurazzjoni dwar l-użu legali u regolari 
tal-Fondi tal-QSK. L-obbligi tal-Istati 
Membri fir-rigward tas-sistemi ta’ ġestjoni 
u kontroll, u l-prevenzjoni, u b'rabta mal-
prevenzjoni, l-iskoperta u l-korrezzjoni ta’ 
irregolaritajiet u ksur tal-liġi tal-Unjoni 
għandhom jiġu speċifikati.

(42) L-Istati Membri għandohm jadottaw 
miżuri xierqa biex jiggarantixxu t-twaqqif 
u l-iffunzjonar xierqa tas-sistemi ta' 
ġestjoni u kontroll sabiex tingħata 
assigurazzjoni dwar l-użu legali u regolari 
tal-Fondi tal-QSK skont l-istandards 
internazzjonali tal-Ġestjoni tal-Proġett u 
tal-Programm. L-obbligi tal-Istati Membri 
fir-rigward tas-sistemi ta’ ġestjoni u 
kontroll, u l-prevenzjoni, u b'rabta mal-
prevenzjoni, l-iskoperta u l-korrezzjoni ta’ 
irregolaritajiet u ksur tal-liġi tal-Unjoni 
għandhom jiġu speċifikati wkoll fl-
Artikolu tar-Regolament.

Or. en

Emenda 274
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Skont il-prinċipji ta' ġestjoni 
kondiviża, l-Istati Membri għandu 
jkollhom ir-responsabbiltà ewlenija, 
permezz tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ 
kontroll tagħhom, għall-implementazzjoni 
u l-kontroll tal-operazzjonijiet tal-
programmi. Sabiex tiġi żgurata l-effikaċja 
tal-kontroll fuq l-għażla u l-
implimentazzjoni ta' operazzjonijiet u l-
iffunzjonar tas-sistema ta' ġestjoni u 

(43) Skont il-prinċipji ta' ġestjoni 
kondiviża, l-Istati Membri u l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali għandu jkollhom ir-
responsabbiltà ewlenija, permezz tas-
sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll tagħhom, 
għall-implementazzjoni u l-kontroll tal-
operazzjonijiet tal-programmi. Sabiex tiġi 
żgurata l-effikaċja tal-kontroll fuq l-għażla 
u l-implimentazzjoni ta' operazzjonijiet u l-
iffunzjonar tas-sistema ta' ġestjoni u 
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kontroll, għandhom jiġu speċifikati l-
funzjonijiet tal-awtorità ta' ġestjoni.

kontroll, għandhom jiġu speċifikati l-
funzjonijiet tal-awtorità ta' ġestjoni.

Or. en

Emenda 275
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal Regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Skont il-prinċipji ta' ġestjoni 
kondiviża, l-Istati Membri għandu 
jkollhom ir-responsabbiltà ewlenija, 
permezz tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ 
kontroll tagħhom, għall-implementazzjoni 
u l-kontroll tal-operazzjonijiet tal-
programmi. Sabiex tiġi żgurata l-effikaċja 
tal-kontroll fuq l-għażla u l-
implimentazzjoni ta' operazzjonijiet u l-
iffunzjonar tas-sistema ta' ġestjoni u 
kontroll, għandhom jiġu speċifikati l-
funzjonijiet tal-awtorità ta' ġestjoni.

(43) Skont il-prinċipji ta' ġestjoni 
kondiviża, l-Istati Membri u l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali maħtura għandu 
jkollhom ir-responsabbiltà konġunta, 
permezz tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ 
kontroll tagħhom, għall-implementazzjoni 
u l-kontroll tal-operazzjonijiet tal-
programmi. Sabiex tiġi żgurata l-effikaċja 
tal-kontroll fuq l-għażla u l-
implimentazzjoni ta' operazzjonijiet u l-
iffunzjonar tas-sistema ta' ġestjoni u 
kontroll, għandhom jiġu speċifikati l-
funzjonijiet tal-awtorità ta' ġestjoni.

Or. fr

Emenda 276
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Sabiex tkun żgurata assigurazzjoni 
ex ante fuq it-twaqqif u d-disinn tas-
sistemi ewlenin tal-ġestjoni u l-kontroll, l-
Istati Membri għandhom jaħtru korp ta’ 
akkreditazzjoni li jkun responsabbli għall-
akkreditazzjoni u l-irtirar tal-
akkreditazzjoni tal-korpi ta’ ġestjoni u 

imħassar
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kontroll.

Or. de

Emenda 277
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Sabiex tkun żgurata assigurazzjoni 
ex ante fuq it-twaqqif u d-disinn tas-
sistemi ewlenin tal-ġestjoni u l-kontroll, l-
Istati Membri għandhom jaħtru korp ta’ 
akkreditazzjoni li jkun responsabbli għall-
akkreditazzjoni u l-irtirar tal-
akkreditazzjoni tal-korpi ta’ ġestjoni u 
kontroll.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li tiġi evitata l-proliferazzjoni ta’ korpi u atturi li jagħmlu s-sistema ta’ ġestjoni 
u kontroll iktar kumplessa.

Emenda 278
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Sabiex tkun żgurata assigurazzjoni 
ex ante fuq it-twaqqif u d-disinn tas-
sistemi ewlenin tal-ġestjoni u l-kontroll, l-
Istati Membri għandhom jaħtru korp ta’ 
akkreditazzjoni li jkun responsabbli għall-
akkreditazzjoni u l-irtirar tal-
akkreditazzjoni tal-korpi ta’ ġestjoni u 

imħassar
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kontroll.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hija l-awtorità ta' awditjar li tagħmel l-evalwazzjoni ex ante u biha tagħti l-approvazzjoni 
għas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll. Il-KEE titlob li jkun hemm korp ieħor jew l-istess wieħed 
li tistabbilixxi l-proċedura għall-għoti taċ-ċertifikazzjoni lill-awtorità ta’ ġestjoni. Dan 
jinvolvi żieda fil-piż amministrattiv u jmur kontra l-proċess ta’ simplifikazzjoni.

Emenda 279
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Għandhom jiġu stabbiliti s-setgħat u r-
responsabbiltajiet tal-Kummissjoni li 
tivverifika l-funzjonament effettiv tas-
sistemi ta’ ġestjoni u kontroll, u li titlob li 
tittieħed azzjoni mill-Istati Membri. Il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
twettaq awditjar iffukat fuq kwistjonijiet 
relatati mal-ġestjoni finanzjarja tajba 
sabiex jinġibdu konklużjonijiet dwar il-
prestazzjoni tal-Fondi.

(45) Għandhom jiġu stabbiliti s-setgħat u r-
responsabbiltajiet tal-Kummissjoni li 
tivverifika l-funzjonament effettiv tas-
sistemi ta’ ġestjoni u kontroll, inkluża l-
evalwazzjoni tal-kapaċitajiet tagħha tal-
ġestjoni tal-Proġett u tal-programm u li 
titlob li tittieħed azzjoni mill-Istati 
Membri. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li twettaq awditjar iffukat fuq 
kwistjonijiet relatati mal-ġestjoni 
finanzjarja tajba sabiex jinġibdu 
konklużjonijiet dwar il-prestazzjoni tal-
Fondi.

Or. en

Emenda 280
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Il-ħlas ta' prefinanzjament fil-bidu tal- (47) Il-ħlas ta' prefinanzjament fil-bidu tal-
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programmi jiżgura li l-Istat Membru jkollu 
l-mezzi li jagħti appoġġ lill-benefiċjarji fl-
implimentazzjoni tal-programm mill-
adozzjoni tal-programm. Għaldaqstant, 
għandhom isiru dispożizzjonijiet għal 
ammonti ta' prefinanzjament inizjali mill-
Fondi tal-QSK. Il-prefinanzjament inizjali 
għandu jiġi approvat bis-sħiħ meta 
jingħalaq il-programm.

programmi jiżgura li l-Istat Membru jkollu 
wkoll il-mezzi li jagħti ex ante appoġġ lill-
benefiċjarji mill-bidu tal-implimentazzjoni 
tal-programm, sabiex jiġi żgurat li l-
benefiċjarji jkollhom is-sostenn 
finanzjarju biex jagħmlu l-investimenti 
allokati. Għaldaqstant, għandhom isiru 
dispożizzjonijiet għal ammonti ta' 
prefinanzjament inizjali mill-Fondi tal-
QSK. Il-prefinanzjament inizjali għandu 
jiġi approvat bis-sħiħ meta jingħalaq il-
programm.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-Kummissjoni tista’ toffri ammont ta’ prefinanzjament lill-Istati Membri, dawn 
tal-aħħar għandhom ukoll jużaw il-prefinanzjament biex iħallsu lill-benefiċjarji tal-proġetti 
adottati, sabiex jipprovdu lil kumpaniji bil-likwidità sabiex jinvestu.

Emenda 281
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Sabiex jiġi żgurat li l-nefqa 
kofinanzjata mill-baġit tal-Unjoni f'sena 
finanzjarja partikolari tintuża skont ir-
regoli applikabbli, għandu jinħoloq qafas 
xieraq għall-approvazzjoni annwali tal-
kontijiet. F'dan il-qafas, il-korpi 
akkreditati għandhom jissottomettu lill-
Kummissjoni, fir-rigward ta’ kull 
programm, dikjarazzjoni ta’ 
assigurazzjoni tal-ġestjoni akkumpanjata 
mill-kontijiet annwali ċċertifikati, rapport 
fil-qosor tal-kontrolli u opinjoni ta’ 
awditjar indipendenti u rapport ta’ 
kontroll.

imħassar
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Or. es

Emenda 282
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Sabiex jiġi żgurat li l-nefqa 
kofinanzjata mill-baġit tal-Unjoni f'sena 
finanzjarja partikolari tintuża skont ir-
regoli applikabbli, għandu jinħoloq qafas 
xieraq għall-approvazzjoni annwali tal-
kontijiet. F'dan il-qafas, il-korpi 
akkreditati għandhom jissottomettu lill-
Kummissjoni, fir-rigward ta’ kull 
programm, dikjarazzjoni ta’ 
assigurazzjoni tal-ġestjoni akkumpanjata 
mill-kontijiet annwali ċċertifikati, rapport 
fil-qosor tal-kontrolli u opinjoni ta’ 
awditjar indipendenti u rapport ta’ kontroll.

(49) Sabiex jiġi żgurat li l-nefqa 
kofinanzjata mill-baġit tal-Unjoni f'sena 
finanzjarja partikolari tintuża skont ir-
regoli applikabbli, għandu jinħoloq qafas 
xieraq għall-approvazzjoni annwali tal-
kontijiet. F'dan il-qafas għandu jinkludi
opinjoni ta’ awditjar indipendenti u rapport 
ta’ kontroll.

Or. de

Emenda 283
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Sabiex jiġi żgurat li l-nefqa 
kofinanzjata mill-baġit tal-Unjoni f'sena 
finanzjarja partikolari tintuża skont ir-
regoli applikabbli, għandu jinħoloq qafas 
xieraq għall-approvazzjoni annwali tal-
kontijiet. F'dan il-qafas, il-korpi 
akkreditati għandhom jissottomettu lill-
Kummissjoni, fir-rigward ta’ kull 
programm, dikjarazzjoni ta’ 
assigurazzjoni tal-ġestjoni akkumpanjata 

(49) Sabiex jiġi żgurat li l-nefqa 
kofinanzjata mill-baġit tal-Unjoni f'sena 
finanzjarja partikolari tintuża skont ir-
regoli applikabbli, għandu jinħoloq qafas 
xieraq għall-approvazzjoni annwali tal-
kontijiet.
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mill-kontijiet annwali ċċertifikati, rapport 
fil-qosor tal-kontrolli u opinjoni ta’ 
awditjar indipendenti u rapport ta’ 
kontroll.

Or. en

Emenda 284
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Sabiex tiġi inkoraġġita d-dixxiplina 
finanzjarja, huwa xieraq li jiġu definiti l-
arranġamenti għad-diżimpenn ta’ 
kwalunkwe parti tal-impenn tal-baġit fi 
programm, b’mod partikolari fejn l-
ammont jista’ jkun eskluż mid-diżimpenn, 
partikolarment meta d-dewmien fl-
implimentazzjoni jirriżulta minn 
ċirkostanzi li huma indipendenti mill-parti 
kkonċernata, li jkunu anormali jew 
imprevedibbli u li l-konsegwenzi tagħhom 
ma jistgħux jiġu evitati minkejja d-
diliġenza murija.

(51) Sabiex tiġi inkoraġġita d-dixxiplina 
finanzjarja, huwa xieraq li jiġu definiti l-
arranġamenti għad-diżimpenn ta’ 
kwalunkwe parti tal-impenn tal-baġit fi 
programm, b’mod partikolari fejn l-
ammont jista’ jkun eskluż mid-diżimpenn, 
partikolarment meta d-dewmien fl-
implimentazzjoni jirriżulta minn 
ċirkostanzi li huma indipendenti mill-parti 
kkonċernata, li jkunu anormali jew 
imprevedibbli u li l-konsegwenzi tagħhom 
ma jistgħux jiġu evitati minkejja d-
diliġenza murija. Jekk Stat Membru jkun 
qed jesperjenza diffikultajiet finanzjarji, 
il-Kummissjoni għandha, fuq talba ta’ 
dan l-Istat Membru, tieħu f’idejha l-
amministrazzjoni tal-fondi u tkun tista’ 
tistabbilixxi programm speċifiku li b’mod 
partikolari jippromwovi t-tkabbir 
ekonomiku fl-Istat Membru kkonċernat.

Or. de

Emenda 285
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 52
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Huma meħtieġa dispożizzjonijiet 
ġenerali addizzjonali b'rabta mat-tħaddim 
speċifiku tal-Fondi. B’mod partikolari, 
sabiex jiżdied il-valur miżjud tagħhom, u 
biex jissaħħaħ il-kontribut tagħhom għall-
prijoritajiet tal-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
il-funzjonament ta’ dawn il-Fondi għandu 
jiġi ssimplifikat u kkonċentrat fuq il-miri 
tal-‘Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi’
u l-‘kooperazzjoni territorjali Ewropea’.

(52) Huma meħtieġa dispożizzjonijiet 
ġenerali addizzjonali b'rabta mat-tħaddim 
speċifiku tal-Fondi. B’mod partikolari, 
sabiex jiżdied il-valur miżjud tagħhom, u 
biex jissaħħaħ il-kontribut tagħhom għall-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
u għall-prijoritajiet tal-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, il-funzjonament ta’ dawn il-
Fondi għandu jiġi ssimplifikat u 
kkonċentrat fuq il-miri tal-‘Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi’ u l-
‘kooperazzjoni territorjali Ewropea’.

Or. en

Emenda 286
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex jiġu promossi l-objettivi tat-
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 

(54) Sabiex jiġu promossi l-objettivi tat-
Trattat ta’ koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali, il-mira tal-'Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi' għandha tappoġġa 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 ġew 
appoġġati mill-objettiv ta’ 
“Konverġenza”, inklużi dawk ir-reġjuni li 
ġew appoġġati bħala “eliminazzjoni 
gradwali” f’dan il-perjodu b’mod konformi 
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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.

mal-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) tal-
Kunsill Nru 1083/2006 tal-11 ta’ Lulju 
2006 b’dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-
Fond Ewropew għall-iżvilupp reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ 
Koeżjoni u li jirrevoka r-Regolament (KE) 
Nru 1260/19991 u li l-PDG per capita 
tagħhom għall-perjodu 2007 ul-2013 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 per capita 
huwa inqas minn 90 % ta’ dak tal-medja 
tal-Unjoni għandhom jibbenifikaw taħt il-
mira ta’ 'Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi' mill-FK.
_________________
1 ĠU L 210 tal-31.7.2006, p. 25.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Anki r-reġjuni li attwalment (2007-2013) huma kkunsidrati bħala l-hekk imsejħa reġjuni ta’ 
eleminazzjoni gradwali għandhom jibbenefikaw mill-hekk imsejħa xibka tas-sigurtà, jiġifieri 
mill-għajnuna minima ta’ 2/3 tal-għajnuna attwali. Għandu jiġi kkjarafikat, li r-reġjuni 
kollha inklużi r-reġjuni tal-eliminazzjoni gradwali b’mod konformi tal-Artikoli 1(8) tar-
Regolament Nru 1083/2006 li l-mira ta’ konverġenza ma tibqax tapplika għalihom, jaqgħu 
taħtu, sabiex dak li nkiseb ikun jista’ jiġi konsolidat.

Emenda 287
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex jiġu promossi l-objettivi tat-
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 

(54) Sabiex jiġu promossi l-objettivi tat-
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 



AM\903190MT.doc 85/179 PE489.656v01-00

MT

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.

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  u r-reġjuni attwalment bi status 
ta’ tneħħija gradwali 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.

Or. en

Emenda 288
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex jiġu promossi l-objettivi tat-
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 

(54) Sabiex jiġu promossi l-objettivi tat-
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 
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(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.

(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 kienu 
eliġibbli għall-finanzjament taħt l-objettiv 
ta’ Konverġenza skont l-Artikolu 5(1) tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1083/2006 u li l-PDG per capita tagħhom 
huwa aktar minn 75% tal-medja tal-PDG 
tal-UE-27, u reġjuni li kienu eliġibbli għal 
finanzjament taħt l-Appoġġ transizzjonali 
skont l-Artikolu 8(1) tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1083/2006 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.

Or. en

Emenda 289
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex jiġu promossi l-objettivi tat-
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-

(54) Sabiex jiġu promossi l-objettivi tat-
Trattat ta’ koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali, il-mira tal-'Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi' għandha tappoġġa 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 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-



AM\903190MT.doc 87/179 PE489.656v01-00

MT

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.

reġjuni kollha li ġew appoġġati mill-
objettiv ta’ “Konverġenza”, inklużi dawk 
ir-reġjuni li ġew appoġġati bħala 
“eliminazzjoni gradwali” fil-perjodu 
2007-2013 b’mod konformi mal-Artikolu 
8(1) tar-Regolament (KE) tal-Kunsill Nru 
1083/2006 tal-11 ta’ Lulju 2006 
b’dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali,il-Fond 
Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni u 
li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 
1260/19991  u li l-PDG per capita tagħhom 
għall-perjodu 2007 ul-2013 kien taħt il-
medja għall-UE-25 matul il-perjodu ta’ 
referenza, iżda li 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.
_________________
1 ĠU L 210 tal-31.7.2006, p. 25.

Or. de

Emenda 290
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex jiġu promossi l-objettivi tat-
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 

(54) Sabiex jiġu promossi l-objettivi tat-
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 attwali, 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 
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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.

skont il-medja tal-Unjoni. Sabiex tiġi 
żgurata s-sostenibbiltà fit-tul tal-
investiment mill-Fondi Strutturali u 
jiżdiedu t-tkabbir ekonomiku u l-koeżjoni 
soċjali tar-reġjuni Ewropej, 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 miksub. 
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. Bil-għan li jiġi rifless l-impatt 
reali tal-kriżi tinħtieġ reviżjoni tad-dejta 
ekonomiċi użati kif ukoll l-introduzzjoni 
ta’ kriterji ġodda bħar-rata ta' qgħad 
għall-allokazzjoni tal-fondi tal-politika ta’ 
koeżjoni, u l-introduzzjoni ta’ klawsola ta’ 
aġġustament li tippermetti li tiġi riveduta 
l-kategorija tar-reġjuni waqt il-perjodu 
skont it-tibdil sostanzjali tas-sitwazzjoni 
tagħhom, b’mod li jekk reġjun ikun mar 
lura dan ikun jista’ jirċievi appoġġ akbar.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-dati ekonomiċi użati għall-allokazzjoni tal-fondi tal-politika ta’ koeżjoni fil-livell reġjonali 
huma dawk disponibbli l-aħħar u ma jaqbdux fedelment l-impatt tal-kriżi. Għalhekk tinħtieġ 
klawsola ta’ aġġustament li tippermetti li tiġi riveduta l-kategorija tar-reġjuni waqt il-perjodu 
abbażi ta’ tibdil sostanzjali fis-sitwazzjoni tagħhom, b’mod li jekk reġjun ikun mar lura dan 
ikun jista’ jirċievi appoġġ akbar.

Emenda 291
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Premessa 54
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex jiġu promossi l-objettivi tat-
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.

(54) Sabiex jiġu promossi l-objettivi tat-
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 li matul il-perjodu ta' referenza
bejn l-2007-2013 ġew appoġġati mill-
objettiv ta' "konverġenza" u 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.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati riġidità bla bżonn u distorsjonijiet statistiċi, għandu jiġi stabbilit 
regolament tranżitorju.

Emenda 292
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 54
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex jiġu promossi l-objettivi tat-
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. 

(54) Sabiex jiġu promossi l-objettivi tat-
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 per capita huwa inqas minn 90 %
ta’ dak tal-medja tal-Unjoni għandhom 
jibbenifikaw taħt il-mira ta’ 'Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi' mill-FK. 
Minħabba s-sitwazzjoni soċjali u 
ekonomika u l-ispejjeż addizzjonali 
mġarrba minħabba d-distanza u l-
insularità tagħhom, l-aktar reġjuni 
mbiegħda għandhom jiġu meqjusa bħala 
reġjuni anqas żviluppati u għandhom 
jirċievu benefiċċji biex jikkumpensaw 
għal dawn l-iżvantaġġi.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-limiti naturali tal-aktar reġjuni mbiegħda juru li qed jinżammu lura ħafna mill-investiment 
konsiderevoli li jridu jagħmlu f’żoni differenti. Bħala tali, huwa importanti li jiġu kkunsidrati 
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bħala reġjuni anqas żviluppati u jirċievu allokazzjonijiet minn Fondi Strutturali għall-perjodu 
2014–2020 biex jagħmlu tajjeb għall-iżvantaġġi naturali tagħhom.

Emenda 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Premessa 55a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55a) Il-modulazzjoni tar-rata ta’ 
kofinanzjament mill-Fondi għal assi 
prijoritarju għandha tqis il-kopertura ta’ 
żoni bi żvantaġġi naturali jew demografiċi 
severi u permanenti, ta’ Stati Membri 
gżejjer eliġibbli taħt il-Fond ta’ Koeżjoni 
u gżejjer oħra ħlief dawk li fuqhom tinsab 
il-kapitali ta’ Stat Membru jew li jkollhom 
konnessjoni fissa mal-kontinent, ta’ żoni 
muntanjużi kif definiti mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tal-Istat Membru, u taż-żoni bi 
ftit jew ftit li xejn popolazzjoni u żoni oħra 
bi żvantaġġi demografiċi severi.

Or. en

Emenda 294
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Għandhom jiġu stabbiliti kriterji 
oġġettivi sabiex jintgħażlu reġjuni u żoni 
eliġibbli għal appoġġ mill-Fondi. Għal dan 
il-għan, l-identifikazzjoni tar-reġjuni u ż-
żoni fil-livell tal-Unjoni għandha tkun 
ibbażata fuq is-sistema komuni ta’ 
klassifikazzjoni tar-reġjuni stabbilita mir-

(55) Għandhom jiġu stabbiliti kriterji 
oġġettivi sabiex jintgħażlu reġjuni u żoni 
eliġibbli għal appoġġ mill-Fondi. Għal dan 
il-għan, l-identifikazzjoni tar-reġjuni u ż-
żoni fil-livell tal-Unjoni għandha tkun 
ibbażata fuq is-sistema komuni ta’ 
klassifikazzjoni tar-reġjuni stabbilita mir-
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Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta’ Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta’ 
klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet 
territorjali għall-istatistika (NUTS) .

Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta’ Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta’ 
klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet 
territorjali għall-istatistika (NUTS). 
Għandu jkun possibbli li din il-
klassifikazzjoni tiġi adattata skont żoni 
speċifiċi bħal reġjuni gżejjer.

Or. en

Emenda 295
László Surján

Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Għandhom jiġu stabbiliti kriterji 
oġġettivi sabiex jintgħażlu reġjuni u żoni 
eliġibbli għal appoġġ mill-Fondi. Għal dan 
il-għan, l-identifikazzjoni tar-reġjuni u ż-
żoni fil-livell tal-Unjoni għandha tkun 
ibbażata fuq is-sistema komuni ta’ 
klassifikazzjoni tar-reġjuni stabbilita mir-
Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta’ Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta’ 
klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet 
territorjali għall-istatistika (NUTS) .

(55) Għandhom jiġu stabbiliti kriterji 
oġġettivi sabiex jintgħażlu reġjuni u żoni 
eliġibbli għal appoġġ mill-Fondi. Għal dan 
il-għan, l-identifikazzjoni tar-reġjuni u ż-
żoni fil-livell tal-Unjoni għandha tkun 
ibbażata fuq is-sistema komuni ta’ 
klassifikazzjoni tar-reġjuni stabbilita mir-
Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta’ Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta’ 
klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet 
territorjali għall-istatistika (NUTS).
Għandha tiġi stabbilita wkoll sistema li 
tidentifika reġjuni bi żvantaġġi severi 
intrareġjonali, ċikli ta’ faqar, u differenzi  
bħal dawn għandhom jiġu indirizzati 
permezz tal-Fondi kif ukoll, sabiex jiġu 
evitati tensjonijiet soċjali, inter-etniċi, 
ikkawżati mill-faqar.

Or. en

Emenda 296
Giommaria Uggias, Vilja Savisaar-Toomast, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine
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Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Għandhom jiġu stabbiliti kriterji 
oġġettivi sabiex jintgħażlu reġjuni u żoni 
eliġibbli għal appoġġ mill-Fondi. Għal dan 
il-għan, l-identifikazzjoni tar-reġjuni u ż-
żoni fil-livell tal-Unjoni għandha tkun 
ibbażata fuq is-sistema komuni ta’ 
klassifikazzjoni tar-reġjuni stabbilita mir-
Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta’ Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta’ 
klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet 
territorjali għall-istatistika (NUTS) .

(55) Għandhom jiġu stabbiliti kriterji 
oġġettivi sabiex jintgħażlu reġjuni u żoni 
eliġibbli għal appoġġ mill-Fondi. Għal dan 
il-għan, l-identifikazzjoni tar-reġjuni u ż-
żoni fil-livell tal-Unjoni għandha tkun 
ibbażata fuq is-sistema komuni ta’ 
klassifikazzjoni tar-reġjuni stabbilita mir-
Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta’ Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta’ 
klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet 
territorjali għall-istatistika (NUTS).
Għandha tingħata attenzjoni speċjali lil 
reġjuni li jbatu minn żvantaġġi naturali 
jew demografiċi serji u permanenti, bħal 
reġjuni b’densità ta’ popolazzjoni baxxa 
ħafna, u gżejjer, reġjuni transkonfinali u 
reġjuni muntanjużi, b’kunsiderazzjoni tal-
fatt li dawn il-karatteristiċi territorjali 
mhux bilfors jikkorrispondu mal-analiżi 
proposta attwalment mill-klassifikazzjoni 
NUTS.

Or. en

Emenda 297
László Surján

Proposta għal regolament
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(56) Sabiex jiġi stabbilit qafas finanzjarju 
xieraq, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi, permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni, l-analiżi indikattiva 
annwali tal-approprazzjonijiet għall-
impenji disponibbli permezz ta' metodu 
oġġettiv u trasparenti bil-għan li jintlaħqu 
dawk ir-reġjuni li l-iżvilupp tagħhom ikun 

(56) Sabiex jiġi stabbilit qafas finanzjarju 
xieraq, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi, permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni, l-analiżi indikattiva 
annwali tal-approprazzjonijiet għall-
impenji disponibbli permezz ta' metodu 
oġġettiv u trasparenti bil-għan li jintlaħqu 
dawk ir-reġjuni li l-iżvilupp tagħhom ikun 
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għadu lura, fosthom dawk li jirċievu 
appoġġ tranżitorju.

għadu lura, fosthom dawk li jirċievu 
appoġġ tranżitorju u dawk li qed jitħabtu 
ma’ differenzi intrareġjonali severi li 
joħolqu tensjonijiet soċjali, ikkawżati mill-
faqar jew inter-etniċi.

Or. en

Emenda 298
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Premessa 57a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57a) Il-Fond ta' Koeżjoni għandu 
jappoġġa l-proġetti ta’ infrastruttura 
previsti mir-Regolament (UE) Nru 
[...]/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, ta’ [...], li jistabbilixxi l-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa, b’ammont totali 
ta’ EUR XX li għandu jiġi użat b’mod 
esklussiv għall-benefiċċju tal-Istati 
Membri eliġibbli għal-finanzjament taħt 
il-Fond ta' Koeżjoni, u għandhom jiġu 
applikati r-rati ta’ kofinanzjament previsti 
minn dan tal-aħħar. Il-proċedura tal-
għażla tal-proġetti għandha ssir skont l-
objettivi u l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 
[11] tar- Regolament (UE) nº [...]/2012 li 
jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa; madankollu, sal-31 ta’ Diċembru 
2016, l-għażla ta’ proġetti eliġibbli għall-
finanzjament għandha ssir skont l-
allokazzjonijiet nazzjonali trasferiti mill-
Fond ta' Koeżjoni għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Se jkun meħtieġ perjodu ta’ tranżizzjoni ta’ tliet snin li matulu jkunu assigurati l-
allokazzjonijiet meħtieġa sabiex jiġi żgurat li l-Istati Membri kollha jużaw l-istrumenti ta’ 
għajnuna tal-Kummissjoni disponibbli.
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Emenda 299
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Jeħtieġ li jiġu ffissati l-limiti ta’ dawk 
ir-riżorsi għal investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi u li jiġu adottati kriterji oġġettivi 
għall-allokazzjoni tagħhom lir-reġjuni u 
lill-Istati Membri. Sabiex tiġi nkoraġġita l-
aċċellerazzjoni meħtieġa tal-iżvilupp tal-
infrastruttura fit-trasport u l-enerġija, kif 
ukoll it-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni madwar l-Unjoni, 
għandha tinħoloq Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa. L-allokazzjoni tal-
approprjazzjonijiet annwali mill-Fondi u 
l-ammonti trasferiti mill-Fond ta’ 
Koeżjoni lill-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa lil xi Stat Membru għandhom 
ikunu limitati għal limitu li jiġi ffissat 
filwaqt li titqies il-kapaċità ta’ dak l-Istat 
Membru partikolari li jassorbi dawn l-
approprjazzjonijiet. Barra minn hekk,
f'konformità mal-miri ewlenin dwar it-
tnaqqis tal-faqar, huwa meħtieġ li l-iskema 
għall-appoġġ għall-ikel tiġi riorjentata lejn 
l-aktar persuni fil-bżonn biex b'hekk issir 
il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-
iżvilupp armonjuż tal-Unjoni. Huwa 
previst mekkaniżmu li jittrasferixxi r-
riżorsi lejn dan l-istrument u li jiżgura li 
dawn ikunu magħmula minn allokazzjoni 
tal-FSE permezz ta' tnaqqis impliċitu 
korrispondenti tal-perċentwali minima tal-
Fondi Strutturali li għandha tiġi allokata 
lill-FSE f'kull pajjiż.

(57) Jeħtieġ li jiġu ffissati l-limiti ta’ dawk 
ir-riżorsi għal investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi u li jiġu adottati kriterji oġġettivi 
għall-allokazzjoni tagħhom lir-reġjuni u 
lill-Istati Membri. F'konformità mal-miri 
ewlenin dwar it-tnaqqis tal-faqar, huwa 
meħtieġ li l-iskema għall-appoġġ għall-ikel 
tiġi riorjentata lejn l-aktar persuni fil-bżonn 
biex b'hekk issir il-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali u l-iżvilupp armonjuż tal-
Unjoni. Huwa previst mekkaniżmu li 
jittrasferixxi r-riżorsi lejn dan l-istrument u 
li jiżgura li dawn ikunu magħmula minn 
allokazzjoni tal-FSE permezz ta' tnaqqis 
impliċitu korrispondenti tal-perċentwali 
minima tal-Fondi Strutturali li għandha tiġi 
allokata lill-FSE f'kull pajjiż.

Or. en
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Emenda 300
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Sabiex tissaħħaħ l-enfasi fuq ir-
riżultati u l-ksib tal-objettivi u l-miri tal-
Ewropa 2020, ħamsa fil-mija tar-riżorsi 
għall-mira ta' 'Investiment għat-tkabbir u 
l-impjiegi' għandhom jitwarrbu bħala 
riżerva għall- prestazzjoni għal kull Fond, 
u kategorija ta' reġjun f'kull Stat 
Membru.

imħassar

Or. de

Emenda 301
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Sabiex tissaħħaħ l-enfasi fuq ir-
riżultati u l-ksib tal-objettivi u l-miri tal-
Ewropa 2020, ħamsa fil-mija tar-riżorsi 
għall-mira ta’ 'Investiment għat-tkabbir u 
l-impjiegi' għandhom jitwarrbu bħala 
riżerva għall- prestazzjoni għal kull Fond, 
u kategorija ta' reġjun f'kull Stat 
Membru.

imħassar

Or. en

Emenda 302
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Premessa 58
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Sabiex tissaħħaħ l-enfasi fuq ir-
riżultati u l-ksib tal-objettivi u l-miri tal-
Ewropa 2020, ħamsa fil-mija tar-riżorsi 
għall-mira ta’ 'Investiment għat-tkabbir u 
l-impjiegi' għandhom jitwarrbu bħala 
riżerva għall- prestazzjoni għal kull Fond, 
u kategorija ta' reġjun f'kull Stat 
Membru.

imħassar

Or. en

Emenda 303
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Francesco De Angelis, Guido Milana

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Sabiex tissaħħaħ l-enfasi fuq ir-
riżultati u l-ksib tal-objettivi u l-miri tal-
Ewropa 2020, ħamsa fil-mija tar-riżorsi 
għall-mira ta’ 'Investiment għat-tkabbir u 
l-impjiegi' għandhom jitwarrbu bħala 
riżerva għall- prestazzjoni għal kull Fond, 
u kategorija ta' reġjun f'kull Stat 
Membru.

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta’ riserva ta’ effiċjenza tista’ tħalli effetti negattivi u tinċentiva lill-Istati 
Membri u lill-awtoritajiet lokali biex jistabbilixxu minn qabel objettivi limitati u mhux effikaċi 
ħafna bl-iskop li jirċievu l-għotjiet addizzjonali.

Emenda 304
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal Regolament
Premessa 58
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Sabiex tissaħħaħ l-enfasi fuq ir-
riżultati u l-ksib tal-objettivi u l-miri tal-
Ewropa 2020, ħamsa fil-mija tar-riżorsi 
għall-mira ta’ 'Investiment għat-tkabbir u 
l-impjiegi' għandhom jitwarrbu bħala 
riżerva għall- prestazzjoni għal kull Fond, 
u kategorija ta' reġjun f'kull Stat 
Membru.

imħassar

Or. fr

Emenda 305
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Sabiex tissaħħaħ l-enfasi fuq ir-
riżultati u l-ksib tal-objettivi u l-miri tal-
Ewropa 2020, ħamsa fil-mija tar-riżorsi 
għall-mira ta’ 'Investiment għat-tkabbir u 
l-impjiegi' għandhom jitwarrbu bħala 
riżerva għall- prestazzjoni għal kull Fond, 
u kategorija ta' reġjun f'kull Stat 
Membru.

imħassar

Or. en

Emenda 306
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, 
Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Sabiex tissaħħaħ l-enfasi fuq ir-
riżultati u l-ksib tal-objettivi u l-miri tal-

imħassar
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Ewropa 2020, ħamsa fil-mija tar-riżorsi 
għall-mira ta’ 'Investiment għat-tkabbir u 
l-impjiegi' għandhom jitwarrbu bħala 
riżerva għall- prestazzjoni għal kull Fond, 
u kategorija ta' reġjun f'kull Stat 
Membru.

Or. it

Emenda 307
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Sabiex tissaħħaħ l-enfasi fuq ir-
riżultati u l-ksib tal-objettivi u l-miri tal-
Ewropa 2020, ħamsa fil-mija tar-riżorsi 
għall-mira ta’ 'Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi' għandhom jitwarrbu bħala 
riżerva għall- prestazzjoni għal kull Fond, 
u kategorija ta' reġjun f'kull Stat Membru.

(58) Sabiex tissaħħaħ l-enfasi fuq ir-
riżultati u l-ksib tal-objettivi u l-miri tal-
Ewropa 2020, ħamsa fil-mija tar-riżorsi 
allokati għal Stat Membru, għall-mira ta’ 
'Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi' 
jistgħu jitwarrbu bħala riżerva għall-
prestazzjoni għal kull Fond, u kategorija ta' 
reġjun f’dan l-Istat Membru.

Or. es

Emenda 308
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Fir-rigward tal-Fondi u bil-għan li tiġi 
żgurata allokazzjoni xierqa għal kull 
kategorija ta’ reġjuni, ir-riżorsi ma
għandhomx jiġu trasferiti bejn ir-reġjuni 
inqas żviluppati, dawk fi tranżizzjoni u 
dawk aktar żviluppati ħlief f’ċirkostanzi 
debitament ġustifikati marbuta mat-

(59) Fir-rigward tal-Fondi u bil-għan li r-
riżorsi ikunu jistgħu jiġu trasferiti taħt 
ċirkustanzi speċifiċi bejn ir-reġjuni inqas 
żviluppati,  dawk fi tranżizzjoni u dawk 
aktar żviluppati .
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twettiq ta’ objettiv tematiku wieħed jew 
aktar u għal mhux aktar minn 2 % tal-
approprjazzjoni totali għal dik il-
kategorija ta’ reġjun.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità tar-ridistribuzzjoni interna tal-fondi bejn diversi kategoriji, pereżempju ta’ stat 
federali, għandha tkun possibbli, sabiex tiġi evitata d-disparità fl-għajnuna.

Emenda 309
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Fir-rigward tal-Fondi u bil-għan li tiġi 
żgurata allokazzjoni xierqa għal kull 
kategorija ta’ reġjuni, ir-riżorsi ma 
għandhomx jiġu trasferiti bejn ir-reġjuni 
inqas żviluppati, dawk fi tranżizzjoni u 
dawk aktar żviluppati ħlief f’ċirkostanzi 
debitament ġustifikati marbuta mat-
twettiq ta’ objettiv tematiku wieħed jew 
aktar u għal mhux aktar minn 2 % tal-
approprjazzjoni totali għal dik il-
kategorija ta’ reġjun.

(59) Fir-rigward tal-Fondi u bil-għan li tiġi 
żgurata allokazzjoni xierqa għal kull 
kategorija ta’ reġjuni, ir-riżorsi ma 
għandhomx jiġu trasferiti bejn ir-reġjuni 
inqas żviluppati, dawk fi tranżizzjoni u 
dawk aktar żviluppati.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni diġà għandhom pakkett finanzjarju speċifiku u m’għandhomx ikunu kapaċi 
jittrasferixxu fondi bejn ir-reġjuni, l-aktar meta l-benefiċjarji l-kbar ikunu r-reġjuni l-aktar 
żviluppati għad-detriment ta’ dawk li huma anqas żviluppati. Huwa ċar li r-riperkussjonjiet 
f’dan il-kuntest mhux ser jikkontribwixxu għal koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
akbar, kif imsemmi fl-Artikolu 174 tat-Trattat. Dan huwa konformi mal-Emenda tal-Artikolu 
85(2).
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Emenda 310
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Fir-rigward tal-Fondi u bil-għan li tiġi 
żgurata allokazzjoni xierqa għal kull 
kategorija ta’ reġjuni, ir-riżorsi ma 
għandhomx jiġu trasferiti bejn ir-reġjuni 
inqas żviluppati, dawk fi tranżizzjoni u 
dawk aktar żviluppati ħlief f’ċirkostanzi 
debitament ġustifikati marbuta mat-twettiq 
ta’ objettiv tematiku wieħed jew aktar u 
għal mhux aktar minn 2 % tal-
approprjazzjoni totali għal dik il-kategorija 
ta’ reġjun.

(59) Fir-rigward tal-Fondi u bil-għan li tiġi 
żgurata allokazzjoni xierqa għal kull 
kategorija ta’ reġjuni, ir-riżorsi ma 
għandhomx jiġu trasferiti bejn ir-reġjuni 
inqas żviluppati, dawk fi tranżizzjoni u 
dawk aktar żviluppati ħlief f’ċirkostanzi 
debitament ġustifikati marbuta mat-twettiq 
ta’ objettiv tematiku wieħed jew aktar u 
għal mhux aktar minn 5% tal-
approprjazzjoni totali għal dik il-kategorija 
ta’ reġjun.

Or. en

Emenda 311
Markus Pieper, Joachim Zeller, Michael Theurer, Tamás Deutsch, Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Fir-rigward tal-Fondi u bil-għan li tiġi 
żgurata allokazzjoni xierqa għal kull 
kategorija ta’ reġjuni, ir-riżorsi ma 
għandhomx jiġu trasferiti bejn ir-reġjuni 
inqas żviluppati, dawk fi tranżizzjoni u 
dawk aktar żviluppati ħlief f’ċirkostanzi 
debitament ġustifikati marbuta mat-twettiq 
ta’ objettiv tematiku wieħed jew aktar u 
għal mhux aktar minn 2 % tal-
approprjazzjoni totali għal dik il-kategorija 
ta’ reġjun.

(59) Fir-rigward tal-Fondi u bil-għan li tiġi 
żgurata allokazzjoni xierqa għal kull 
kategorija ta’ reġjuni, ir-riżorsi ma 
għandhomx jiġu trasferiti bejn ir-reġjuni 
inqas żviluppati u dawk aktar żviluppati 
ħlief f’ċirkostanzi debitament ġustifikati 
marbuta mat-twettiq ta’ objettiv tematiku 
wieħed jew aktar u għal mhux aktar minn 
2 % tal-approprjazzjoni totali għal dik il-
kategorija ta’ reġjun.

Or. de
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Emenda 312
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Fir-rigward tal-Fondi u bil-għan li tiġi 
żgurata allokazzjoni xierqa għal kull 
kategorija ta’ reġjuni, ir-riżorsi ma 
għandhomx jiġu trasferiti bejn ir-reġjuni 
inqas żviluppati, dawk fi tranżizzjoni u 
dawk aktar żviluppati ħlief f’ċirkostanzi 
debitament ġustifikati marbuta mat-twettiq 
ta’ objettiv tematiku wieħed jew aktar u 
għal mhux aktar minn 2 % tal-
approprjazzjoni totali għal dik il-kategorija 
ta’ reġjun.

(59) Fir-rigward tal-Fondi u bil-għan li tiġi 
żgurata allokazzjoni xierqa għal kull 
kategorija ta’ reġjuni, ir-riżorsi ma 
għandhomx jiġu trasferiti bejn ir-reġjuni 
inqas żviluppati, dawk fi tranżizzjoni u 
dawk aktar żviluppati ħlief f’ċirkostanzi 
debitament ġustifikati marbuta mat-twettiq 
ta’ objettiv tematiku wieħed jew aktar u 
għal mhux aktar minn 6 % tal-
approprjazzjoni totali għal dik il-kategorija 
ta’ reġjun.

Or. en

Emenda 313
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Premessa 59a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59a) L-esperjenza mal-qafas finanzjarju 
attwali juri li l-assorbiment tal-
finanzjament jeħtieġ li tinżamm għal 4% 
tar-rati tal-limiti tal-PDG għall-
allokazzjonijiet ta’ koeżjoni;

Or. en

Emenda 314
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Premessa 60
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) Sabiex jiġi żgurat impatt ekonomiku 
ġenwin, l-appoġġ mill-Fondi ma għandux 
jissostitwixxi l-infiq pubbliku jew l-infiq 
strutturali ekwivalenti mill-Istati Membri 
taħt it-termini ta’ dan ir-Regolament. Barra 
minn hekk, sabiex l-appoġġ mill-Fondi 
jieħu kont ta’ kuntest ekonomiku usa’, il-
livell ta’ infiq pubbliku għandu jiġi 
ddeterminat b’referenza għall-
kondizzjonijiet makroekonomiċi ġenerali li 
fihom isir il-finanzjament abbażi tal-
indikaturi pprovduti fil-Programmi ta’ 
Stabbiltà u Konverġenza kull sena mill-
Istati Membri skont ir-Regolament (KE) 
Nru. 1466/1997 tas-7 ta’ Lulju 1997 dwar 
it-tisħiħ tas-sorveljanza tal-pożizzjonijiet 
baġitarji u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni 
ta’ politika ekonomika. Il-verifika mill-
Kummissjoni tal-prinċipju tal-
addizzjonalità għandha tikkonċentra fuq l-
Istati Membri li fihom ir-reġjuni inqas 
żviluppati u ta’ tranżizzjoni jkopru mill-
inqas 15% tal-popolazzjoni minħabba l-
livell tar-riżorsi finanzjarji allokati lilhom.

(60) Sabiex jiġi żgurat impatt ekonomiku 
ġenwin, l-appoġġ mill-Fondi ma għandux 
jissostitwixxi l-infiq pubbliku jew l-infiq 
strutturali ekwivalenti mill-Istati Membri 
taħt it-termini ta’ dan ir-Regolament. Barra 
minn hekk, sabiex l-appoġġ mill-Fondi 
jieħu kont ta’ kuntest ekonomiku usa’, il-
livell ta’ nfiq pubbliku għandu jiġi 
ddeterminat b’referenza għall-
kondizzjonijiet makroekonomiċi ġenerali li 
fihom isir il-finanzjament abbażi tal-
indikaturi pprovduti fil-Programmi ta’ 
Stabbiltà u Konverġenza kull sena mill-
Istati Membri skont ir-Regolament (KE) 
Nru. 1466/1997 tas-7 ta’ Lulju 1997 dwar 
it-tisħiħ tas-sorveljanza tal-pożizzjonijiet 
baġitarji u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni 
ta’ politika ekonomika. Il-verifika mill-
Kummissjoni tal-prinċipju tal-
addizzjonalità għandha tiġi estiża għar-
reġjuni kollha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara. l-Art. 1, Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta’Lulju 2011dwar il-Ħames Rapport 
ta’ Koeżjoni tal-Kummissjoni Ewropea u l-istrateġija għall-politika ta' koeżjoni ta' wara l-
2013 (2011/2035 (INI))

Emenda 315
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Premessa 61
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet addizzjonali dwar l-
ipprogrammar, il-ġestjoni, il-monitoraġġ u 
l-kontroll tal-programmi operazzjonali 
appoġġjati mill-Fondi. Il-programmi 
operazzjonali għandhom jistabbilixxu l-assi 
prijoritarji għal objettivi tematiċi, 
jelaboraw loġika konsistenti ta' intervent 
biex jiġu indirizzati l-ħtiġiet ta' żvilupp 
identifikati, u jistabbilixxu qafas għal 
valutazzjoni tal-prestazzjoni. Għandhom 
ukoll jinkludu elementi neċessarji oħrajn li 
jkunu ta' bażi għall-implimentazzjoni 
effettiva u effiċjenti tal-Fondi.

(61) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet addizzjonali dwar l-
ipprogrammar, il-ġestjoni, il-monitoraġġ, 
ir-rappurtar, il-metodoloġija, il-prattiki 
tal-Ġestjoni tal-Proġett u tal-Programm u 
l-kontroll tal-programmi operazzjonali 
appoġġjati mill-Fondi. Il-programmi 
operazzjonali għandhom jistabbilixxu l-assi 
prijoritarji għal objettivi tematiċi, 
jelaboraw loġika konsistenti ta' intervent 
biex jiġu indirizzati l-ħtiġiet ta' żvilupp 
identifikati, u jistabbilixxu qafas għal 
valutazzjoni tal-prestazzjoni. Għandhom 
ukoll jinkludu elementi neċessarji oħrajn li 
jkunu ta' bażi għall-implimentazzjoni 
effettiva u effiċjenti tal-Fondi.

Or. en

Emenda 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet addizzjonali dwar l-
ipprogrammar, il-ġestjoni, il-monitoraġġ u 
l-kontroll tal-programmi operazzjonali 
appoġġjati mill-Fondi. Il-programmi 
operazzjonali għandhom jistabbilixxu l-assi 
prijoritarji għal objettivi tematiċi, 
jelaboraw loġika konsistenti ta' intervent 
biex jiġu indirizzati l-ħtiġiet ta' żvilupp 
identifikati, u jistabbilixxu qafas għal 
valutazzjoni tal-prestazzjoni. Għandhom 
ukoll jinkludu elementi neċessarji oħrajn li 
jkunu ta' bażi għall-implimentazzjoni 
effettiva u effiċjenti tal-Fondi.

(61) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet addizzjonali dwar l-
ipprogrammar, il-ġestjoni, il-monitoraġġ u 
l-kontroll tal-programmi operazzjonali 
appoġġjati mill-Fondi. Il-programmi 
operazzjonali għandhom jistabbilixxu l-assi 
prijoritarji għal objettivi tematiċi u għall-
prinċipji orizzontali dwar konformità mal-
Unjoni u l-liġi nazzjonali, il-promozzjoni 
tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u n-
nondiskriminazzjoni, u l-iżvilupp 
sostenibbli, kif definit f’dan ir-
Regolament, jelaboraw loġika konsistenti 
ta' intervent biex jiġu indirizzati l-ħtiġiet ta' 
żvilupp identifikati, u jistabbilixxu qafas 
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għal valutazzjoni tal-prestazzjoni. 
Għandhom ukoll jinkludu elementi 
neċessarji oħrajn li jkunu ta' bażi għall-
implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-
Fondi.

Or. en

Emenda 317
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(62) Bl-iskop li jittejbu l-
komplementaritajiet u tiġi ssimplifikata l-
implimentazzjoni, għandu jkun possibbli li 
appoġġ mill-FK u mill-FEŻR jingħaqad 
ma' appoġġ mill-FSE fi programmi 
operazzjonali konġunti taħt il-mira dwar it-
tkabbir u l-impjiegi.

(62) Bl-iskop li jittejbu l-
komplementaritajiet u jiġi ssimplifikat l-
aċċess għal Fondi Strutturali għall-
benefiċjarji u l-implimentazzjoni 
sussegwenti tal-proġetti, għandu jkun 
possibbli li jiġi promoss approċċ ta’ 
multiġestjoni li jgħaqqad l-appoġġ mill-
FK u mill-FEŻR ma' appoġġ mill-FSE fi 
programmi operazzjonali konġunti taħt il-
mira dwar it-tkabbir u l-impjiegi.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-approċċ ta’ multiġestjoni ser jippermetti lil benefiċjarju bi pjan ta’ żvilupp ta’ proġett li 
jissottometti applikazzjoni waħda biss għall-finanzjament mill-FEŻR, is-CF jew l-FSE għall-
investimenti differenti li biħsiebu jagħmel. Dan l-approċċ għandu jiffaċilita l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta’ proġetti u jfisser li l-benefiċjarji m’għandhomx għalfejn jissottomettu 
applikazzjonijiet differenti aktar għal programmi ta’ finanzjament differenti.

Emenda 318
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Premessa 64
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(64) Sabiex l-Istati Membri jingħataw l-
għażla li jimplimentaw parti minn 
programm operazzjonali permezz ta' 
approċċ ibbażat fuq ir-riżultati, ikun utli li 
jkun hemm dispożizzjoni għal pjan ta' 
azzjoni konġunta li jkun jinkludi sensiela 
ta' azzjonijiet li għandhom jitwettqu minn 
benefiċjarju biex jikkontribwixxi għall-
għanijiet tal-programm operazzjonali. 
Sabiex tiġi ssimplifikata u msaħħa l-
orjentazzjoni tar-riżultati tal-Fondi, il-
ġestjoni tal-pjan ta’ azzjoni konġunta 
għandha tkun ibbażata esklussivament fuq 
miri, produzzjoni u riżultati maqbula 
b’mod konġunt kif definit fid-deċiżjoni tal-
Kummissjoni li tadotta l-pjan ta’ azzjoni 
konġunta. Il-kontroll u l-awditjar ta’ pjan 
ta’ azzjoni konġunta għandhom ikunu 
limitati wkoll għall-kisba ta’ dawn il-miri, 
prodotti u riżultati. Konsegwentement, 
huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli dwar 
it-tħejjija, il-kontenut, l-adozzjoni, il-
ġestjoni finanzjarja u l-kontroll ta' pjanijiet 
ta' azzjoni konġunta.

(64) Sabiex l-Istati Membri jingħataw l-
għażla li jimplimentaw parti minn 
programm operazzjonali permezz ta' 
approċċ ibbażat fuq ir-riżultati, ikun utli li 
jkun hemm dispożizzjoni għal pjan ta' 
azzjoni konġunta li jkun jinkludi sensiela 
ta' azzjonijiet li għandhom jitwettqu minn 
benefiċjarju biex jikkontribwixxi għall-
għanijiet tal-programm operazzjonali. 
Sabiex tiġi ssimplifikata u msaħħa l-
orjentazzjoni tar-riżultati tal-Fondi, il-
ġestjoni tal-pjan ta’ azzjoni konġunta 
għandha tkun ibbażata esklussivament fuq 
miri, produzzjoni u riżultati  tal-ġestjoni 
tal-Proġett maqbula b’mod konġunt kif 
definit fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tadotta l-pjan ta’ azzjoni konġunta. Il-
kontroll u l-awditjar ta’ pjan ta’ azzjoni 
konġunta għandhom ikunu limitati wkoll 
għall-kisba ta’ dawn il-miri, prodotti u 
riżultati. Konsegwentement, huwa meħtieġ 
li jiġu stabbiliti regoli dwar it-tħejjija, il-
kontenut, l-adozzjoni, il-ġestjoni 
finanzjarja u l-kontroll ta' pjanijiet ta' 
azzjoni konġunta.

Or. en

Emenda 319
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

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 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 
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integrat fi ħdan programm operazzjonali. integrat.

Or. en

Emenda 320
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(67) Sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà ta' 
informazzjoni essenzjali u aġġornata dwar 
l-implimentazzjoni ta' programm, huwa 
meħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu lill-
Kummissjoni b'dejta ewlenina fuq bażi 
regolari. Sabiex jiġi evitat li jkun hemm piż 
addizzjonali fuq l-Istati Membri, dan 
għandu jiġi llimitat għal dejta miġbura fuq 
bażi kontinwa u t-trażmissjoni għandha 
titwettaq permezz ta' skambju ta' dejta 
elettronika.

(67) Sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà ta' 
informazzjoni essenzjali u aġġornata dwar 
l-implimentazzjoni ta' programm, huwa 
meħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu lill-
Kummissjoni b'dejta ewlenina fuq bażi 
regolari. Sabiex jiġi evitat li jkun hemm piż 
addizzjonali fuq l-Istati Membri, dan 
għandu jiġi llimitat għal dejta miġbura fuq 
bażi kontinwa u t-trażmissjoni għandha 
titwettaq permezz ta' skambju ta' dejta 
elettronika. Safejn dawn it-trasferimenti 
jinkludu data personali, għandhom 
japplikaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
95/46/KE u tar-Regolament (KE) 45/2001.

Or. en

Emenda 321
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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-

(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-
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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, il-baġit allokat għall-
azzjonijiet ta' komunikazzjoni taħt dan ir-
Regolament għandu jikkontribwixxi 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.

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, il-baġit allokat għall-
azzjonijiet ta' komunikazzjoni taħt dan ir-
Regolament għandu jikkontribwixxi wkoll 
biex titqajjem kuxjenza dwar l-objettivi 
tal-politika ta’ koeżjoni u r-rwol tagħha 
bħala kwistjoni ta’ rilevanza ġenwina 
għaċ-ċittadini tal-UE;

Or. en

Emenda 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Premessa 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(72) Bil-għan li jissaħħu l-aċċessibbiltà u t-
trasparenza tal-informazzjoni dwar l-
opportunitajiet ta’ finanzjament u l-
benefiċjarji tal-proġett, f’kull Stat Membru 
għandhom ikunu disponibbli websajt unika 
jew portal ta’ websajts li jipprovdu 
informazzjoni dwar il-programmi 
operazzjonali kollha, inklużi l-listi ta’ 
operazzjonijiet appoġġjati taħt kull 
programm operazzjonali.

(72) Bil-għan li jissaħħu l-aċċessibbiltà u t-
trasparenza tal-informazzjoni dwar l-
opportunitajiet ta’ finanzjament u l-
benefiċjarji tal-proġett, u jiġi spjegat 
b’mod aktar ċar ir-raġunament wara l-
proċess ta’ integrazzjoni Ewropea fiż-żoni 
ta’ żvilupp reġjonali u azzjoni trans-
settorjali, f’kull Stat Membru għandhom 
ikunu disponibbli websajt unika jew portal 
ta’ websajts permezz ta’ lingwa ċara u 
komprensibbbli u li jipprovdu 
informazzjoni dwar il-programmi 
operazzjonali kollha, inklużi l-listi ta’ 
operazzjonijiet appoġġjati taħt kull 
programm operazzjonali.

Or. en
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Emenda 323
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Premessa 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(72) Bil-għan li jissaħħu l-aċċessibbiltà u t-
trasparenza tal-informazzjoni dwar l-
opportunitajiet ta’ finanzjament u l-
benefiċjarji tal-proġett, f’kull Stat Membru 
għandhom ikunu disponibbli websajt unika 
jew portal ta’ websajts li jipprovdu 
informazzjoni dwar il-programmi 
operazzjonali kollha, inklużi l-listi ta’ 
operazzjonijiet appoġġjati taħt kull 
programm operazzjonali.

(72) Bil-għan li jissaħħu l-aċċessibbiltà u t-
trasparenza tal-informazzjoni dwar l-
opportunitajiet ta’ finanzjament u l-
benefiċjarji tal-proġett, f’kull Stat Membru 
għandhom ikunu disponibbli websajt unika 
jew portal ta’ websajts li jipprovdu 
informazzjoni li tinftiehem u aċċessibbli 
b’mod faċli dwar il-programmi 
operazzjonali kollha, inklużi l-listi ta’ 
operazzjonijiet appoġġjati taħt kull 
programm operazzjonali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat li l-informazzjoni mogħtija tinftiehem u hija aċċessibbli.

Emenda 324
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(73) Huwa neċessarju li jiġu ddeterminati 
l-elementi għall-modulazzjoni tar-rata ta’ 
kofinanzjament mill-Fondi għall-
programmi operazzjonali, b’mod 
partikolari, sabiex jiżdied l-effett 
multiplikatur tar-riżorsi tal-Unjoni.  
Huwa meħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti rati 
massimi ta' kofinanzjament skont il-
kategorija tar-reġjun sabiex jiġi żgurat ir-
rispett tal-prinċipju ta' kofinanzjament 
permezz ta' livell xieraq ta' appoġġ 

imħassar
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nazzjonali.

Or. de

Emenda 325
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(73) Huwa neċessarju li jiġu ddeterminati 
l-elementi għall-modulazzjoni tar-rata ta’ 
kofinanzjament mill-Fondi għall-
programmi operazzjonali, b’mod 
partikolari, sabiex jiżdied l-effett 
multiplikatur tar-riżorsi tal-Unjoni. Huwa 
meħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti rati massimi 
ta' kofinanzjament skont il-kategorija tar-
reġjun sabiex jiġi żgurat ir-rispett tal-
prinċipju ta' kofinanzjament permezz ta' 
livell xieraq ta' appoġġ nazzjonali.

(73) Huwa neċessarju li jiġu ddeterminati 
l-elementi għall-modulazzjoni tar-rata ta’ 
kofinanzjament mill-Fondi għall-
programmi operazzjonali, b’mod 
partikolari, sabiex jiżdied l-effett 
multiplikatur tar-riżorsi tal-Unjoni. Huwa 
meħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti rati massimi 
ta' kofinanzjament skont il-kategorija tar-
reġjun sabiex jiġi żgurat ir-rispett tal-
prinċipju ta' kofinanzjament permezz ta'
livell xieraq ta' appoġġ nazzjonali kemm  
pubbliku kif ukoll privat. Rati nazzjonali 
attwali ta’ kofinanzjament m’għandhomx 
jiżdiedu fis-sitwazzjoni ekonomika 
preżenti li diġà toħloq sfidi numerużi 
għar-reġjuni. F’reġjuni kapitali li huma l-
l-unika reġjun l-aktar żviluppat fi Stat 
Membru, għandha tiġi pprovduta aktar 
flessibbiltà.

Or. en

Emenda 326
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(73) Huwa neċessarju li jiġu ddeterminati (73) Huwa neċessarju li jiġu ddeterminati 
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l-elementi għall-modulazzjoni tar-rata ta’ 
kofinanzjament mill-Fondi għall-
programmi operazzjonali, b’mod 
partikolari, sabiex jiżdied l-effett 
multiplikatur tar-riżorsi tal-Unjoni. Huwa 
meħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti rati massimi 
ta' kofinanzjament skont il-kategorija tar-
reġjun sabiex jiġi żgurat ir-rispett tal-
prinċipju ta' kofinanzjament permezz ta' 
livell xieraq ta' appoġġ nazzjonali.

l-elementi għall-modulazzjoni tar-rata ta’ 
kofinanzjament mill-Fondi għall-
programmi operazzjonali,  fi lwaqt  li 
jitqiesu l-kundizzjonijiet ta’ governanza 
ekonomika taħt il-Patt ta’ Stabilità u 
Tkabbir ta’ kull Stat Membru, b’mod 
partikolari, sabiex jiżdied l-effett 
multiplikatur tar-riżorsi tal-Unjoni. Huwa 
meħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti rati massimi 
ta' kofinanzjament skont il-kategorija tar-
reġjun sabiex jiġi żgurat ir-rispett tal-
prinċipju ta' kofinanzjament permezz ta' 
livell xieraq ta' appoġġ nazzjonali.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Ir-rata ta’ kofinanzjament għandha tiġi deċiża skont il-kundizzjonijiet ekonomiċi ta’ kull Stat 
Membri taħt il-Patt ta’ Stabilità u Tkabbir. Huwa maħsub li jkun flessibbli biżżejjed sabiex 
jippermetti lill-Kummissjoni żżid ir-rata ta’ kofinanzjament u tiffaċilita l-iżvilupp ta’ proġetti  
jekk xi Stat Membru jaffaċċja diffikultajiet finanzjarji akbar.

Emenda 327
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74) Huwa meħtieġ għal kull Stat Membru 
li jinnomina awtorità ta’ ġestjoni, awtorità 
ta’ ċertifikazzjoni u awtorità tal-awditjar 
funzjonalment indipendenti għal kull 
programm operazzjonali. Sabiex l-Istati 
Membri jingħataw il-flessibbiltà fit-twaqqif 
ta' sistemi ta' kontroll, ikun xieraq li 
tingħata l-opzjoni li l-funzjonijiet tal-
awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni jitwettqu 
minn awtorità ta' ġestjoni. L-Istat Membru 
għandu jkunu jista' wkoll jaħtar korpi 
intermedji li jwettqu ċerti kompiti tal-
awtorità ta’ ġestjoni jew tal-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni. F'dak il-każ l-Istat Membru 

(74) Huwa meħtieġ għal kull Stat Membru 
li jinnomina awtorità ta’ ġestjoni, awtorità 
ta’ ċertifikazzjoni u awtorità tal-awditjar 
funzjonalment indipendenti għal kull 
programm operazzjonali. Sabiex l-Istati 
Membri jingħataw il-flessibbiltà fit-twaqqif 
ta' sistemi ta' kontroll, ikun xieraq li 
tingħata l-opzjoni li l-funzjonijiet tal-
awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni jitwettqu 
minn awtorità ta' ġestjoni. L-Istat Membru 
għandu jkunu jista' wkoll jaħtar korpi 
intermedji li jwettqu ċerti kompiti tal-
awtorità ta’ ġestjoni jew tal-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni bil-kundizzjoni li jkunu 
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għandu jistabbilixxi b'mod ċar ir-
responsabbiltajiet u l-funzjonijiet rispettivi 
tagħhom.

kompletament kompetenti fil-ġestjoni tal-
Proġett u l-Programm. F'dak il-każ l-Istat 
Membru għandu jistabbilixxi b'mod ċar ir-
responsabbiltajiet u l-funzjonijiet rispettivi 
tagħhom.

Or. en

Emenda 328
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74) Huwa meħtieġ għal kull Stat Membru 
li jinnomina awtorità ta’ ġestjoni, awtorità 
ta’ ċertifikazzjoni u awtorità tal-awditjar
funzjonalment indipendenti għal kull 
programm operazzjonali. Sabiex l-Istati 
Membri jingħataw il-flessibbiltà fit-twaqqif 
ta' sistemi ta' kontroll, ikun xieraq li 
tingħata l-opzjoni li l-funzjonijiet tal-
awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni jitwettqu 
minn awtorità ta' ġestjoni. L-Istat Membru 
għandu jkunu jista' wkoll jaħtar korpi 
intermedji li jwettqu ċerti kompiti tal-
awtorità ta’ ġestjoni jew tal-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni. F'dak il-każ l-Istat Membru 
għandu jistabbilixxi b'mod ċar ir-
responsabbiltajiet u l-funzjonijiet rispettivi 
tagħhom.

(74) Huwa meħtieġ għal kull Stat Membru 
li jinnomina awtorità ta’ ġestjoni, awtorità 
ta’ ċertifikazzjoni u awtorità tal-awditjar 
funzjonalment indipendenti għal kull 
programm operazzjonali. Sabiex l-Istati 
Membri jingħataw il-flessibbiltà fit-twaqqif 
ta' sistemi ta' kontroll, ikun xieraq li 
tingħata l-opzjoni li l-funzjonijiet tal-
awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni jitwettqu 
minn awtorità ta' ġestjoni. L-Istat Membru 
għandu jkunu jista' wkoll jaħtar korpi 
intermedji li jwettqu ċerti kompiti tal-
awtorità ta’ ġestjoni jew tal-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni bil-kundizzjoni li jkunu 
kompletament kompetenti fil-ġestjoni tal-
Proġett u l-Programm. F'dak il-każ l-Istat 
Membru għandu jistabbilixxi b'mod ċar ir-
responsabbiltajiet u l-funzjonijiet rispettivi 
tagħhom.

Or. en

Emenda 329
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Premessa 75
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75) L-awtorità ta' ġestjoni għandha r-
responsabbiltà prinċipali għall-
implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-
Fondi u għaldaqstant twettaq numru 
sostanzjonali mill-funzjonijiet relatati mal-
ġestjoni u l-monitoraġġ tal-programmi, il-
ġestjoni u l-kontrolli finanzjarji kif ukoll l-
għażla tal-proġetti. Ir-responsabbiltajiet u l-
funzjonijiet tagħha għandhom jiġu 
stipulati.

(75) L-awtorità ta' ġestjoni għandha r-
responsabbiltà prinċipali għall-
implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-
Fondi u għaldaqstant twettaq numru 
sostanzjonali mill-funzjonijiet relatati mal-
ġestjoni u l-monitoraġġ tal-programmi u l-
proġett, il-ġestjoni u l-kontrolli finanzjarji 
kif ukoll l-għażla tal-proġetti. Ir-
responsabbiltajiet u l-funzjonijiet tagħha 
għandhom jiġu stipulati fl-Artikoli f tar-
Regolament.

Or. en

Emenda 330
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 78

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(78) Sabiex titqies l-organizzazzjoni 
speċifika tas-sistemi ta' ġestjoni u kontroll 
għall-FEŻR, FSE u Fondi ta' Koeżjoni u 
l-ħtieġa li jiġi żgurat approċċ 
proporzjonali, huma meħtieġa 
dispożizzjonijiet speċifiċi għall-
akkreditazzjoni u l-irtirar tal-
akkreditazzjoni tal-awtorità ta' ġestjoni u 
l-awtorità li tiċċertifika.

imħassar

Or. de

Emenda 331
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 78
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(78) Sabiex titqies l-organizzazzjoni 
speċifika tas-sistemi ta' ġestjoni u kontroll 
għall-FEŻR, FSE u Fondi ta' Koeżjoni u 
l-ħtieġa li jiġi żgurat approċċ 
proporzjonali, huma meħtieġa 
dispożizzjonijiet speċifiċi għall-
akkreditazzjoni u l-irtirar tal-
akkreditazzjoni tal-awtorità ta' ġestjoni u 
l-awtorità li tiċċertifika.

imħassar

Or. en

Emenda 332
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 78

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(78) Sabiex titqies l-organizzazzjoni 
speċifika tas-sistemi ta' ġestjoni u kontroll 
għall-FEŻR, FSE u Fondi ta' Koeżjoni u l-
ħtieġa li jiġi żgurat approċċ proporzjonali, 
huma meħtieġa dispożizzjonijiet speċifiċi 
għall-akkreditazzjoni u l-irtirar tal-
akkreditazzjoni tal-awtorità ta' ġestjoni u l-
awtorità li tiċċertifika.

(78) Sabiex titqies l-organizzazzjoni 
speċifika tas-sistemi ta' ġestjoni u kontroll 
għall-FEŻR, FSE u Fondi ta' Koeżjoni u l-
ħtieġa li jiġi żgurat approċċ proporzjonali, 
huma meħtieġa dispożizzjonijiet speċifiċi 
għall-proċeduri u l-funzjonament tal-
awtorità ta' ġestjoni u l-awtorità li 
tiċċertifika.

Or. es

Emenda 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 80

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(80) Apparti regoli komuni dwar il-ġestjoni 
finanzjarja, hemm bżonn ta’ 

(80) Apparti regoli komuni dwar il-ġestjoni 
finanzjarja, hemm bżonn ta’ 
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dispożizzjonijiet addizzjonali għall-FEŻR, 
FSE u l-Fond ta’ Koeżjoni. B’mod 
partikolari, bil-ħsieb li tiġi żgurata 
assigurazzjoni raġonevoli lill-Kummissjoni 
qabel l-approvazzjoni annwali tal-
kontijiet, l-applikazzjonijiet għal ħlasijiet 
interim għandhom jiġu rimborżati b’rata ta’ 
90 % tal-ammont li jirriżulta mill-
applikazzjoni tar-rata ta’ kofinanzjament 
għal kull assi prijoritarju kif stabbilit fid-
deċiżjoni li tadotta l-programm 
operazzjonali għan-nefqa eliġibbli għall-
assi prijoritarju. L-ammonti pendenti 
dovuti għandhom jitħallsu lill-Istati 
Membri meta jkun hemm l-approvazzjoni 
annwali tal-kontijiet, sakemm ma jkunx 
hemm assigurazzjoni raġonevoli dwar l-
eliġibbiltà tan-nefqa għas-sena koperta 
mill-proċedura ta' approvazzjoni.

dispożizzjonijiet addizzjonali għall-FEŻR, 
FSE u l-Fond ta’ Koeżjoni. B’mod 
partikolari, bil-ħsieb li tiġi żgurata 
assigurazzjoni raġonevoli lill-
Kummissjoni, l-applikazzjonijiet għal 
ħlasijiet interim għandhom jiġu rimborżati 
b’rata ta’ 90 % tal-ammont li jirriżulta 
mill-applikazzjoni tar-rata ta’ 
kofinanzjament għal kull assi prijoritarju 
kif stabbilit fid-deċiżjoni li tadotta l-
programm operazzjonali għan-nefqa 
eliġibbli għall-assi prijoritarju. L-ammonti 
pendenti dovuti għandhom jitħallsu lill-
Istati Membri mal-għeluq, sakemm ma 
jkunx hemm assigurazzjoni raġonevoli 
dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-għeluq annwali tal-kontijiet huwa maħsub, skont il-KEE, biex itaffi x-xogħol tal-għeluq tal-
perjodu u jitnaqqas it-tul taż-żamma tad-dokumenti ta’ kontabilità. Fil-prattika jfixklu s-
simplifikazzjoni proposta mill-Kummissjoni minħabba l-komplessità li tinvolvi l-
implimentazzjoni tiegħu f’perjodu ta’ programmazzjoni li fih it-titjib għandu jkun 
ikkonċentrat, minflok, fl-evalwazzjoni tar-riżultati.

Emenda 334
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 81

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(81) Sabiex ikun żgurat li l-benefiċjarji 
jirċievu l-appoġġ mill-aktar fis u sabiex 
tissaħħaħ l-assigurazzjoni għall-
Kummissjoni, huwa xieraq li jinħtieġ li l-
applikazzjonijiet għall-ħlas jinkludu biss 
nefqa li tkun is-suġġett ta' appoġġ li jkun 
sar ħlas dwaru lill-benefiċjarji. Għandu jiġi 
previst prefinanzjament għal kull sena

(81) Sabiex ikun żgurat li l-benefiċjarji 
jirċievu l-appoġġ mill-aktar fis u sabiex 
tissaħħaħ l-assigurazzjoni għall-
Kummissjoni, huwa xieraq li jinħtieġ li l-
applikazzjonijiet għall-ħlas jinkludu biss 
nefqa li tkun is-suġġett ta' appoġġ li jkun 
sar ħlas dwaru lill-benefiċjarji. Għandu jiġi 
previst prefinanzjament biex jiġi żgurat li l-
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biex jiġi żgurat li l-Istati Membri jkollhom 
mezzi suffiċjenti biex joperaw taħt 
arranġamenti bħal dawn. Dan il-
prefinanzjament għandu jiġi approvat kull 
sena mal-approvazzjoni tal-kontijiet.

Istati Membri jkollhom mezzi suffiċjenti 
biex joperaw taħt arranġamenti bħal dawn. 
Dan il-prefinanzjament għandu jiġi 
approvat f'konformità mal-proċeduri 
stabbiliti.

Or. es

Emenda 335
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 83

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(83) Jeħtieġ li l-proċedura fid-dettall 
għall-issaldar annwali tal-kontijiet 
applikabbli għall-Fondi tiġi speċifikata 
biex jiġi żgurat li jkun hemm bażi ċara u 
ċertezza legali għal dawn l-arranġamenti. 
Huwa ta' importanza partikolari li tiġi 
prevista possibbiltà limitata għall-Istat 
Membru biex jinkludi provvediment fil-
kontijiet annwali tiegħu għal ammont li 
jkun is-suġġett ta' proċedura pendenti 
mal-awtorità tal-awditjar.

imħassar

Or. es

Emenda 336
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 84

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84) Il-proċess tal-approvazzjoni annwali 
tal-kontijiet għandu jsir flimkien ma' 
għeluq annwali ta' operazzjonijiet 
ikkompletati (għall-FEŻR u l-FK) jew ta' 
nefqa kkompletata (għall-FSE). Sabiex 

imħassar
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jitnaqqsu l-ispejjeż assoċjati mal-għeluq 
finali tal-programmi operazzjonali, 
jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-
benefiċjarji u tingħata ċertezza legali, l-
għeluq annwali għandu jkun obbligatorju 
biex b'hekk jiġi limitat il-perjodu li 
matulu għandhom jinżammu d-dokumenti 
ta' appoġġ u li matulu tista' ssir verifika 
tal-operazzjonijiet u jiġu imposti 
korrezzjonijiet finanzjarji.

Or. es

Emenda 337
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal Regolament
Premessa 84

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84) Il-proċess tal-approvazzjoni annwali 
tal-kontijiet għandu jsir flimkien ma' 
għeluq annwali ta' operazzjonijiet 
ikkompletati (għall-FEŻR u l-FK) jew ta' 
nefqa kkompletata (għall-FSE). Sabiex 
jitnaqqsu l-ispejjeż assoċjati mal-għeluq 
finali tal-programmi operazzjonali, 
jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-
benefiċjarji u tingħata ċertezza legali, l-
għeluq annwali għandu jkun obbligatorju
biex b'hekk jiġi limitat il-perjodu li matulu 
għandhom jinżammu d-dokumenti ta' 
appoġġ u li matulu tista' ssir verifika tal-
operazzjonijiet u jiġu imposti 
korrezzjonijiet finanzjarji.

(84) Il-proċess tal-approvazzjoni annwali 
tal-kontijiet għandu jsir flimkien ma' 
għeluq annwali ta' operazzjonijiet 
ikkompletati (għall-FEŻR u l-FK) jew ta' 
nefqa kkompletata (għall-FSE). Sabiex 
jitnaqqsu l-ispejjeż assoċjati mal-għeluq 
finali tal-programmi operazzjonali, 
jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-
benefiċjarji u tingħata ċertezza legali, l-
Istati Membri jistgħu mmorru għall-
għeluq annwali biex b'hekk jiġi limitat il-
perjodu li matulu għandhom jinżammu d-
dokumenti ta' appoġġ u li matulu tista' ssir 
verifika tal-operazzjonijiet u jiġu imposti 
korrezzjonijiet finanzjarji.

Or. fr

Emenda 338
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Premessa 86a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(86a) Fir-rigward ta' Stati Membri li 
huma mhedda jew milquta minn 
sitwazzjoni finanzjarja diffiċli, u li 
jirċievu miżuri tal-appoġġ skont l-Artikolu 
22(1), fil-forma ta' għajnuna finanzjarja 
mill-Unjoni, il-Kummissjoni għandha 
tkun tista' tipprovdi lill-Istat Membru 
fondi kkoreġuti u/jew irkuprati u/jew 
qligħ tal-imgħax jew flussi oħra ta’ flus 
b'mod ċentralizzat skont l-Artikolu 53a 
tar-Regolament Finanzjarju fi programm 
separat li jagħmel enfasi fuq l-
investimenti tat-tkabbir, proġetti tal-
infrastruttura speċjalment relatati man-
negozju.

Or. de

Emenda 339
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Premessa 86b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(86b) Biex ma tkomplix tiggrava s-
sitwazzjoni finanzjarja ta’ Stati Membri li 
huma diġà mhedda jew milquta minn 
sitwazzjoni finanzjarja diffiċli, fuq talba 
ta’ dawn l-Istati Membri u bl-
amminsitrazzjoni tagħha l-Kummissjoni 
għandha tkun tista' tipprovdi l-fondi 
rkuprati jew esposti kemm jista’ jkun 
malajr permezz ta’ programm speċjali, li 
jservi l-promozzjoni tat-tkabbir speċifika 
(bħal pereżempju tal-promozzjoni tal-
infrastruttura ekonomika).

Or. de
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Emenda 340
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Premessa 87

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(87) Il-frekwenza tal-awditjar ta' 
operazzjonijiet għandha tkun proporzjonali 
skont id-daqs tal-appoġġ tal-Unjoni mill-
Fondi. B'mod partikolari, l-għadd ta' 
verifiki mwettqa għandu jitnaqqas fejn it-
total tan-nefqa eliġibbli għal operazzjoni 
ma tkunx taqbeż il-EUR 100 000. 
Madankollu, għandu jkun possibbli li 
jitwettqu verifiki fi kwalunkwe ħin fejn 
ikun hemm evidenza ta’ irregolarità jew 
frodi, jew, wara l-għeluq ta’ operazzjoni 
kompluta, bħala parti minn kampjun ta’ 
awditjar. Sabiex il-livell tal-awditjar mill-
Kummissjoni jkun proporzjonali għar-
riskju, il-Kummissjoni għandha tkun 
f'pożizzjoni li tnaqqas il-ħidma ta' awditjar 
fir-rigward tal-programmi operazzjonali 
fejn ma jkun hemm l-ebda nuqqas 
sinfikanti jew fejn l-awtorità tal-awditjar 
tkun affidabbli.

(87) Il-frekwenza tal-awditjar ta' 
operazzjonijiet għandha tkun proporzjonali 
skont id-daqs tal-appoġġ tal-Unjoni mill-
Fondi. B'mod partikolari, għandha 
titwettaq verifika waħda fejn it-total tan-
nefqa eliġibbli għal operazzjoni ma tkunx 
taqbeż il-EUR 250 000. Madankollu, 
għandu jkun possibbli li jitwettqu verifiki 
fi kwalunkwe ħin fejn ikun hemm evidenza 
ta’ irregolarità jew frodi, jew, wara l-
għeluq ta’ operazzjoni kompluta, bħala 
parti minn kampjun ta’ awditjar. Il-
Kummissjoni għandha tnaqqas il-ħidma ta' 
awditjar fir-rigward tal-programmi 
operazzjonali fejn ma jkun hemm l-ebda 
nuqqas sinfikanti jew fejn l-awtorità tal-
awditjar tkun affidabbli.

Or. en

Emenda 341
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Premessa 87

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(87) Il-frekwenza tal-awditjar ta' 
operazzjonijiet għandha tkun proporzjonali 
skont id-daqs tal-appoġġ tal-Unjoni mill-
Fondi. B'mod partikolari, l-għadd ta' 
verifiki mwettqa għandu jitnaqqas fejn it-
total tan-nefqa eliġibbli għal operazzjoni 
ma tkunx taqbeż il-EUR 100 000. 

(87) Il-frekwenza tal-awditjar ta' 
operazzjonijiet għandha tkun proporzjonali 
skont id-daqs tal-appoġġ tal-Unjoni mill-
Fondi. B'mod partikolari, l-għadd ta' 
verifiki mwettqa għandu jitnaqqas fejn it-
total tan-nefqa eliġibbli għal operazzjoni 
ma tkunx taqbeż il-EUR 100 000. Fi 
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Madankollu, għandu jkun possibbli li 
jitwettqu verifiki fi kwalunkwe ħin fejn 
ikun hemm evidenza ta’ irregolarità jew 
frodi, jew, wara l-għeluq ta’ operazzjoni 
kompluta, bħala parti minn kampjun ta’ 
awditjar. Sabiex il-livell tal-awditjar mill-
Kummissjoni jkun proporzjonali għar-
riskju, il-Kummissjoni għandha tkun 
f'pożizzjoni li tnaqqas il-ħidma ta' awditjar 
fir-rigward tal-programmi operazzjonali 
fejn ma jkun hemm l-ebda nuqqas 
sinfikanti jew fejn l-awtorità tal-awditjar 
tkun affidabbli.

proġetti ta’ aktar minn EUR 25 miljun, il-
Kummissjoni għandha tintalab twettaq 
awditjar b’mod obbligatorju. Madankollu, 
għandu jkun possibbli li jitwettqu verifiki 
fi kwalunkwe ħin fejn ikun hemm evidenza 
ta’ irregolarità, rilokazzjoni  jew frodi, jew, 
wara l-għeluq ta’ operazzjoni kompluta, 
bħala parti minn kampjun ta’ awditjar 
Sabiex il-livell tal-awditjar mill-
Kummissjoni jkun proporzjonali għar-
riskju, il-Kummissjoni għandha tkun 
f'pożizzjoni li tnaqqas il-ħidma ta' awditjar 
fir-rigward tal-programmi operazzjonali 
fejn ma jkun hemm l-ebda nuqqas 
sinfikanti jew fejn l-awtorità tal-awditjar 
tkun ġiet ippruvata fil-perjodu ta' 
finanzjament passat bħala affidabbli..

Or. de

Emenda 342
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Guido Milana, Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Premessa 87

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(87) Il-frekwenza tal-awditjar ta' 
operazzjonijiet għandha tkun proporzjonali 
skont id-daqs tal-appoġġ tal-Unjoni mill-
Fondi. B'mod partikolari, l-għadd ta' 
verifiki mwettqa għandu jitnaqqas fejn it-
total tan-nefqa eliġibbli għal operazzjoni 
ma tkunx taqbeż il-EUR 100 000. 
Madankollu, għandu jkun possibbli li 
jitwettqu verifiki fi kwalunkwe ħin fejn 
ikun hemm evidenza ta’ irregolarità jew 
frodi, jew, wara l-għeluq ta’ operazzjoni 
kompluta, bħala parti minn kampjun ta’ 
awditjar. Sabiex il-livell tal-awditjar mill-
Kummissjoni jkun proporzjonali għar-
riskju, il-Kummissjoni għandha tkun 
f'pożizzjoni li tnaqqas il-ħidma ta' awditjar 
fir-rigward tal-programmi operazzjonali 

(87) Il-frekwenza tal-awditjar ta' 
operazzjonijiet għandha tkun proporzjonali 
skont id-daqs tal-appoġġ tal-Unjoni mill-
Fondi. B'mod partikolari, għandha 
titwettaq verifika waħda kull meta t-total
tan-nefqa eliġibbli għal operazzjoni ma 
tkunx taqbeż il-EUR 200 000. Madankollu, 
għandu jkun possibbli li jitwettqu verifiki 
fi kwalunkwe ħin fejn ikun hemm evidenza 
ta’ irregolarità jew frodi, jew, wara l-
għeluq ta’ operazzjoni kompluta, bħala 
parti minn kampjun ta’ awditjar. Sabiex il-
livell tal-awditjar mill-Kummissjoni jkun 
proporzjonali għar-riskju, il-Kummissjoni 
għandha tkun f'pożizzjoni li tnaqqas il-
ħidma ta' awditjar fir-rigward tal-
programmi operazzjonali fejn ma jkun 
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fejn ma jkun hemm l-ebda nuqqas 
sinfikanti jew fejn l-awtorità tal-awditjar 
tkun affidabbli.

hemm l-ebda nuqqas sinfikanti jew fejn l-
awtorità tal-awditjar tkun affidabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata proporzjonalità reali fil-monitoraġġ tal-programmi operattivi, huwa 
propost li l-ispiża eliġibbli li ma taqbiżx EUR 200 000 għandha tkun suġġetta għal mhux 
aktar minn verifika waħda.

Emenda 343
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Premessa 87

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(87) Il-frekwenza tal-awditjar ta' 
operazzjonijiet għandha tkun proporzjonali 
skont id-daqs tal-appoġġ tal-Unjoni mill-
Fondi. B'mod partikolari, l-għadd ta' 
verifiki mwettqa għandu jitnaqqas fejn it-
total tan-nefqa eliġibbli għal operazzjoni 
ma tkunx taqbeż il-EUR 100 000. 
Madankollu, għandu jkun possibbli li 
jitwettqu verifiki fi kwalunkwe ħin fejn 
ikun hemm evidenza ta’ irregolarità jew 
frodi, jew, wara l-għeluq ta’ operazzjoni 
kompluta, bħala parti minn kampjun ta’ 
awditjar. Sabiex il-livell tal-awditjar mill-
Kummissjoni jkun proporzjonali għar-
riskju, il-Kummissjoni għandha tkun 
f'pożizzjoni li tnaqqas il-ħidma ta' awditjar 
fir-rigward tal-programmi operazzjonali 
fejn ma jkun hemm l-ebda nuqqas 
sinfikanti jew fejn l-awtorità tal-awditjar 
tkun affidabbli.

(87) Il-frekwenza tal-awditjar ta' 
operazzjonijiet għandha tkun proporzjonali 
skont id-daqs tal-appoġġ tal-Unjoni mill-
Fondi. B'mod partikolari, l-għadd ta' 
verifiki mwettqa għandu jitnaqqas fejn it-
total tan-nefqa eliġibbli għal operazzjoni 
ma tkunx taqbeż il-EUR 200 000. 
Madankollu, għandu jkun possibbli li 
jitwettqu verifiki fi kwalunkwe ħin fejn 
ikun hemm evidenza ta’ irregolarità jew 
frodi, jew, wara l-għeluq ta’ operazzjoni 
kompluta, bħala parti minn kampjun ta’ 
awditjar. Sabiex il-livell tal-awditjar mill-
Kummissjoni jkun proporzjonali għar-
riskju, il-Kummissjoni għandha tkun 
f'pożizzjoni li tnaqqas il-ħidma ta' awditjar 
fir-rigward tal-programmi operazzjonali 
fejn ma jkun hemm l-ebda nuqqas 
sinfikanti jew fejn l-awtorità tal-awditjar 
tkun affidabbli.

Or. en
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Emenda 344
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal Regolament
Premessa 87

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(87) Il-frekwenza tal-awditjar ta' 
operazzjonijiet għandha tkun proporzjonali 
skont id-daqs tal-appoġġ tal-Unjoni mill-
Fondi. B'mod partikolari, l-għadd ta' 
verifiki mwettqa għandu jitnaqqas fejn it-
total tan-nefqa eliġibbli għal operazzjoni 
ma tkunx taqbeż il-EUR 100 000.
Madankollu, għandu jkun possibbli li 
jitwettqu verifiki fi kwalunkwe ħin fejn 
ikun hemm evidenza ta’ irregolarità jew 
frodi, jew, wara l-għeluq ta’ operazzjoni 
kompluta, bħala parti minn kampjun ta’ 
awditjar. Sabiex il-livell tal-awditjar mill-
Kummissjoni jkun proporzjonali għar-
riskju, il-Kummissjoni għandha tkun 
f'pożizzjoni li tnaqqas il-ħidma ta' awditjar 
fir-rigward tal-programmi operazzjonali 
fejn ma jkun hemm l-ebda nuqqas 
sinfikanti jew fejn l-awtorità tal-awditjar 
tkun affidabbli.

(87) Il-frekwenza tal-awditjar ta' 
operazzjonijiet għandha tkun proporzjonali 
skont id-daqs tal-appoġġ tal-Unjoni mill-
Fondi. B'mod partikolari, l-għadd ta' 
verifiki mwettqa għandu jitnaqqas fejn 
possibbli għal verifika waħda, fejn it-total 
tan-nefqa eliġibbli għal operazzjoni ma 
tkunx taqbeż il-EUR 100 000. Madankollu, 
għandu jkun possibbli li jitwettqu verifiki 
fi kwalunkwe ħin fejn ikun hemm evidenza 
ta’ irregolarità jew frodi, jew, wara l-
għeluq ta’ operazzjoni kompluta, bħala 
parti minn kampjun ta’ awditjar. Sabiex il-
livell tal-awditjar mill-Kummissjoni jkun 
proporzjonali għar-riskju, il-Kummissjoni 
għandha tkun f'pożizzjoni li tnaqqas il-
ħidma ta' awditjar fir-rigward tal-
programmi operazzjonali fejn ma jkun 
hemm l-ebda nuqqas sinfikanti jew fejn l-
awtorità tal-awditjar tkun affidabbli.

Or. fr

Emenda 345
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 88

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(88) Sabiex jiġu supplimentati u emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
ta' kodiċi tal-kondotta fuq l-objettivi u l-
kriterji li jappoġġjaw l-implimentazzjoni 

(88) Sabiex jiġu supplimentati u emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
ta' kodiċi tal-kondotta fuq l-objettivi u l-
kriterji li jappoġġjaw l-implimentazzjoni 
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tas-sħubija, l-adozzjoni ta' Qafas 
Strateġiku Komuni, regoli addizzjonali 
dwar l-allokazzjoni tar-riżerva għall-
prestazzjoni, id-definizzjoni taż-żona u l-
popolazzjoni koperti mill-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali, regoli dettaljati dwar l-
istrumenti finanzjarji (valutazzjoni ex ante, 
il-kombinazzjoni ta' appoġġ, l-eliġibbiltà, 
it-tipi ta' attivitajiet mhux appoġġjati), 
regoli fuq ċerti tipi ta' strumenti finanzjarji 
mwaqqfa fuq livell nazzjonali, reġjonali, 
transnazzjonali jew transkonfinali, regoli 
dwar ftehimiet ta' finanzjament, it-
trasferiment u l-immaniġjar ta' assi, l-
arranġamenti għall-immaniġjar u l-
kontroll, ir-regoli dwar talbiet ta' ħlas, u t-
twaqqif ta' sistema għall-kapitalizzazzjoni 
ta' pagamenti annwali, id-definizzjoni ta'
rata fissa għal għal operazzjonijiet li 
jiġġeneraw dħul, id-definizzjoni tar-rata 
fissa applikata għal spejjeż indiretti ta' 
għotjiet ibbażati fuq metodi eżistenti u rati 
korrispondenti applikabli fil-politiki tal-
Unjoni, ir-responsabbiltajiet tal-Istati 
Membri fir-rigward tal-proċedura għall-
irrappurtar ta' irregolaritajiet u għall-
irkupru ta' somom indebitament imħallsa, 
il-modalitajiet għall-iskambju ta' 
informazzjoni fuq l-operazzjonijiet, l-
arranġamenti għal rekord adegwat ta' 
awditjar, il-kondizzjonijiet tal-awditjar 
nazzjonali, il-kriterji ta' akkreditazzjoni 
għall-awtoritajiet ta' ġestjoni u l-
awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni, l-
identifikazzjoni ta' trasportaturi tad-dejta 
aċċettati b'mod komuni u l-kriterji biex jiġi 
stabbilit il-livell ta' korrezzjoni finanzjarja 
li għandu jiġi applikat. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li temenda l-
Anness V sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
ta' adattament fil-ġejjieni. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol tagħha ta' tħejjija, anke fil-livell ta' 
esperti.

tas-sħubija, regoli dettaljati dwar l-
istrumenti finanzjarji (il-kombinazzjoni ta' 
appoġġ, l-eliġibbiltà, it-tipi ta' attivitajiet 
mhux appoġġjati), regoli fuq ċerti tipi ta' 
strumenti finanzjarji mwaqqfa fuq livell 
nazzjonali, reġjonali, transnazzjonali jew 
transkonfinali, regoli dwar ftehimiet ta' 
finanzjament, it-trasferiment u l-
immaniġjar ta' assi, l-arranġamenti għall-
immaniġjar u l-kontroll, ir-regoli dwar 
talbiet ta' ħlas, u t-twaqqif ta' sistema għall-
kapitalizzazzjoni ta' pagamenti annwali, id-
definizzjoni ta' rata fissa għal għal 
operazzjonijiet li jiġġeneraw dħul, id-
definizzjoni tar-rata fissa applikata għal 
spejjeż indiretti ta' għotjiet ibbażati fuq 
metodi eżistenti u rati korrispondenti 
applikabli fil-politiki tal-Unjoni, ir-
responsabbiltajiet tal-Istati Membri fir-
rigward tal-proċedura għall-irrappurtar ta' 
irregolaritajiet u għall-irkupru ta' somom 
indebitament imħallsa, il-modalitajiet 
għall-iskambju ta' informazzjoni fuq l-
operazzjonijiet, l-arranġamenti għal rekord 
adegwat ta' awditjar, il-kondizzjonijiet tal-
awditjar nazzjonali, il-kriterji ta' 
akkreditazzjoni għall-awtoritajiet ta' 
ġestjoni u l-awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni, 
l-identifikazzjoni ta' trasportaturi tad-dejta 
aċċettati b'mod komuni u l-kriterji biex jiġi 
stabbilit il-livell ta' korrezzjoni finanzjarja 
li għandu jiġi applikat. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li temenda l-
Anness V sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
ta' adattament fil-ġejjieni. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol tagħha ta' tħejjija, anke fil-livell ta' 
esperti.

Or. en
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Emenda 346
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 88

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(88) Sabiex jiġu supplimentati u emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
ta'   kodiċi tal-kondotta fuq l-objettivi u l-
kriterji li jappoġġjaw l-implimentazzjoni 
tas-sħubija, l-adozzjoni ta' Qafas Strateġiku 
Komuni, regoli addizzjonali dwar l-
allokazzjoni tar-riżerva għall-prestazzjoni,
id-definizzjoni taż-żona u l-popolazzjoni 
koperti mill-istrateġiji tal-iżvilupp lokali,  
regoli dettaljati dwar l-istrumenti 
finanzjarji (valutazzjoni ex ante, il-
kombinazzjoni ta' appoġġ, l-eliġibbiltà, it-
tipi ta' attivitajiet mhux appoġġjati), regoli 
fuq ċerti tipi ta' strumenti finanzjarji 
mwaqqfa fuq livell nazzjonali, reġjonali, 
transnazzjonali jew transkonfinali, regoli 
dwar ftehimiet ta' finanzjament, it-
trasferiment u l-immaniġjar ta' assi, l-
arranġamenti għall-immaniġjar u l-
kontroll, ir-regoli dwar talbiet ta' ħlas, u t-
twaqqif ta' sistema għall-kapitalizzazzjoni 
ta' pagamenti annwali, id-definizzjoni ta' 
rata fissa għal għal operazzjonijiet li 
jiġġeneraw dħul, id-definizzjoni tar-rata 
fissa applikata għal spejjeż indiretti ta' 
għotjiet ibbażati fuq metodi eżistenti u rati 
korrispondenti applikabli fil-politiki tal-
Unjoni, ir-responsabbiltajiet tal-Istati 
Membri fir-rigward tal-proċedura għall-
irrappurtar ta' irregolaritajiet u għall-
irkupru ta' somom indebitament imħallsa, 
il-modalitajiet għall-iskambju ta' 
informazzjoni fuq l-operazzjonijiet, l-
arranġamenti għal rekord adegwat ta' 
awditjar, il-kondizzjonijiet tal-awditjar 

(88) Sabiex jiġu supplimentati u emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
ta' kodiċi tal-kondotta fuq l-objettivi u l-
kriterji li jappoġġjaw l-implimentazzjoni 
tas-sħubija, l-adozzjoni ta' Qafas Strateġiku 
Komuni, id-definizzjoni taż-żona u l-
popolazzjoni koperti mill-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali, regoli dettaljati dwar l-
istrumenti finanzjarji (valutazzjoni ex ante, 
il-kombinazzjoni ta' appoġġ, l-eliġibbiltà, 
it-tipi ta' attivitajiet mhux appoġġjati), 
regoli fuq ċerti tipi ta' strumenti finanzjarji 
mwaqqfa fuq livell nazzjonali, reġjonali, 
transnazzjonali jew transkonfinali, regoli 
dwar ftehimiet ta' finanzjament, it-
trasferiment u l-immaniġjar ta' assi, l-
arranġamenti għall-immaniġjar u l-
kontroll, ir-regoli dwar talbiet ta' ħlas, u t-
twaqqif ta' sistema għall-kapitalizzazzjoni 
ta' pagamenti annwali, id-definizzjoni ta' 
rata fissa għal għal operazzjonijiet li 
jiġġeneraw dħul, id-definizzjoni tar-rata 
fissa applikata għal spejjeż indiretti ta' 
għotjiet ibbażati fuq metodi eżistenti u rati 
korrispondenti applikabli fil-politiki tal-
Unjoni, ir-responsabbiltajiet tal-Istati 
Membri fir-rigward tal-proċedura għall-
irrappurtar ta' irregolaritajiet u għall-
irkupru ta' somom indebitament imħallsa, 
il-modalitajiet għall-iskambju ta' 
informazzjoni fuq l-operazzjonijiet, l-
arranġamenti għal rekord adegwat ta' 
awditjar, il-kondizzjonijiet tal-awditjar 
nazzjonali, l-identifikazzjoni ta' 
trasportaturi tad-dejta aċċettati b'mod 
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nazzjonali, il-kriterji ta' akkreditazzjoni 
għall-awtoritajiet ta' ġestjoni u l-
awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni, l-
identifikazzjoni ta' trasportaturi tad-dejta 
aċċettati b'mod komuni u l-kriterji biex jiġi 
stabbilit il-livell ta' korrezzjoni finanzjarja 
li għandu jiġi applikat. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li temenda l-
Anness V sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
ta' adattament fil-ġejjieni. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol tagħha ta' tħejjija, anke fil-livell ta' 
esperti.

komuni u l-kriterji biex jiġi stabbilit il-
livell ta' korrezzjoni finanzjarja li għandu 
jiġi applikat. Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li temenda l-Anness V 
sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta' 
adattament fil-ġejjieni. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol tagħha ta' tħejjija, anke fil-livell ta' 
esperti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emendi tal-Artikoli 20 u 64

Emenda 347
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 88

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(88) Sabiex jiġu supplimentati u emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
ta’: kodiċi tal-kondotta fuq l-objettivi u l-
kriterji li jappoġġjaw l-implimentazzjoni 
tas-sħubija, l-adozzjoni ta’ Qafas 
Strateġiku Komuni; regoli addizzjonali 
dwar l-allokazzjoni tar-riżerva għall-
prestazzjoni, id-definizzjoni taż-żona u l-
popolazzjoni koperti mill-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali; regoli dettaljati dwar l-
istrumenti finanzjarji (valutazzjoni ex ante, 
il-kombinazzjoni ta' appoġġ, l-eliġibbiltà, 
it-tipi ta' attivitajiet mhux appoġġjati); 
regoli fuq ċerti tipi ta' strumenti finanzjarji 

(88) Sabiex jiġu supplimentati u emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
ta’: regoli dettaljati dwar l-istrumenti 
finanzjarji (valutazzjoni ex ante, il-
kombinazzjoni ta' appoġġ, l-eliġibbiltà, it-
tipi ta' attivitajiet mhux appoġġjati), regoli 
fuq ċerti tipi ta' strumenti finanzjarji 
mwaqqfa fuq livell nazzjonali, reġjonali, 
transnazzjonali jew transkonfinali, regoli 
dwar ftehimiet ta' finanzjament, it-
trasferiment u l-immaniġjar ta' assi, l-
arranġamenti għall-immaniġjar u l-
kontroll; ir-regoli dwar talbiet ta' ħlas, u t-
twaqqif ta' sistema għall-kapitalizzazzjoni 
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mwaqqfa fuq livell nazzjonali, reġjonali, 
transnazzjonali jew transkonfinali, regoli 
dwar ftehimiet ta' finanzjament, it-
trasferiment u l-immaniġjar ta' assi,  l-
arranġamenti għall-immaniġjar u l-
kontroll, ir-regoli dwar talbiet ta' ħlas, u t-
twaqqif ta' sistema għall-kapitalizzazzjoni 
ta' pagamenti annwali; id-definizzjoni ta' 
rata fissa għal għal operazzjonijiet li 
jiġġeneraw dħul, id-definizzjoni tar-rata 
fissa applikata għal spejjeż indiretti ta' 
għotjiet ibbażati fuq metodi eżistenti u rati 
korrispondenti applikabli fil-politiki tal-
Unjoni, ir-responsabbiltajiet tal-Istati 
Membri fir-rigward tal-proċedura għar-
rappurtar ta’ irregolaritajiet u l-irkupru ta’ 
somom indebitament imħallsa, il-
modalitajiet għall-iskambju ta' 
informazzjoni fuq l-operazzjonijiet, l-
arranġamenti għal rekord adegwat ta' 
awditjar, il-kondizzjonijiet tal-awditjar 
nazzjonali, il-kriterji ta’ akkreditazzjoni 
għall-awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-
awtoritajiet ta’ ċertifikazzjoni, l-
identifikazzjoni ta’ trasportaturi tad-dejta 
aċċettati b’mod komuni, u l-kriterji biex 
jiġi stabbilit il-livell ta' korrezzjoni 
finanzjarja li għandu jiġi applikat. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
temenda l-Anness V sabiex jiġu indirizzati 
l-ħtiġijiet ta' adattament fil-ġejjieni. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol tagħha ta' tħejjija, anke fil-livell ta' 
esperti.

ta' pagamenti annwali; id-definizzjoni ta' 
rata fissa għal għal operazzjonijiet li 
jiġġeneraw dħul, id-definizzjoni tar-rata 
fissa applikata għal spejjeż indiretti ta' 
għotjiet ibbażati fuq metodi eżistenti u rati 
korrispondenti applikabli fil-politiki tal-
Unjoni, ir-responsabbiltajiet tal-Istati 
Membri fir-rigward tal-proċedura għar-
rappurtar ta’ irregolaritajiet u l-irkupru ta’ 
somom indebitament imħallsa, il-
modalitajiet għall-iskambju ta' 
informazzjoni fuq l-operazzjonijiet, l-
arranġamenti għal rekord adegwat ta' 
awditjar, il-kondizzjonijiet tal-awditjar 
nazzjonali, il-kriterji ta’ akkreditazzjoni 
għall-awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-
awtoritajiet ta’ ċertifikazzjoni, l-
identifikazzjoni ta’ trasportaturi tad-dejta 
aċċettati b’mod komuni, u l-kriterji biex 
jiġi stabbilit il-livell ta' korrezzjoni 
finanzjarja li għandu jiġi applikat. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
temenda l-Anness V sabiex jiġu indirizzati 
l-ħtiġijiet ta' adattament fil-ġejjieni. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol tagħha ta' tħejjija, anke fil-livell ta' 
esperti.

Or. es

Emenda 348
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Premessa 88
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(88) Sabiex jiġu supplimentati u emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
ta' kodiċi tal-kondotta fuq l-objettivi u l-
kriterji li jappoġġjaw l-implimentazzjoni 
tas-sħubija, l-adozzjoni ta' Qafas 
Strateġiku Komuni, regoli addizzjonali 
dwar l-allokazzjoni tar-riżerva għall-
prestazzjoni, id-definizzjoni taż-żona u l-
popolazzjoni koperti mill-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali, regoli dettaljati dwar l-
istrumenti finanzjarji (valutazzjoni ex ante,
il-kombinazzjoni ta' appoġġ, l-eliġibbiltà, 
it-tipi ta' attivitajiet mhux appoġġjati), 
regoli fuq ċerti tipi ta' strumenti finanzjarji 
mwaqqfa fuq livell nazzjonali, reġjonali, 
transnazzjonali jew transkonfinali, regoli 
dwar ftehimiet ta' finanzjament, it-
trasferiment u l-immaniġjar ta' assi, l-
arranġamenti għall-immaniġjar u l-
kontroll, ir-regoli dwar talbiet ta' ħlas, u t-
twaqqif ta' sistema għall-kapitalizzazzjoni 
ta' pagamenti annwali, id-definizzjoni ta' 
rata fissa għal għal operazzjonijiet li 
jiġġeneraw dħul, id-definizzjoni tar-rata 
fissa applikata għal spejjeż indiretti ta' 
għotjiet ibbażati fuq metodi eżistenti u rati 
korrispondenti applikabli fil-politiki tal-
Unjoni, ir-responsabbiltajiet tal-Istati 
Membri fir-rigward tal-proċedura għall-
irrappurtar ta' irregolaritajiet u għall-
irkupru ta' somom indebitament imħallsa, 
il-modalitajiet għall-iskambju ta' 
informazzjoni fuq l-operazzjonijiet, l-
arranġamenti għal rekord adegwat ta' 
awditjar, il-kondizzjonijiet tal-awditjar 
nazzjonali, il-kriterji ta' akkreditazzjoni 
għall-awtoritajiet ta' ġestjoni u l-
awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni, l-
identifikazzjoni ta' trasportaturi tad-dejta 
aċċettati b'mod komuni u l-kriterji biex jiġi 
stabbilit il-livell ta' korrezzjoni finanzjarja 
li għandu jiġi applikat. Il-Kummissjoni 

(88) Sabiex jiġu supplimentati u emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
ta' kodiċi tal-kondotta li fiha 
rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki 
fuq l-objettivi u l-kriterji li jappoġġjaw l-
implimentazzjoni tas-sħubija, il-
metodoloġija użata għall-għoti ta’ 
informazzjoni dwar l-appoġġ għall-
objettivi tat-tibdil tal-klima, il-kriterji 
minimi għad-definizzjoni taż-żona u l-
popolazzjoni koperti mill-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali, regoli dettaljati dwar l-
istrumenti finanzjarji (valutazzjoni ex ante,
il-kombinazzjoni ta' appoġġ, l-eliġibbiltà, 
it-tipi ta' attivitajiet mhux appoġġjati), 
regoli fuq ċerti tipi ta' strumenti finanzjarji 
mwaqqfa fuq livell nazzjonali, reġjonali, 
transnazzjonali jew transkonfinali, regoli 
dwar id-dispożizzjonijiet minimi li 
għandhom jiġu inklużi fi ftehimiet ta' 
finanzjament u dokumenti ta’ strateġija, 
it-trasferiment u l-immaniġjar ta' assi, l-
arranġamenti għall-immaniġjar u l-
kontroll, ir-regoli dwar talbiet ta' ħlas, u t-
twaqqif ta' sistema għall-kapitalizzazzjoni 
ta' pagamenti annwali, id-definizzjoni ta' 
rata fissa għal għal operazzjonijiet li 
jiġġeneraw dħul, id-definizzjoni tar-rata 
fissa applikata għal spejjeż indiretti ta' 
għotjiet ibbażati fuq metodi eżistenti u rati 
korrispondenti applikabli fil-politiki tal-
Unjoni, ir-responsabbiltajiet tal-Istati 
Membri fir-rigward tal-proċedura għall-
irrappurtar ta' irregolaritajiet u għall-
irkupru ta' somom indebitament imħallsa, 
il-modalitajiet għall-iskambju ta' 
informazzjoni fuq l-operazzjonijiet, l-
arranġamenti għal rekord adegwat ta' 
awditjar, il-kondizzjonijiet tal-awditjar 
nazzjonali, ir-regoli rigward l-użu ta’ dejta 
miġbura waqt l-awditjar, il-kriterji ta' 
akkreditazzjoni għall-awtoritajiet ta' 
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għandha tingħata s-setgħa li temenda l-
Anness V sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
ta' adattament fil-ġejjieni. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol tagħha ta' tħejjija, anke fil-livell ta' 
esperti.

ġestjoni u l-awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni, 
l-identifikazzjoni ta' trasportaturi tad-dejta 
aċċettati b'mod komuni u l-kriterji biex jiġi 
stabbilit il-livell ta' korrezzjoni finanzjarja 
li għandu jiġi applikat. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li temenda l-
Anness V sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
ta' adattament fil-ġejjieni. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol tagħha ta' tħejjija, anke fil-livell ta' 
esperti.

Or. en

Emenda 349
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Premessa 90

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(90) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, fir-rigward tal-Fondi 
kollha tal-QSK, deċiżjonijiet li japprovaw 
il-Kuntratti ta' Sħubija, deċiżjonijiet li 
jallokaw ir-riżerva għall-prestazzjoni, 
deċiżjonijiet li jissospendu l-ħlasijiet 
marbuta mal-politiki ekonomiċi tal-Istati 
Membri, u, fil-każ ta' diżimpenn, 
deċiżjonijiet li jemendaw programmi li 
jadottaw deċiżjonijiet; u fir-riward tal-
Fondi, deċiżjonijiet li jidentifikaw reġjuni 
u Stati Membri li jissodisfaw il-kriterji tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, 
deċiżjonijiet li jistipulaw rendikont 
dettaljat annwali tal-approprjazzjonijiet ta' 
impenn għall-Istati Membri, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-FK ta' kull Stat Membru għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-Fondi Strutturali ta' kull Stat Membru 
allokati għall-għajnuna tal-ikel għan-nies 

(90) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, fir-rigward tal-Fondi 
kollha tal-QSK, deċiżjonijiet li japprovaw 
il-Kuntratti ta' Sħubija, deċiżjonijiet li 
jallokaw ir-riżerva għall-prestazzjoni, 
deċiżjonijiet li jissospendu l-ħlasijiet 
marbuta mal-politiki ekonomiċi tal-Istati 
Membri, u, fil-każ ta' diżimpenn, 
deċiżjonijiet li jemendaw programmi li 
jadottaw deċiżjonijiet; u fir-riward tal-
Fondi, deċiżjonijiet li jidentifikaw reġjuni 
u Stati Membri li jissodisfaw il-kriterji tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, 
deċiżjonijiet li jistipulaw rendikont 
dettaljat annwali tal-approprjazzjonijiet ta' 
impenn għall-Istati Membri, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-FK ta' kull Stat Membru għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-Fondi Strutturali ta' kull Stat Membru 
allokati għall-għajnuna tal-ikel għan-nies 
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fil-bżonn, deċiżjonijiet li jadottaw u 
jemendaw programmi operazzjonali, 
deċiżjonijiet dwar proġetti maġġuri, 
deċizjonijiet dwar pjanijiet ta' azzjoni 
konġunta, deċiżjonijiet li jissosspendu
ħlasijiet u deċiżjojnijiet dwar 
korrezzjonijiet finanzjarji.

fil-bżonn, deċiżjonijiet li jadottaw u 
jemendaw programmi operazzjonali, 
deċiżjonijiet dwar proġetti maġġuri, 
deċizjonijiet dwar pjanijiet ta' azzjoni 
konġunta, deċiżjonijiet li jissospendu
ħlasijiet u deċiżjojnijiet dwar 
korrezzjonijiet finanzjarji, kif ukoll 
deċiżjonijiet dwar programmi separati 
għall-Istati Membri f’diffikultajiet 
finanzjarji,.

Or. de

Emenda 350
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 90

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(90) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, fir-rigward tal-Fondi 
kollha tal-QSK, deċiżjonijiet li japprovaw 
il-Kuntratti ta' Sħubija, deċiżjonijiet li 
jallokaw ir-riżerva għall-prestazzjoni, 
deċiżjonijiet li jissospendu l-ħlasijiet 
marbuta mal-politiki ekonomiċi tal-Istati 
Membri, u, fil-każ ta' diżimpenn, 
deċiżjonijiet li jemendaw programmi li 
jadottaw deċiżjonijiet; u fir-riward tal-
Fondi, deċiżjonijiet li jidentifikaw reġjuni 
u Stati Membri li jissodisfaw il-kriterji tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, 
deċiżjonijiet li jistipulaw rendikont 
dettaljat annwali tal-approprjazzjonijiet ta' 
impenn għall-Istati Membri, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-FK ta' kull Stat Membru għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-Fondi Strutturali ta' kull Stat Membru 
allokati għall-għajnuna tal-ikel għan-nies 
fil-bżonn, deċiżjonijiet li jadottaw u 
jemendaw programmi operazzjonali, 

(90) Fir-rigward tal-Fondi kollha koperti 
mir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni, il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, deċiżjonijiet li 
japprovaw il-Kuntratti ta' Sħubija, u, fil-
każ ta' diżimpenn, deċiżjonijiet li 
jemendaw programmi li jadottaw 
deċiżjonijiet; u fir-riward tal-Fondi, 
deċiżjonijiet li jidentifikaw reġjuni u Stati 
Membri li jissodisfaw il-kriterji tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, 
deċiżjonijiet li jistipulaw rendikont 
dettaljat annwali tal-approprjazzjonijiet ta' 
impenn għall-Istati Membri, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-FK ta' kull Stat Membru għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-Fondi Strutturali ta' kull Stat Membru 
allokati għall-għajnuna tal-ikel għan-nies 
fil-bżonn, deċiżjonijiet li jadottaw u 
jemendaw programmi operattivi, 
deċiżjonijiet dwar proġetti maġġuri, 
deċizjonijiet dwar pjanijiet ta' azzjoni 
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deċiżjonijiet dwar proġetti maġġuri, 
deċizjonijiet dwar pjanijiet ta' azzjoni 
konġunta, deċiżjonijiet li jissosspendu
ħlasijiet u deċiżjojnijiet dwar 
korrezzjonijiet finanzjarji.

konġunta, deċiżjonijiet li jissospendu
ħlasijiet u deċiżjojnijiet dwar 
korrezzjonijiet finanzjarji.

Or. en

Emenda 351
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Premessa 90

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(90) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, fir-rigward tal-Fondi 
kollha tal-QSK, deċiżjonijiet li japprovaw 
il-Kuntratti ta' Sħubija, deċiżjonijiet li 
jallokaw ir-riżerva għall-prestazzjoni, 
deċiżjonijiet li jissospendu l-ħlasijiet 
marbuta mal-politiki ekonomiċi tal-Istati 
Membri, u, fil-każ ta' diżimpenn, 
deċiżjonijiet li jemendaw programmi li 
jadottaw deċiżjonijiet; u fir-riward tal-
Fondi, deċiżjonijiet li jidentifikaw reġjuni 
u Stati Membri li jissodisfaw il-kriterji tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, 
deċiżjonijiet li jistipulaw rendikont 
dettaljat annwali tal-approprjazzjonijiet ta' 
impenn għall-Istati Membri, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi 
ttrasferit mill-FK ta' kull Stat Membru 
għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, 
deċiżjonijiet li jistipulaw l-ammont li 
għandu jiġi ttrasferit mill-Fondi Strutturali 
ta' kull Stat Membru allokati għall-
għajnuna tal-ikel għan-nies fil-bżonn, 
deċiżjonijiet li jadottaw u jemendaw 
programmi operazzjonali, deċiżjonijiet 
dwar proġetti maġġuri, deċizjonijiet dwar 
pjanijiet ta' azzjoni konġunta, deċiżjonijiet 
li jissosspendu ħlasijiet u deċiżjojnijiet 

(90) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, fir-rigward tal-Fondi 
kollha tal-QSK, deċiżjonijiet li japprovaw 
il-Kuntratti ta' Sħubija, deċiżjonijiet li 
jallokaw ir-riżerva għall-prestazzjoni, 
deċiżjonijiet li jissospendu l-ħlasijiet 
marbuta mal-politiki ekonomiċi tal-Istati 
Membri, u, fil-każ ta' diżimpenn, 
deċiżjonijiet li jemendaw programmi li 
jadottaw deċiżjonijiet; u fir-riward tal-
Fondi, deċiżjonijiet li jidentifikaw reġjuni 
u Stati Membri li jissodisfaw il-kriterji tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, 
deċiżjonijiet li jistipulaw rendikont 
dettaljat annwali tal-approprjazzjonijiet ta' 
impenn għall-Istati Membri, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-Fondi Strutturali ta' kull Stat Membru 
allokati għall-għajnuna tal-ikel għan-nies 
fil-bżonn, deċiżjonijiet li jadottaw u 
jemendaw programmi operazzjonali, 
deċiżjonijiet dwar proġetti maġġuri, 
deċizjonijiet dwar pjanijiet ta' azzjoni 
konġunta, deċiżjonijiet li jissosspendu
ħlasijiet u deċiżjojnijiet dwar 
korrezzjonijiet finanzjarji.
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dwar korrezzjonijiet finanzjarji.

Or. en

Emenda 352
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 90

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(90) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, fir-rigward tal-Fondi 
kollha tal-QSK, deċiżjonijiet li japprovaw 
il-Kuntratti ta' Sħubija, deċiżjonijiet li 
jallokaw ir-riżerva għall-prestazzjoni, 
deċiżjonijiet li jissospendu l-ħlasijiet 
marbuta mal-politiki ekonomiċi tal-Istati 
Membri, u, fil-każ ta' diżimpenn, 
deċiżjonijiet li jemendaw programmi li 
jadottaw deċiżjonijiet; u fir-riward tal-
Fondi, deċiżjonijiet li jidentifikaw reġjuni 
u Stati Membri li jissodisfaw il-kriterji tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, 
deċiżjonijiet li jistipulaw rendikont 
dettaljat annwali tal-approprjazzjonijiet ta' 
impenn għall-Istati Membri, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-FK ta' kull Stat Membru għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-Fondi Strutturali ta' kull Stat Membru 
allokati għall-għajnuna tal-ikel għan-nies 
fil-bżonn, deċiżjonijiet li jadottaw u 
jemendaw programmi operazzjonali, 
deċiżjonijiet dwar proġetti maġġuri, 
deċizjonijiet dwar pjanijiet ta' azzjoni 
konġunta, deċiżjonijiet li jissosspendu
ħlasijiet u deċiżjojnijiet dwar 
korrezzjonijiet finanzjarji.

(90) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, fir-rigward tal-Fondi 
kollha tal-QSK, deċiżjonijiet li japprovaw 
il-Kuntratti ta' Sħubija, u, fil-każ ta' 
diżimpenn, deċiżjonijiet li jemendaw 
programmi li jadottaw deċiżjonijiet; u fir-
riward tal-Fondi, deċiżjonijiet li 
jidentifikaw reġjuni u Stati Membri li 
jissodisfaw il-kriterji tal-Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi, deċiżjonijiet li 
jistipulaw rendikont dettaljat annwali tal-
approprjazzjonijiet ta' impenn għall-Istati 
Membri, deċiżjonijiet li jistipulaw l-
ammont li għandu jiġi ttrasferit mill-FK ta' 
kull Stat Membru għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-Fondi Strutturali ta' kull Stat Membru 
allokati għall-għajnuna tal-ikel għan-nies 
fil-bżonn, deċiżjonijiet li jadottaw u 
jemendaw programmi operazzjonali, 
deċiżjonijiet dwar proġetti maġġuri, 
deċizjonijiet dwar pjanijiet ta' azzjoni 
konġunta, deċiżjonijiet li jissosspendu
ħlasijiet u deċiżjojnijiet dwar 
korrezzjonijiet finanzjarji.

Or. en
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Emenda 353
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 90

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(90) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni: fir-rigward tal-Fondi 
kollha tal-QSK, deċiżjonijiet li japprovaw 
il-Kuntratti ta' Sħubija, deċiżjonijiet li 
jallokaw ir-riżerva għall-prestazzjoni, 
deċiżjonijiet li jissospendu l-ħlasijiet 
marbuta mal-politiki ekonomiċi tal-Istati 
Membri, u, fil-każ ta' diżimpenn,
deċiżjonijiet li jemendaw programmi li 
jadottaw deċiżjonijiet; u fir-riward tal-
Fondi, deċiżjonijiet li jidentifikaw reġjuni 
u Stati Membri li jissodisfaw il-kriterji tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, 
deċiżjonijiet li jistipulaw rendikont 
dettaljat annwali tal-approprjazzjonijiet ta' 
impenn għall-Istati Membri, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-FK ta' kull Stat Membru għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-Fondi Strutturali ta' kull Stat Membru 
allokati għall-għajnuna tal-ikel għan-nies 
fil-bżonn, deċiżjonijiet li jadottaw u 
jemendaw programmi operazzjonali, 
deċiżjonijiet dwar proġetti maġġuri, 
deċizjonijiet dwar pjanijiet ta' azzjoni 
konġunta, deċiżjonijiet li jissospendu 
ħlasijiet u deċiżjojnijiet dwar 
korrezzjonijiet finanzjarji.

(90) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni: fir-rigward tal-Fondi 
kollha tal-QSK, deċiżjonijiet li japprovaw 
il-Kuntratti ta' Sħubija, deċiżjonijiet li 
jemendaw programmi li jadottaw 
deċiżjonijiet; u fir-rigward tal-Fondi, 
deċiżjonijiet li jidentifikaw reġjuni u Stati 
Membri li jissodisfaw il-kriterji tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, 
deċiżjonijiet li jistipulaw rendikont 
dettaljat annwali tal-approprjazzjonijiet ta' 
impenn għall-Istati Membri, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-FK ta' kull Stat Membru għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-Fondi Strutturali ta' kull Stat Membru 
allokati għall-għajnuna tal-ikel għan-nies 
fil-bżonn, deċiżjonijiet li jadottaw u 
jemendaw programmi operazzjonali, 
deċiżjonijiet dwar proġetti maġġuri, 
deċizjonijiet dwar pjanijiet ta' azzjoni 
konġunta, deċiżjonijiet li jissospendu 
ħlasijiet u deċiżjojnijiet dwar 
korrezzjonijiet finanzjarji.

Or. es

Emenda 354
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Premessa 93
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(93) Ladarba l-objettiv ta’ dan ir-
Regolament, jiġifieri li jitnaqqsu d-
diverġenzi bejn il-livelli tal-iżvilupp tad-
diversi reġjuni u r-ritard ta’ dawk ir-reġjuni 
jew gżejjer li huma anqas favoriti, 
partikolarment iż-żoni rurali, żoni milquta 
minn tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li 
jbatu minn żvantaġġi naturali jew 
demografiċi gravi u permanenti, ma jistax 
jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri iżda jista’ jinkiseb aħjar fil-livell 
tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, 
skont il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif 
stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dawk li huwa meħtieġ sabiex 
jinkiseb dak l-objettiv.

(93) Ladarba l-objettiv ta’ dan ir-
Regolament, jiġifieri li jitnaqqsu d-
diverġenzi bejn il-livelli tal-iżvilupp tad-
diversi reġjuni u r-ritard ta’ dawk ir-reġjuni 
li huma anqas favoriti, partikolarment iż-
żoni rurali, żoni milquta minn tranżizzjoni 
industrijali, u reġjuni li jbatu minn 
żvantaġġi naturali jew demografiċi gravi u 
permanenti, bħar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda tat-Tramuntana b’popolazzjoni 
b’densità baxxa u l-gżejjer, ir-reġjuni 
transkonfinali u muntanjużi, u r-reġjuni 
l-aktar imbiegħda, iż-żoni urbani 
żvantaġġati u l-bliet fil-fruntieri li huma 
maqtugħin, ma jistax jinkiseb b’mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jista’ 
jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni 
tista' tadotta miżuri, skont il-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-
prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit 
f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dawk li huwa meħtieġ 
sabiex jinkiseb dak l-objettiv.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu kkunsidrati kemm ir-reġjuni inklużi fl-Artikolu 174 kif ukoll iż-żoni urbani 
żvnataġġati, iż-żoni rurali li waqgħu lura u l-bliet fil-fruntieri li huma maqtugħin.

Emenda 355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Proposta għal Regolament
Premessa 93

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(93) Ladarba l-objettiv ta’ dan ir-
Regolament, jiġifieri li jitnaqqsu d-

(93) Ladarba l-objettiv ta’ dan ir-
Regolament, jiġifieri li jitnaqqsu d-
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diverġenzi bejn il-livelli tal-iżvilupp tad-
diversi reġjuni u r-ritard ta’ dawk ir-reġjuni 
jew gżejjer li huma anqas favoriti, 
partikolarment iż-żoni rurali, żoni milquta 
minn tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li 
jbatu minn żvantaġġi naturali jew 
demografiċi gravi u permanenti, ma jistax 
jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri iżda jista’ jinkiseb aħjar fil-livell 
tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, 
skont il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif 
stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dawk li huwa meħtieġ sabiex 
jinkiseb dak l-objettiv.

diverġenzi bejn il-livelli tal-iżvilupp tad-
diversi reġjuni u r-ritard ta’ dawk ir-reġjuni 
jew gżejjer li huma anqas favoriti, 
partikolarment iż-żoni rurali, żoni milquta 
minn tranżizzjoni industrijali, ir-reġjuni 
ultraperiferiċi u reġjuni li jbatu minn 
żvantaġġi naturali jew demografiċi gravi u 
permanenti, ma jistax jinkiseb b’mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jista’ 
jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni 
tista' tadotta miżuri, skont il-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-
prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit 
f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dawk li huwa meħtieġ 
sabiex jinkiseb dak l-objettiv.

Or. fr

Emenda 356
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Premessa 93a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(93a) Skond id-Dikjarazzjoni tal-Kunsill 
Ewropew tat-30 ta’ Jannar 2012, l-Unjoni 
Ewropea u l-Istati Membri għandhom 
jimmodernizzaw l-ekonomiji tagħhom u 
jtejbu l-kompetittività sabiex jiżguraw 
tkabbir sostenibbli. L-Unjoni Ewropea u 
l-Istati Membri għandhom jadottaw 
approċċ konsistenti u komprensiv li 
jgħaqqad konsolidazzjoni finanzjarja 
għaqlija li tippreserva l-investimenti 
flimkien mal-miżuri strutturali għat-
tkabbir fil-futur u l-impjiegi. Filwaqt li 
jinżamm il-prinċipju ta’ sussidjarjetà, it-
tkabbir u l-impjiegi tal-futur jeħtieġu l-
implimentazzjoni ta’ metodi ġodda u 
innovattivi ta’ kooperazzjoni fuq livelli 
transnazzjonali u makroreġjonali. Il-fondi 
ta’ żvilupp makroreġjonali li 
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jirrappreżentaw il-parti innovattiva tal-
Qafas Strateġiku Komuni jilagħbu rwol 
ewlieni fl-ilħuq ta’ dawn l-objettivi. Is-
sħubija makroreġjonali għall-Istati 
Membri għat-twettiq ta’ proġetti kbar 
komuni, iffinanzjati mill-fondi ta’ żvilupp 
makroreġjonali, hija l-inkarnazzjoni 
sinerġetika tal-għanijiet il-ġodda tal-
Unjoni u tal-interessi tal-Istati Membri.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

At present, the majority of the Union agrees about the breakdown of the current arrangement 
of the structural funds and the Cohesion Fund of the European Union because of the changed 
economic conditions and because of the problematic implementation of measures to alleviate 
the effects of the crisis (inefficient use of the public resources of the European Union, 
disagreement with the new objectives of the Union, corruption, violation of the rules, and 
superficial compliance). This implies that measures to prevent ineffective and bad-faith use of 
CSF Funds must be adopted. The CSF Funds cannot become the instrument that deepens the 
financial and economic crisis. To the contrary, they must become the instrument of growth 
and jobs. This line is corroborated by the press statement on the eurozone regarding Greece 
issued at an informal dinner of the European Council on 23 May 2012, stating that ‘We shall 
secure the mobilisation of European structural funds and instruments in order to put Greece 
on the path of growth and jobs.’ The inevitability of corrective measures is evidenced by the 
current developments and by the cessation of payments for several operational programmes 
in various Member States. The consequent amendments of financial policies implemented for 
the fiscal period of 2007–2013 can have a dramatic and negative effect on the budgets of 
several Member States and so on fiscal consolidation. The Greek situation can thus be 
repeated in other Member States in the fiscal period of 2014–2020. The macro-regional 
strategies and thus defined macro-regions (approved European Union Strategy for the Baltic 
Sea Region, approved European Union Strategy for the Danube Region, and the future 
European Union Strategy for the Atlantic Region) offer a platform for the implementation of 
the above measures. The transnational macro-regional strategies can eliminate the failure 
risks of an individual Member State. Moreover, these measures must make provision for a 
comprehensive approach which combines smart fiscal consolidation that preserves 
investments with structural measures for future growth and jobs. The political leaders of the 
Member States are also publicly voicing the necessity to adopt these measures. 

Emenda 357
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 1 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-regoli f’dan ir-regolament għandhom 
jirriflettu l-prijoritajiet u l-prinċipji tal-
SBA għall-Ewropa u jippermettu 
implimentazzjoni tiegħu applikati fuq 
livell Ewropew, nazzjonali u territorjali.

Or. en

Emenda 358
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal Regolament
Parti 1 – Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1) 'L-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv" tfisser 
il-miri u l-għanijiet kondiviżi li jmexxu l-
azzjoni tal-Istati Membri u tal-Unjoni li 
jinsabu fil-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni: Ewropa 2020: Strateġija 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, u li huma fil-Konklużjonijiet 
adottati mill-Kunsill Ewropew tas-17 ta' 
Ġunju 2010 fl-Anness I (Strateġija 
Ewropea Ġdida għall-Impjiegi u t-Tkabbir, 
Miri Ewlenin tal-UE) u d-Deċiżjoni tal-
Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2010 dwar il-linji 
gwida għall-politika tal-Istati Membri dwar 
l-impjiegi, u kull reviżjoni ta' dawn il-miri 
u objettivi kondiviżi.

1) ) 'L-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv" tfisser 
il-miri u l-għanijiet li jmexxu l-azzjoni tal-
Istati Membri u tal-Unjoni li jinsabu fil-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni: 
Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, u li 
huma fil-Konklużjonijiet adottati mill-
Kunsill Ewropew tas-17 ta' Ġunju 2010 fl-
Anness I (Strateġija Ewropea Ġdida għall-
Impjiegi u t-Tkabbir, Miri Ewlenin tal-UE) 
u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 
2010 dwar il-linji gwida għall-politika tal-
Istati Membri dwar l-impjiegi, u kull 
reviżjoni ta' dawn il-miri u objettivi.

Or. fr

Emenda 359
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal Regolament
Parti 1 – Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2
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Text proposed by the Commission Amendment

2) 'Qafas Strateġiku Komuni' tfisser id-
dokument li jittraduċi l-objettivi u l-miri 
tal-istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
f’azzjonijiet ewlenin għall-Fondi tal-QSK, 
li jistabbilixxi għal kull objettiv tematiku l-
azzjonijiet ewlenin li għandhom jiġu 
appoġġjati minn kull Fond tal-QSK u l-
mekkaniżmi li jiżguraw il-koerenza u l-
konsistenza tal-ipprogrammar tal-Fondi tal-
QSK mal-politiki ekonomiċi u tal-impjiegi 
tal-Istati Membri u tal-Unjoni;

2) 'Qafas Strateġiku Komuni' tfisser id-
dokument qafas li jikkoordina u jqassam 
il-prijoritajiet ta’ investiment li jippermetti 
li jintlaħqu l-objettivi u l-miri tal-
istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, li 
jistabbilixxi għal kull objettiv, il-
mekkaniżmi li jiżguraw il-koerenza u l-
konsistenza tal-ipprogrammar tal-Fondi tal-
QSK mal-politiki soċjali, ekonomiċi, tal-
impjiegi u tal-iżvilupp sostenibbli tal-Istati 
Membri u tal-Unjoni;

Or. fr

Emenda 360
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Part 1 – Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) 'Qafas Strateġiku Komuni' tfisser id-
dokument li jittraduċi l-objettivi u l-miri 
tal-istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
f’azzjonijiet ewlenin għall-Fondi tal-QSK, 
li jistabbilixxi għal kull objettiv tematiku 
l-azzjonijiet ewlenin li għandhom jiġu 
appoġġjati minn kull Fond tal-QSK u l-
mekkaniżmi li jiżguraw il-koerenza u l-
konsistenza tal-ipprogrammar tal-Fondi
tal-QSK mal-politiki ekonomiċi u tal-
impjiegi tal-Istati Membri u tal-Unjoni;

(2) ‘Qafas Strateġiku Komuni’ (QSK)
tfisser l-Anness għal dan ir-Regolament li 
fih menu mhux eżawrjenti ta’ azzjonijiet 
rakkomandati appoġġjati minn kull Fond 
tal-QSK għall-perjodu ta’ finanzjament 
2014-2020, li jgħinu lill-Istati Membri 
sabiex jiksbu l-objettivi u l-miri tal-
istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u b’mod 
partikolari l-objettivi tematiċi stabbiliti fl-
Artikolu 9 ta’ dan ir-Regolament. Id-
dokument fih ukoll mekkaniżmi li jgħinu 
biex jiżguraw il-koerenza u l-konsistenza 
tal-ipprogrammar skont il-Fondi tal-QSK 
mal-politiki ekonomiċi u tal-impjiegi tal-
Istati Membri u tal-Unjoni ma’ politiki u 
strumenti oħra relevanti tal-Unjoni, u 
koordinazzjoni fost il-Fondi tal-QSK. 
Bħala rikonoxximent tal-ħtiġijiet 
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differenti tar-reġjuni u sabiex tiġi żgurata 
l-flessibbiltà meħtieġa għall-iżvilupp 
sostenibbli reġjonali, l-għażla ta’ 
azzjonijiet mill-menu propost mhux 
eżawrjenti ta’ azzjonijiet rakkomandati 
għandha tkun ir-responsabbiltà tal-Istati 
Membri u r-reġjuni.

Or. en

Emenda 361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Part 1 – Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) ‘ipprogrammar’ tfisser il-proċess tal-
organizzazzjoni, it-teħid tad-deċiżjonijiet u 
l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji 
f’diversi stadji maħsub għall-
implimentazzjoni, fuq bażi multiannwali, 
tal-azzjoni konġunta mill-Unjoni u l-Istati 
Membri sabiex tinkiseb l-istrateġija tal-
Unjoni dwar tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv;

(4) ‘ipprogrammar’ tfisser il-proċess tal-
organizzazzjoni, it-teħid tad-deċiżjonijiet u 
l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji 
f’diversi stadji, bl-involviment ta’ sħab u 
f’konformità mal-approċċ ta’ governanza 
fuq diversi livelli skont l-Artikolu 5,
maħsub għall-implimentazzjoni, fuq bażi 
multiannwali, tal-azzjoni konġunta mill-
Unjoni u l-Istati Membri sabiex tinkiseb l-
istrateġija tal-Unjoni dwar tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv;

Or. en

Emenda 362
László Surján

Proposta għal regolament
Part 1 – Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) ‘ipprogrammar’ tfisser il-proċess tal-
organizzazzjoni, it-teħid tad-deċiżjonijiet u 
l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji 

(4) ‘ipprogrammar’ tfisser il-proċess tal-
organizzazzjoni, it-teħid tad-deċiżjonijiet u 
l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji 
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f’diversi stadji maħsub għall-
implimentazzjoni, fuq bażi multiannwali, 
tal-azzjoni konġunta mill-Unjoni u l-Istati 
Membri sabiex tinkiseb l-istrateġija tal-
Unjoni dwar tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv;

f’diversi stadji maħsub għall-
implimentazzjoni, fuq bażi multiannwali u 
permezz tal-involviment bl-approċċ ta’ 
governanza fuq diversi livelli tal-
benefiċjarji mill-iktar stadju bikri 
possibbli, tal-azzjoni konġunta mill-Unjoni 
u l-Istati Membri sabiex tinkiseb l-
istrateġija tal-Unjoni dwar tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv;

Or. en

Emenda 363
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4) ‘ipprogrammar’: tfisser il-proċess tal-
organizzazzjoni, it-teħid tad-deċiżjonijiet u 
l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji 
f’diversi stadji maħsub għall-
implimentazzjoni, fuq bażi multiannwali, 
tal-azzjoni konġunta mill-Unjoni u l-Istati 
Membri sabiex tinkiseb l-istrateġija tal-
Unjoni dwar tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv;

4) ‘ipprogrammar’: tfisser il-proċess tal-
organizzazzjoni, it-teħid tad-deċiżjonijiet u 
l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji 
f’diversi stadji maħsub għall-
implimentazzjoni, fuq bażi multiannwali, 
tal-azzjoni konġunta mill-Unjoni u l-Istati 
Membri sabiex jinkisbu l-objettivi ewlenin
tal-Unjoni dwar tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv;

Or. es

Emenda 364
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) 'benefiċjarju' tfisser korp pubbliku jew 
privat responsabbli għall-bidu jew għall-
bidu u l-implimentazzjoni ta' 
operazzjonijiet; fil-kuntest ta’ għajnuna 

(8) 'benefiċjarju' jfisser korp pubbliku jew 
privat responsabbli għall-bidu jew għall-
bidu u l-implimentazzjoni ta' 
operazzjonijiet; fil-kuntest ta’ għajnuna 
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mill-Istat, it-terminu 'benefiċjarju' jfisser il-
korp li jirċievi l-għajnuna; fil-kuntest ta’ 
strumenti finanzjarji, it-terminu 
'benefiċjarju' jfisser il-korp li jimplimenta 
l-istrument finanzjarju;

mill-Istat, it-terminu 'benefiċjarju' jfisser il-
korp li jirċievi l-għajnuna; fil-kuntest ta’ 
strumenti finanzjarji, it-terminu 
'benefiċjarju' jfisser il-korp li jimplimenta 
l-istrument finanzjarju;

Or. de

Emenda 365
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal Regolament
Parti 1 – Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16) ‘strateġija ta’ żvilupp lokali’ tfisser sett 
koerenti ta’ operazzjonijiet biex 
jissodisfaw l-objettivi u l-ħtiġijiet lokali, li 
tikkontribwixxi għat-twettiq tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, u li hija 
implimentata fi sħubija fil-livell xieraq;

16)‘strateġija ta’ żvilupp lokali’ tfisser sett 
koerenti ta’ operazzjonijiet biex 
jissodisfaw l-objettivi u l-ħtiġijiet lokali, li 
tikkontribwixxi, imqar parzjalment, għat-
twettiq tal-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
u li hija implimentata fi sħubija fil-livell 
xieraq;

Or. fr

Emenda 366
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Part 1 – Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) ‘strateġija ta’ żvilupp lokali’ tfisser 
sett koerenti ta’ operazzjonijiet biex 
jissodisfaw l-objettivi u l-ħtiġijiet lokali, li 
tikkontribwixxi għat-twettiq tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, u li hija 
implimentata fi sħubija fil-livell xieraq;

(16) ‘strateġija ta’ żvilupp lokali’ tfisser 
sett koerenti ta’ operazzjonijiet biex 
jissodisfaw l-objettivi u l-ħtiġijiet lokali, li 
tikkontribwixxi għat-twettiq tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, u li hija 
implimentata minn awtorità lokali fi 
sħubija fil-livell xieraq;
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Or. en

Emenda 367
Fiorello Provera

Proposta għal Regolament
Parti 1 – Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Eemnda

16) ‘strateġija ta’ żvilupp lokali’ tfisser sett 
koerenti ta’ operazzjonijiet biex 
jissodisfaw l-objettivi u l-ħtiġijiet lokali, li 
tikkontribwixxi għat-twettiq tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, u li hija 
implimentata fi sħubija fil-livell xieraq;

16) ‘strateġija ta’ żvilupp lokali’ tfisser sett 
koerenti ta’ operazzjonijiet biex 
jissodisfaw l-objettivi u l-ħtiġijiet lokali, li 
tikkontribwixxi għat-twettiq tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, u li hija 
implimentata minn awtorità lokali fi 
sħubija fil-livell xieraq;;

Or. fr

Emenda 368
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Part 1 – Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) ‘strateġija ta’ żvilupp lokali’ tfisser 
sett koerenti ta’ operazzjonijiet biex 
jissodisfaw l-objettivi u l-ħtiġijiet lokali, li 
tikkontribwixxi għat-twettiq tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, u li hija 
implimentata fi sħubija fil-livell xieraq;

(16) ‘strateġija ta’ żvilupp lokali’ tfisser 
sett koerenti ta’ operazzjonijiet biex 
jissodisfaw l-objettivi u l-ħtiġijiet lokali u 
bil-għan tal-iżvilupp integrat sostenibbli 
fil-livell lokali, li tikkontribwixxi għat-
twettiq tal-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
u li hija implimentata fi sħubija f’livelli 
territorjali subreġjonali speċfiċi;

Or. en
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Emenda 369
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Part 1 – Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) ‘strateġija ta’ żvilupp lokali’ tfisser 
sett koerenti ta’ operazzjonijiet biex 
jissodisfaw l-objettivi u l-ħtiġijiet lokali, li 
tikkontribwixxi għat-twettiq tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, u li hija 
implimentata fi sħubija fil-livell xieraq;

(16) ‘strateġija ta’ żvilupp lokali’ tfisser 
sett koerenti ta’ operazzjonijiet biex 
jissodisfaw l-objettivi u l-ħtiġijiet lokali, li 
tikkontribwixxi għat-twettiq tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, u li hija 
implimentata minn awtorità lokali fi 
sħubija fil-livell xieraq;

Or. en

Emenda 370
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Part 1 – Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) ‘strateġija ta’ żvilupp lokali’ tfisser 
sett koerenti ta’ operazzjonijiet biex 
jissodisfaw l-objettivi u l-ħtiġijiet lokali, li 
tikkontribwixxi għat-twettiq tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, u li hija 
implimentata fi sħubija fil-livell xieraq;

(16) ‘strateġija ta’ żvilupp lokali’ tfisser 
sett koerenti ta’ operazzjonijiet biex 
jissodisfaw l-objettivi u l-ħtiġijiet lokali, li 
tikkontribwixxi għat-twettiq tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, u li hija 
implimentata minn awtorità lokali fi 
sħubija fil-livell xieraq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet lokali huma l-attur prinċipali fl-implimentazzjoni tal-istrateġija ta’ żvilupp 
reġjonali tal-Unjoni.
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Emenda 371
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16) ‘strateġija ta’ żvilupp lokali’: tfisser 
sett koerenti ta’ operazzjonijiet biex 
jissodisfaw l-objettivi u l-ħtiġijiet lokali, li 
tikkontribwixxi għat-twettiq tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, u li hija 
implimentata fi sħubija fil-livell xieraq;

16) ‘strateġija ta’ żvilupp lokali’: tfisser 
sett koerenti ta’ operazzjonijiet biex 
jissodisfaw l-objettivi u l-ħtiġijiet lokali, li 
tikkontribwixxi għat-twettiq tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, u li hija 
implimentata fi sħubija fil-livell xieraq;

Or. es

Emenda 372
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17) ‘għeluq sostnut’: tfisser l-għeluq ta’ 
operazzjonijiet bħala riżultat tal-
approvazzjoni annwali tal-eżerċizzju tal-
kontijiet u qabel l-għeluq ġenerali tal-
programm;

17) ‘għeluq sostnut’: tfisser l-għeluq ta’ 
operazzjonijiet qabel l-għeluq ġenerali tal-
programm;

Or. es

Emenda 373
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Part 1 – Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) 'Kuntratt ta’ Sħubija' tfisser id-
dokument imħejji mill-Istat Membru bl-
involviment ta’ imsieħba f'konformità mal-
approċċ ibbażat fuq governanza f’diversi 
livelli, li jistabbilixxi l-istrateġija, il-
prijoritajiet u l-arranġamenti tal-Istat 
Membru għall-użu tal-Fondi tal-QSK 
b’mod effettiv u effiċjenti sabiex tiġi 
segwita l-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, u li hija 
approvata mill-Kummissjoni wara 
valutazzjoni u djalogu mal-Istat Membru;

(18) ‘Kuntratt ta’ Sħubija’ tfisser id-
dokument imħejji mill-Istat Membru bl-
involviment ta’ imsieħba f'konformità mal-
approċċ ibbażat fuq governanza f’diversi 
livelli kif stabbilit fl-Artikolu 5 ta’ dan ir-
Regolament, li jistabbilixxi l-istrateġija, il-
prijoritajiet u l-arranġamenti tal-Istat 
Membru għall-użu tal-Fondi tal-QSK 
b’mod effettiv u effiċjenti sabiex tiġi 
segwita l-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, filwaqt 
li jiġu rikonoxxuti l-ħtiġijiet differenti tar-
reġjuni, u tiġi garantita l-flessibbiltà 
meħtieġa għall-iżvilupp reġjonali 
sostenibbli, u li hija approvata mill-
Kummissjoni wara valutazzjoni u djalogu 
mal-Istat Membru; 

Or. en

Emenda 374
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) 'kategorija ta’ reġjuni' tfisser il-
kategorizzazzjoni tar-reġjuni bħala 'reġjuni 
inqas żviluppati', 'reġjuni fi tranżizzjoni' 
jew 'reġjuni aktar żviluppati' skont l-
Artikolu 82(2);

(19) 'kategorija ta’ reġjuni' tfisser il-
kategorizzazzjoni tar-reġjuni bħala 'reġjuni 
inqas żviluppati' jew 'reġjuni aktar 
żviluppati' skont l-Artikolu 82(2);

Or. de

Emenda 375
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 24 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) ‘makroreġjun’ tfisser struttura 
territorjali magħmula mir-reġjuni ta’ 
grupp ta’ Stati Membri kif definit bl-
istrateġija approvata tal-makroreġjuni; 
fit-territorju tal-programm ta’ fondi tal-
iżvilupp makroreġjonali; 

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni tat-terminu ġdid huwa neċessarju. 

Emenda 376
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 1 – artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 24b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24b) ‘fond ta’ Żvilupp Makroreġjonali’ 
jfisser fond finanzjarju transnazzjonali 
mwaqqaf minn kuntratt ta’ grupp 
makroreġjonali ta’ Stati Membri u 
ffinanzjat mill-Fond CSF u sorsi oħra; 
huwa l-parti innovattiva tal-Qafas 
Strateġiku Komuni.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni tat-terminu ġdid huwa neċessarju.  

Emenda 377
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 4 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fondi tal-QFS għandhom jipprovdu 
sostenn, permezz ta’ programmi 
multiannwali, li jikkumplimenta intervent 
nazzjonali, reġjonali u lokali, sabiex 
titwassal l-istrateġija tal-prijoritajiet tal-
Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, filwaqt li jitqiesu l-Linji Gwida 
Integrati u r-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet relevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-
Trattat.

1. Il-Fondi tal-QFS għandhom jipprovdu 
sostenn, permezz ta’ programmi 
multiannwali, li jikkumplimenta intervent 
nazzjonali, reġjonali u lokali, sabiex 
tinkiseb il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali u titwassal l-istrateġija tal-
prijoritajiet tal-Unjoni ta' tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, filwaqt 
li jitqiesu l-Linji Gwida Integrati u l-
Programmi Nazzjonali ta’ Riforma.

Or. en

Emenda 378
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fondi tal-QFS għandhom jipprovdu 
sostenn, permezz ta’ programmi 
multiannwali, li jikkumplimenta intervent 
nazzjonali, reġjonali u lokali, sabiex 
titwassal l-istrateġija tal-prijoritajiet tal-
Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, filwaqt li jitqiesu l-Linji Gwida 
Integrati u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi 
għall-pajjiż skont l-Artikolu 121(2) tat-
Trattat u r-rakkomandazzjonijiet relevanti 
tal-Kunsill adottati skont l-Artikolu 148(4) 
tat-Trattat.

1. Il-Fondi tal-QFS għandhom jipprovdu 
so s t e n n ,  permezz ta’ programmi 
multiannwali, u programmi ta’ fondi ta’ 
żvilupp makroreġjonali, li 
jikkumplimentaw intervent nazzjonali, 
reġjonali u lokali, sabiex titwassal l-
istrateġija tal-prijoritajiet tal-Unjoni ta' 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
filwaqt li jitqiesu l-Linji Gwida Integrati u 
r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiż skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u 
r-rakkomandazzjonijiet relevanti tal-
Kunsill adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-
Trattat.

Or. sk
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Ġustifikazzjoni

Supplimentazzjoni tal-parti innovattiva tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fondi tal-QFS għandhom jipprovdu 
sostenn, permezz ta’ programmi 
multiannwali, li jikkumplimenta intervent 
nazzjonali, reġjonali u lokali, sabiex 
titwassal l-istrateġija tal-prijoritajiet tal-
Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, filwaqt li jitqiesu l-Linji Gwida 
Integrati u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi 
għall-pajjiż skont l-Artikolu 121(2) tat-
Trattat u r-rakkomandazzjonijiet relevanti 
tal-Kunsill adottati skont l-Artikolu 148(4) 
tat-Trattat.

1. Il-Fondi tal-QFS għandhom jipprovdu 
sostenn, permezz ta’ programmi 
multiannwali, li jikkumplimenta intervent 
nazzjonali, reġjonali u lokali, sabiex 
titwassal l-istrateġija tal-prijoritajiet tal-
Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv kif ukoll sabiex jiġu ssodisfati l-
missjonijiet speċifiċi tal-Fondi skont l-
objettivi tagħhom ibbażati fuq it-Trattat, 
filwaqt li jitqiesu l-Linji Gwida Integrati 
relevanti u r-rakkomandazzjonijiet 
relevanti speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet relevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat.

Or. en

Emenda 380
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fondi tal-QFS għandhom jipprovdu 
sostenn, permezz ta’ programmi 
multiannwali, li jikkumplimenta intervent 
nazzjonali, reġjonali u lokali, sabiex 
titwassal l-istrateġija tal-prijoritajiet tal-

1. Il-Fondi tal-QFS għandhom jipprovdu 
sostenn, permezz ta’ programmi 
multiannwali, li jikkumplimenta intervent 
nazzjonali, reġjonali u lokali, sabiex 
jintlaħqu l-għanijiet definiti fl-istrateġija
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Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, filwaqt li jitqiesu l-Linji Gwida 
Integrati u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi 
għall-pajjiż skont l-Artikolu 121(2) tat-
Trattat u r-rakkomandazzjonijiet relevanti 
tal-Kunsill adottati skont l-Artikolu 148(4) 
tat-Trattat.

tal-prijoritajiet tal-Unjoni ta' tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, filwaqt 
li jitqiesu l-Linji Gwida Integrati u r-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet relevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat.

Or. es

Emenda 381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li s-sostenn mill-Fondi 
huwa konsistenti mal-politiki u l-
prijoritajiet tal-Unjoni u komplementari 
għal strumenti oħra tal-Unjoni.

2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li s-sostenn mill-Fondi 
huwa konsistenti mal-politiki relevanti 
inklużi l-miri orizzontali u l-prijoritajiet 
tal-Unjoni u komplementari għal strumenti 
oħra tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 382
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 L-Istati Membri u l-korpi maħtura 
minnhom għal dak il-għan għandhom 
ikunu responsabbli għall-implimentazzjoni 
tal-programmi operazzjonali u għat-twettiq 
tal-kompiti tagħhom skont dan ir-
Regolament u r-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond fil-livell territorjali xieraq, 
skont il-qafas istituzzjonali, legali u 

4 L-Istati Membri jew korpi fil-livelli 
territorjali kompententi b’mod konformi 
mal-qafas kostituzzjonali għandhom ikunu 
responsabbli għall-implimentazzjoni tal-
programmi operazzjonali u għat-twettiq 
tal-kompiti tagħhom skont dan ir-
Regolament u r-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, skont il-qafas istituzzjonali, 
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finanzjarju tal-Istat Membru u soġġett għal 
konformità ma’ dan ir-Regolament u r-
regoli speċifiċi għall-Fond.

legali u finanzjarju tal-Istat Membru u 
soġġett għal konformità ma’ dan ir-
Regolament u r-regoli speċifiċi għall-Fond.

Or. de

Emenda 383
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 L-Istati Membri u l-korpi maħtura 
minnhom għal dak il-għan għandhom 
ikunu responsabbli għall-implimentazzjoni 
tal-programmi operazzjonali u għat-twettiq 
tal-kompiti tagħhom skont dan ir-
Regolament u r-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond fil-livell territorjali xieraq, 
skont il-qafas istituzzjonali, legali u 
finanzjarju tal-Istat Membru u soġġett għal 
konformità ma’ dan ir-Regolament u r-
regoli speċifiċi għall-Fond.

4 L-Istati Membri u l-korpi maħtura 
minnhom għal dak il-għan għandhom 
ikunu responsabbli għall-implimentazzjoni 
tal-programmi operazzjonali bi sħubija 
mal-imsieħba ekonomiċi u soċjali u għat-
twettiq tal-kompiti tagħhom skont dan ir-
Regolament u r-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond fil-livell territorjali xieraq, 
skont il-qafas istituzzjonali, legali u 
finanzjarju tal-Istat Membru u soġġett għal 
konformità ma’ dan ir-Regolament u r-
regoli speċifiċi għall-Fond.

Or. en

Emenda 384
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri u l-korpi maħtura 
minnhom għal dak il-għan għandhom 
ikunu responsabbli għall-implimentazzjoni 
tal-programmi operazzjonali u għat-twettiq 
tal-kompiti tagħhom skont dan ir-
Regolament u r-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond fil-livell territorjali xieraq, 

4. L-Istati Membri, fil-livell territorjali 
xieraq skont il-qafas istituzzjonali, legali 
u finanzjarju tal-Istat Membru u l-korpi 
maħtura minnhom għal dak il-għan 
għandhom ikunu responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-programmi 
operazzjonali u għat-twettiq tal-kompiti 
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skont il-qafas istituzzjonali, legali u 
finanzjarju tal-Istat Membru u soġġett 
għal konformità ma’ dan ir-Regolament u 
r-regoli speċifiċi għall-Fond.

tagħhom skont dan ir-Regolament u r-
Regolamenti speċifiċi għall-Fond fil-livell 
territorjali xieraq, skont il-qafas 
istituzzjonali, legali u finanzjarju tal-Istat 
Membru u soġġett għal konformità ma’ 
dan ir-Regolament u r-regoli speċifiċi 
għall-Fond.

Or. fr

Emenda 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 L-Istati Membri u l-korpi maħtura 
minnhom għal dak il-għan għandhom 
ikunu responsabbli għall-implimentazzjoni 
tal-programmi operazzjonali u għat-twettiq 
tal-kompiti tagħhom skont dan ir-
Regolament u r-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond fil-livell territorjali xieraq, 
skont il-qafas istituzzjonali, legali u 
finanzjarju tal-Istat Membru u soġġett għal 
konformità ma’ dan ir-Regolament u r-
regoli speċifiċi għall-Fond.

4. L-Istati Membri u l-korpi maħtura 
minnhom għal dak il-għan għandhom 
ikunu responsabbli għat-tħejjija u għall-
implimentazzjoni tal-programmi 
operazzjonali u għat-twettiq tal-kompiti 
tagħhom skont dan ir-Regolament u r-
Regolamenti speċifiċi għall-Fond fil-livell 
territorjali xieraq, skont il-qafas 
istituzzjonali, legali u finanzjarju tal-Istat 
Membru u soġġett għal konformità ma’ 
dan ir-Regolament u r-regoli speċifiċi 
għall-Fond.

Or. en

Emenda 386
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri u l-korpi maħtura 
minnhom għal dak il-għan għandhom 

4. L-Istati Membri u l-korpi maħtura 
minnhom għal dak il-għan għandhom 
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ikunu responsabbli għall-implimentazzjoni
tal-programmi operazzjonali u għat-twettiq 
tal-kompiti tagħhom skont dan ir-
Regolament u r-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond fil-livell territorjali xieraq, 
skont il-qafas istituzzjonali, legali u 
finanzjarju tal-Istat Membru u soġġett għal 
konformità ma’ dan ir-Regolament u r-
regoli speċifiċi għall-Fond.

ikunu responsabbli għat-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-programmi 
operazzjonali u għat-twettiq tal-kompiti 
tagħhom skont dan ir-Regolament u r-
Regolamenti speċifiċi għall-Fond fil-livell 
territorjali xieraq, skont il-qafas 
istituzzjonali, legali u finanzjarju tal-Istat 
Membru u soġġett għal konformità ma’ 
dan ir-Regolament u r-regoli speċifiċi 
għall-Fond.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi kkunsidrata fil-fażijiet kollha tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-Fondi l-
parteċipazzjoni tal-Istati Membri u l-korpi maħtura minnhom fil-livell territorjali rilevanti.

Emenda 387
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Part 2 – 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-
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.

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

Or. en

Emenda 388
Richard Seeber
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Proposta għal regolament
Part 2 – 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-
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.

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

Or. en

Emenda 389
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Part 2 – 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-
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.

5. Arranġamenti għall-implimentazzjoni u 
l-użu tal-Fondi tal-QSK, u b’mod 
partikolari r-riżorsi finanzjarji u 
amministrattivi meħtieġa għall-
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 
għandhom japplikaw għall-programmi 
kollha b’kontribuzzjoni tal-UE inqas 
minn EUR 150 miljun.

Or. en

Emenda 390
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach
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Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Skont ir-responsabbiltajiet rispettivi 
tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni fost 
il-Fondi tal-QSK, u ma’ politiki u 
strumenti oħra tal-Unjoni, inklużi dawk fil-
qafas tal-azzjoni esterna tal-Unjoni.

6. Skont ir-responsabbiltajiet rispettivi 
tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni fost 
il-Fondi tal-QSK, u ma’ politiki u 
strumenti oħra tal-Unjoni, inklużi dawk fil-
qafas tal-azzjoni esterna tal-Unjoni.
Għandha tingħata attenzjoni speċjali u, 
fejn relevanti, jiġu allokati riżorsi għaż-
żoni fejn fondi oħra tal-Unjoni jipprovdu 
b’mod espliċitu għal approċċ integrat, 
bħall-finanzjament konġunt għal proġetti 
integrati fil-qasam tal-ambjent u l-klima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-integrazzjoni tal-ambjent u fil-klima fil-finanzjamenti kollha tal-UE hija waħda mit-talbiet 
ewlenin tar-Riżoluzzjoni tal-MFF tal-Parlament. “Proġetti Integrati” skont LIFE huma 
għodda konkreta ta’ integrazzjoni. Huma għandhom il-potenzjal li jikkontribwixxu b’mod 
sinifikanti għall-użu effiċjenti tal-fondi. Huma jimmiraw biex jappoġġjaw, flimkien ma’ fondi 
oħra tal-UE, l-implimentazzjoni ta’ leġiżlazzjoni ambjentali ewlenija bħal pjanijiet għall-
ġestjoni tal-iskart jew strateġiji tal-klima - kollha b’potenzjal importanti biex joħolqu l-
impjieg u t-tkabbir.

Emenda 391
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 4 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-parti tal-baġit tal-Unjoni allokata 
għall-Fondi tal-QSK għandha tiġi 
implimentata fi ħdan il-qafas ta’ ġestjoni 
kondiviża bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni, skont l-Artikolu 53(b) tar-
Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar 

7. Il-parti tal-baġit tal-Unjoni allokata 
għall-Fondi tal-QSK għandha tiġi 
implimentata fi ħdan il-qafas ta’ ġestjoni 
kondiviża bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni, skont l-Artikolu 53(b) tar-
Regolament Finanzjarju, bl-eċċezzjoni tal-
azzjonijiet innovattivi fuq l-inizjattiva tal-
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ir-Regolament Finanzjarju applikabbli 
għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 
Ewropej (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ 
ir-'Regolament Finanzjarju'), bl-eċċezzjoni 
tal-ammont tal-FK trasferit għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa msemmija fl-
Artikolu 84(4) u tal-azzjonijiet innovattivi 
fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni taħt l-
Artikolu 9 tar-Regolament tal-FEŻR, u 
assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni.

Kummissjoni taħt l-Artikolu 9 tar-
Regolament tal-FEŻR, u assistenza teknika 
fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 392
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 4 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-parti tal-baġit tal-Unjoni allokata 
għall-Fondi tal-QSK għandha tiġi 
implimentata fi ħdan il-qafas ta’ ġestjoni 
kondiviża bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni, skont l-Artikolu 53(b) tar-
Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom)
Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar 
ir-Regolament Finanzjarju applikabbli 
għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 
Ewropej (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ 
ir-'Regolament Finanzjarju'), bl-eċċezzjoni 
tal-ammont tal-FK trasferit għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa msemmija fl-
Artikolu 84(4) u tal-azzjonijiet innovattivi 
fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni taħt l-
Artikolu 9 tar-Regolament tal-FEŻR, u 
assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni.

7. Il-parti tal-baġit tal-Unjoni allokata 
għall-Fondi tal-QSK għandha tiġi 
implimentata fi ħdan il-qafas ta’ ġestjoni 
kondiviża bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni, skont l-Artikolu 53(b) tar-
Regolament Finanzjarju, bl-eċċezzjoni tal-
azzjonijiet innovattivi fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni taħt l-Artikolu 9 tar-
Regolament tal-FEŻR, u assistenza teknika 
fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni.

Or. en
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Emenda 393
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 4 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-parti tal-baġit tal-Unjoni allokata 
għall-Fondi tal-QSK għandha tiġi 
implimentata fi ħdan il-qafas ta’ ġestjoni 
kondiviża bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni, skont l-Artikolu 53(b) tar-
Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 
1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-
Regolament Finanzjarju applikabbli għall-
baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej 
(minn hawn 'il quddiem imsejjaħ ir-
'Regolament Finanzjarju'), bl-eċċezzjoni 
tal-ammont tal-FK trasferit għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa msemmija fl-
Artikolu 84(4) u tal-azzjonijiet innovattivi 
fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni taħt l-
Artikolu 9 tar-Regolament tal-FEŻR, u 
assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni.

7. Il-parti tal-baġit tal-Unjoni allokata 
għall-Fondi tal-QSK għandha tiġi 
implimentata fi ħdan il-qafas ta’ ġestjoni 
kondiviża bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni, skont l-Artikolu 53(b) tar-
Regolament Finanzjarju, bl-eċċezzjoni tal-
ammont tal-FK trasferit għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa msemmija fl-
Artikolu 84(4) u tal-azzjonijiet innovattivi 
fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni taħt l-
Artikolu 9 tar-Regolament tal-FEŻR, u 
assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni u l-programm imsemmi fl-
Artikolu 22(2a) għall-appoġġ ta’ StatI 
membri li jinsabu f’diffikultajiet 
finanzjarji.

Or. de

Emenda 394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 4 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw l-effikaċja tal-Fondi 
tal-QSK, partikolarment permezz tal-
monitoraġġ, ir-rappurtar u l-evalwazzjoni.

9. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw l-effikaċja tal-Fondi 
tal-QSK, partikolarment permezz tal-
monitoraġġ, ir-rappurtar u l-evalwazzjoni, 
l-informa lill-benefiċjarji potenzjali dwar 
opportunitajiet ta’ finanzjament u 
jagħmlu r-rwol u l-kisbiet tal-politika ta’ 
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koeżjoni magħrufin pubblikament.

Or. en

Emenda 395
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 4 – paragrafu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Ir-regoli stabbiliti fir-Regolament 
għandhom jirriflettu l-prijoritajiet u l-
prinċipji tal-SBA għall-Ewropa u jista’ 
jiġi applikat kemm fil-livell Ewropew, 
nazzjonali u reġjonali;

Or. en

Emenda 396
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm ieħor rispettivament, Stat 
Membru għandu jorganizza sħubija mal-
imsieħba li ġejjin:

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm b’mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mal-awtoritajiet 
reġjonali kompetenti kif ukoll mal-
imsieħba li ġejjin b’mod konformi mal-
Artikolu 4(4): 

Or. de

Emenda 397
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana
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Proposta għal regolament
Parti 2 – artiklu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm ieħor rispettivament, Stat 
Membru għandu jorganizza sħubija mal-
imsieħba li ġejjin:

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm ieħor rispettivament, l-Istati 
Membri u l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
għandhom jorganizzaw sħubija mal-
imsieħba li ġejjin:

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet reġjonali u lokali għandhom jipparteċipaw fis-sħubija fuq bażi ta' ugwaljanza 
mal-Istati Membri.

Emenda 398
Younous Omarjee

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm ieħor rispettivament, Stat 
Membru għandu jorganizza sħubija mal-
imsieħba li ġejjin:

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm ieħor rispettivament, Stat 
Membru u l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
maħtura, skont Artikolu 4, paragrafu 4, 
għandhom jorganizzaw sħubija mal-
imsieħba li ġejjin:

Or. fr

Emenda 399
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
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programm ieħor rispettivament, Stat 
Membru għandu jorganizza sħubija mal-
imsieħba li ġejjin:

programm b’mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija billi jikkonkludi 
ftehim ta' sħubija mal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali kompetenti skont l-
Artikolu 4(4) mal-imsieħba li ġejjin:

Or. de

Emenda 400
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm ieħor rispettivament, Stat
Membru għandu jorganizza sħubija mal-
imsieħba li ġejjin:

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm ieħor rispettivament, l-Istati
Membri, l-awtoritajiet kompetenti 
reġjonali, lokali, urbani u pubbliċi oħrajn 
u l-imsieħba ekonomiċi u soċjali 
għandhom jorganizzaw sħubija mal-
imsieħba li ġejjin:

Or. en

Emenda 401
Jens Nilsson

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm ieħor rispettivament, Stat 
Membru għandu jorganizza sħubija mal-
imsieħba li ġejjin:

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm ieħor, Stat Membru għandu 
jorganizza sħubija billi jikkonkludi ftehim 
ta’ sħubija mal-awtoritajiet kompetenti 
reġjonali u lokali skont l-Artikolu 4(4). L-
Istati Membri u l-awtoritajiet kompetenti 
reġjonali u lokali għandhom jikkooperaw 
ukoll mal-imsieħba li ġejjin:

Or. en
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Emenda 402
Peter Simon

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm ieħor rispettivament, Stat 
Membru għandu jorganizza sħubija mal-
imsieħba li ġejjin:

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm b’mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija billi jikkonkludi 
ftehim ta' sħubija mal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali kompetenti skont l-
Artikolu 4(4).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-importanza tal-ibliet għall-politika ta’ koeżjoni ta’ suċċess għall-finijiet ta’ 
kjarifika għandhom jissemmew espressament anki l-awtoritajiet urbani minbarra l-
awtoritajiet reġjonali u lokali b’rabta mal-Kuntratt ta’ Sħubija..

Emenda 403
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Parti 2 – artiklu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mil-Kummissjoni Emenda

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm ieħor rispettivament, Stat 
Membru għandu jorganizza sħubija mal-
imsieħba li ġejjin:

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm ieħor rispettivament, l-Istati 
Membri u l-awtoritajiet lokali u reġjonali 
għandhom jorganizzaw sħubija mal-
imsieħba li ġejjin:

Or. it

Emenda 404
Richard Seeber
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Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm ieħor rispettivament, Stat 
Membru għandu jorganizza sħubija mal-
imsieħba li ġejjin:

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mal-imsieħba li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 405
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-awtoritajiet kompetenti reġjonali, 
lokali, urbani u awtoritajiet pubbliċi oħra;

imħassar

Or. en

Emenda 406
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-awtoritajiet kompetenti reġjonali, 
lokali, urbani u awtoritajiet pubbliċi oħra;

(a) l-awtoritajiet kompetenti reġjonali, 
lokali, urbani u awtoritajiet pubbliċi oħra li 
għandhom jorganizzaw ukoll sħubija mal-
imsieħba msemmija fil-punt (b) u (c);

Or. en

Emenda 407
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
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Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Proposta għal regolament
Parti 2 – artiklu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-awtoritajiet kompetenti reġjonali, 
lokali, urbani u awtoritajiet pubbliċi oħra;

a) awtoritajiet pubbliċi oħra;

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet reġjonali u lokali għandhom jipparteċipaw fis-sħubija fuq bażi ta’ ugwaljanza 
mal-Istati Membri.

Emenda 408
Younous Omarjee

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-awtoritajiet kompetenti reġjonali, 
lokali, urbani u awtoritajiet pubbliċi oħra;

a) l-awtoritajiet l-oħra pubbliċi 
kompetenti;

Or. fr

Emenda 409
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-awtoritajiet kompetenti reġjonali, 
lokali, urbani u awtoritajiet pubbliċi oħra;

(a) l-awtoritajiet pubbliċi barra minn dawk 
imsemmija fis-sentenza introduttorja għal 
dan il-paragrafu,

Or. de
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Emenda 410
Fiorello Provera

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-awtoritajiet kompetenti reġjonali, 
lokali, urbani u awtoritajiet pubbliċi oħra;

a) l-awtoritajiet kompetenti reġjonali, 
lokali, urbani, tal-muntanji u awtoritajiet 
pubbliċi oħra;

Or. fr

Emenda 411
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-awtoritajiet kompetenti reġjonali, 
lokali, urbani u awtoritajiet pubbliċi oħra;

(a) l-awtoritajiet kompetenti reġjonali, 
lokali, urbani, tal-muntanji u awtoritajiet 
pubbliċi oħra;

Or. en

Emenda 412
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Parti 2 – artiklu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) (a) l-awtoritajiet kompetenti reġjonali, 
lokali, urbani u awtoritajiet pubbliċi oħra;

a) (a) l-awtoritajiet pubbliċi oħra 
kompetenti;

Or. it
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Emenda 413
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) imsieħba ekonomiċi u soċjali; kif ukoll imħassar

Or. en

Emenda 414
Markus Pieper

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) Korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, inkluż l-imsieħba ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta'
ugwaljanza u nondiskriminazzjoni.

(c) Korpi rilevanti li jirrappreżentaw lis-
soċjetà ċivili, inkluż l-imsieħba ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' 
ugwaljanza u nondiskriminazzjoni.

Or. de

Emenda 415
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, 
inkluż l-imsieħba ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' 
ugwaljanza u nondiskriminazzjoni.

c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, 
inkluż l-imsieħba ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi, 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' 
ugwaljanza, in-nondiskriminazzjoni u l-
inklużjoni soċjali, u l-organizzazzjonijiet li 
jirrapreżentaw iż-żgħażagħ.
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Or. fr

Emenda 416
Hermann Winkler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, inkluż l-imsieħba ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' 
ugwaljanza u nondiskriminazzjoni.

(c) Korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, inkluż l-imsieħba ambjentali, 
ekkleżjastiċi, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi u korpi responsabbli għall-
promozzjoni ta' ugwaljanza u 
nondiskriminazzjoni.

Or. de

Emenda 417
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, inkluż l-imsieħba ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' 
ugwaljanza u nondiskriminazzjoni.

(c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, inkluż l-imsieħba ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' 
ugwaljanza bejn is-sessi u 
nondiskriminazzjoni, u organizzazzjonijiet 
mhux governattivi li jippromwovu l-
inklużjoni soċjali u organizzazzjonijiet 
attivi fl-oqsma tal-kultura, l-edukazzjoni u 
politika taż-żgħażagħ.

Or. en
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Emenda 418
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, 
inkluż l-imsieħba ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' 
ugwaljanza u nondiskriminazzjoni.

c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, 
inkluż l-imsieħba ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-iżgurar tal-
ugwaljanza reali u effettiva bejn in-nisa u 
l-irġiel u kontra d-diskriminazzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi kkunsidrata l-parteċipazzjoni tal-korpi inkarigati li jiżguraw l-ugwaljanza tal-
opportunitajiet bejn in-nisa u l-irġiel u l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni.

Emenda 419
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, inkluż l-imsieħba ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' 
ugwaljanza u nondiskriminazzjoni.

(c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, inkluż in-negozji, l-
organizzazzjonijiet tax-xjenza u t-
teknoloġija,  l-imsieħba ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' 
ugwaljanza u nondiskriminazzjoni.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Negozji (kummerċjali jew industrijali) jilagħbu rwol importanti fl-immodernizzar ta’ 
ekonomiji lokali u reġjonali, u għandhom ikunu involuti fi ftehimiet ta’ sħubija. L-istess 
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jgħodd għal universitajiet u ċentri teknoloġiċi li huma kruċjali fil-promozzjoni tal-ħiliet li 
jgħinu lin-nies jintegraw aktar faċilment fis-suq tax-xogħol.

Emenda 420
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Parti 2 – artiklu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, 
inkluż l-imsieħba ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' 
ugwaljanza u nondiskriminazzjoni.

c) (c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, inkluż l-imsieħba ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi 
fosthom NGOs li jippromwovu l-
inklużjoni soċjali  u korpi responsabbli 
għall-promozzjoni ta' ugwaljanza u 
nondiskriminazzjoni.

Or. it

Emenda 421
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) knejjes u komunitajiet reliġjużi attivi 
fl-oqsma tal-kooperazzjoni 
transnazzjonali, l-edukazzjoni, il-kultura 
u l-inklużjoni soċjali.

Or. en

Emenda 422
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Stat Membru għandu jinkludi dawk l-
istituzzjonijiet, l-organizzazzjonijiet u l-
gruppi fis-Sħubija li jistgħu jinfluwenzaw 
jew jiġu affettwati mill-implimentazzjoni 
tal-programmi. Għandha tingħata 
attenzjoni speċifika lill-gruppi li jistgħu 
jiġu affettwati mill-programmi u li jistgħu 
jsibu diffikultà biex jinfluenzawhom, 
b’mod partikolari l-aktar gruppi 
vulnerabbli u marġinalizzati.

Or. en

Emenda 423
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livell, l-imsieħba 
għandhom jiġu involuti mill-Istati Membri 
fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-
rapporti ta' progress u fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta’ 
monitoraġġ għall-programmi.

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livell u mal-Ftehim 
ta’ Sħubija, kif imsemmi fil-paragrafu 1, 
l-imsieħba għandhom jiġu involuti mill-
Istati Membri fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' 
Sħubija u r-rapporti ta' progress u fit-
tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-programmi. L-
imsieħba għandhom jipparteċipaw fil-
kumitati ta’ monitoraġġ għall-programmi.

Or. en

Emenda 424
Younous Omarjee

Proposta għal Regolament
Parti 2 – Artikolu 5 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livell, l-imsieħba 
għandhom jiġu involuti mill-Istati Membri 
fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-
rapporti ta' progress u fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta’ 
monitoraġġ għall-programmi.

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livell, l-imsieħba 
għandhom jiġu involuti mill-Istati Membri 
u l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
maħtura, skont l-Artikolu 4, paragrafu 4,
fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-
rapporti ta' progress u fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta’ 
monitoraġġ għall-programmi.

Or. fr

Emenda 425
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livell, l-imsieħba 
għandhom jiġu involuti mill-Istati Membri 
fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-
rapporti ta' progress u fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta’ 
monitoraġġ għall-programmi.

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livell, l-imsieħba li 
jirrappreżentaw il-livelli territorjali 
differenti skont l-istruttura istituzzjonali 
tal-Istati Membri għandhom jiġu involuti 
mill-Istati Membri fl-istadji kollha tat-
tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-rapporti 
ta' progress u fl-istadji kollha tat-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta’ 
monitoraġġ għall-programmi.

Or. en

Emenda 426
Jens Nilsson
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Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livell, l-imsieħba 
għandhom jiġu involuti mill-Istati Membri 
fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-
rapporti ta' progress u fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta’ 
monitoraġġ għall-programmi.

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livell, u f’konformità 
mal-ftehim ta’ sħubija, kif imsemmi fil-
paragrafu 1, l-imsieħba għandhom jiġu 
involuti mill-Istati Membri u l-awtoritajiet 
kompetenti reġjonali u lokali, skont l-
Artikolu 4(4) fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' 
Sħubija u r-rapporti ta' progress u fit-
tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-programmi. L-
imsieħba għandhom jipparteċipaw fil-
kumitati ta’ monitoraġġ għall-programmi.

Or. en

Emenda 427
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livell, l-imsieħba 
għandhom jiġu involuti mill-Istati Membri 
fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-
rapporti ta' progress u fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta’ 
monitoraġġ għall-programmi.

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livell, l-imsieħba 
għandhom jiġu involuti mill-Istati Membri 
fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-
rapporti ta' progress u fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta’ 
monitoraġġ għall-programmi. L-imsieħba 
għandhom jiġu żgurati aċċess indaqs 
għall-finanzjament mogħti għal dawn l-
għanijiet.

Or. en
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Emenda 428
László Surján

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livell, l-imsieħba 
għandhom jiġu involuti mill-Istati Membri 
fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-
rapporti ta' progress u fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta’ 
monitoraġġ għall-programmi.

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livell, l-imsieħba 
għandhom jiġu involuti mill-Istati Membri 
fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-
rapporti ta' progress u fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi mill-iktar 
stadju bikri possibbli. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta’ 
monitoraġġ għall-programmi.

Or. en

Emenda 429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livell, l-imsieħba 
għandhom jiġu involuti mill-Istati Membri 
fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-
rapporti ta' progress u fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta’ 
monitoraġġ għall-programmi.

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livell, l-imsieħba 
għandhom jikkollaboraw mal-Istati
Membri fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija 
u r-rapporti ta' progress u fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta’ 
monitoraġġ għall-programmi.

Or. es

Emenda 430
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 140 biex tipprovdi għal kodiċi ta' 
kondotta Ewropew li jistabbilixxi objettivi 
u kriterji sabiex tiġi sostnuta l-
implimentazzjoni tas-sħubija u sabiex tiġi 
ffaċilitata l-kondiviżjoni tal-
informazzjoni, l-esperjenza, ir-riżultati u 
prattiki tajba fost l-Istati Membri.

imħassar

Or. es

Emenda 431
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5– paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 biex tipprovdi għal kodiċi ta' 
kondotta Ewropew li jistabbilixxi objettivi 
u kriterji sabiex tiġi sostnuta l-
implimentazzjoni tas-sħubija u sabiex tiġi 
ffaċilitata l-kondiviżjoni tal-
informazzjoni, l-esperjenza, ir-riżultati u 
prattiki tajba fost l-Istati Membri.

imħassar

Or. de

Emenda 432
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 140 biex tipprovdi għal kodiċi ta' 
kondotta Ewropew li jistabbilixxi objettivi 
u kriterji sabiex tiġi sostnuta l-
implimentazzjoni tas-sħubija u sabiex tiġi 
ffaċilitata l-kondiviżjoni tal-informazzjoni, 
l-esperjenza, ir-riżultati u prattiki tajba fost 
l-Istati Membri.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 140 biex tipprovdi għal kodiċi ta' 
kondotta Ewropew li jistabbilixxi objettivi 
u kriterji speċifiki, filwaqt li tagħmel 
referenza espliċita għall-kapaċitajiet ta’ 
Ġestjoni tal-Programm u l-Proġett sabiex 
tiġi sostnuta l-implimentazzjoni tas-sħubija 
u sabiex tiġi ffaċilitata l-kondiviżjoni tal-
informazzjoni, l-esperjenza, ir-riżultati u 
prattiki tajba fost l-Istati Membri.

Or. en

Emenda 433
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 140 biex tipprovdi għal kodiċi ta' 
kondotta Ewropew li jistabbilixxi objettivi 
u kriterji sabiex tiġi sostnuta l-
implimentazzjoni tas-sħubija u sabiex tiġi 
ffaċilitata l-kondiviżjoni tal-informazzjoni, 
l-esperjenza, ir-riżultati u prattiki tajba fost 
l-Istati Membri.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta , wara konsultazzjoni 
komprensiva tal-imsieħba msemmija fil-
paragrafu 1 fil-livell tal-Unjoni, atti 
delegati skont l-Artikolu 140 biex tipprovdi 
għal kodiċi ta' kondotta Ewropew, abbażi 
tal-aqwa prattiki, li jistabbilixxi objettivi u 
kriterji sabiex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni tas-sħubija matul it-
tħejjija. il-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
Kuntratti ta’ Sħubija u l-programmi, u 
sabiex tiġi ffaċilitata l-kondiviżjoni tal-
informazzjoni, l-esperjenza, ir-riżultati u l-
aqwa prattiki fost l-Istati Membri.

Or. en
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Emenda 434
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 140 biex tipprovdi għal kodiċi ta' 
kondotta Ewropew li jistabbilixxi objettivi
u kriterji sabiex tiġi sostnuta l-
implimentazzjoni tas-sħubija u sabiex tiġi 
ffaċilitata l-kondiviżjoni tal-informazzjoni, 
l-esperjenza, ir-riżultati u prattiki tajba fost 
l-Istati Membri.

3. Kodiċi ta' kondotta Ewropew għandu 
jingħata sabiex jinkludi 
rakkomandazzjonijiet u l-aqwa prattiki 
dwar l-objettivi u kriterji sabiex tiġi 
sostnuta l-implimentazzjoni tas-sħubija u 
sabiex tiġi ffaċilitata l-kondiviżjoni tal-
informazzjoni, l-esperjenza, ir-riżultati u 
prattiki tajba fost l-Istati Membri. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 142 
biex tipprovdi għal dan il-kodiċi ta’ 
kondotta Ewropew.

Or. en

Emenda 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kodiċi ta’ Kondotta Ewropew 
għandu jfassal fist l-oħrajn l-
ispeċifikazzjonijiet li ġejjin:
(a) rekwiżiti minimi li jiżguraw għażla 
trasparenti ta’ msieħba u ċarezza dwar ir-
rwol tagħhom fil-proċess politiku u r-
responsabbiltajiet tagħhom;
(b) rekwiżiti minimi u indikazzjonijiet 
dwar kif jiġu identifikati l-imsieħba 
relevanti, li jvarjaw mill-awtoritajiet ta’ 
livelli territorjali differenti, imsieħba 
soċjali u ekonomiċi, is-soċjetà ċivili u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni;



PE489.656v01-00 174/179 AM\903190MT.doc

MT

(c) il-proċedura ta’ kooperazzjoni fost l-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali, 
reġjonali u lokali;
(d) gwida dwar kif is-sħubija tiġi mfassla 
apposta għall-programmi, inklużi 
speċifiċitajiet ta’ programmi b’diversi 
fondi, pjanijiet ta’ azzjoni konġunta u 
investimenti territorjali integrati;
(e) rekwiżiti minimi li jiżguraw 
involviment validu tal-imsieħba fil-
preparazzjoni tal-Kuntratt ta’ Sħubija u l-
Programmi.
(f) rekwiżiti minimi f’termini tal-
proċeduri stabbiliti biex jiżguraw 
organizzazzjoni effettiva ta’ sħubiji;
(g) gwida dwar l-involviment tal-imsieħba 
fil-kumitati ta’ monitoraġġ, l-għażla, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-proġetti;
(h) rekwiżiti minimi dwar l-għoti ta’ 
gwida lill-imsieħba u dwar l-iffaċilitar tal-
bini ta’ kapaċità fost l-imsieħba;
(i) id-deskrizzjoni tal-qafas għall-
iskambju ta’ prattiki tajba fl-Istati 
Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ ċarezza u trasparenza, l-ambitu tal-att delegat li permezz tiegħu se jiġi 
adottat il-Kodiċi ta’ Kondotta Ewropew għandu jkun definit aħjar f’dan ir-Regolament.

Emenda 436
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kodiċi ta’ Kondotta Tajba se 
jiddefinixxi, numru ta’ kriterji ta’ sħubija 
li se jkunu parti mill-Kuntratt ta’ Sħubija. 
Dawn il-kriterji ta’ sħubija se jkopru l-



AM\903190MT.doc 175/179 PE489.656v01-00

MT

ispeċifikazzjonijiet minimi li ġejjin:
(a) deskrizzjoni tal-istituzzjonijiet 
imsieħba li jiffurmaw is-sħubija formali;
(b) il-proċedura ta’ kooperazzjoni mal-
istituzzjonijiet kompetenti nazzjonali, 
reġjonali u lokali, li jiżguraw id-drittijiet 
vinkolanti ta’ votazzjoni fid-deċiżjonijiet 
ta’ sħubija, inklużi bidliet fil-programm 
operattiv;
(c) deskrizzjoni tal-proċedura ta’ 
konsultazzjoni formali tal-istituzzjonijiet 
imsieħba fil-abbozzar ta’ noti ta’ gwida 
nazzjonali u regoli ta’ implimentazzjoni 
supplimentari;
(e) deskrizzjoni tal-partijiet interessati 
involuti fit-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
programmi;
(f) trasparenza tal-proċeduri u d-
dokumenti relevanti dwar il-Kuntratt ta’ 
Sħubija dwar l-Iżvilupp u l-Investiment u 
l-programmi operattivi.

Or. en

Emenda 437
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kodiċi ta’ Kondotta Tajba se 
jiddefinixxi, numru ta’ kriterji ta’ sħubija 
li se jkunu parti mill-Kuntratt ta’ Sħubija 
u l-Programmi Operattivi. Dawn il-kriterji 
ta’ sħubija se jkopru l-ispeċifikazzjonijiet 
minimi li ġejjin:
(a) deskrizzjoni tal-istituzzjonijiet 
imsieħba li jiffurmaw is-sħubija formali;
(b) il-proċedura ta’ kooperazzjoni mal-
istituzzjonijiet kompetenti nazzjonali, 
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reġjonali u lokali, li jiżguraw id-drittijiet 
vinkolanti ta’ votazzjoni fid-deċiżjonijiet 
ta’ sħubija, inklużi bidliet fil-Programm 
Operattiv;
(c) deskrizzjoni tal-proċedura ta’ 
konsultazzjoni formali tal-istituzzjonijiet 
imsieħba fl-abbozzar ta’ noti ta’ gwida 
nazzjonali u regoli ta’ implimentazzjoni 
supplimentari;
(e) deskrizzjoni tal-partijiet interessati 
involuti fit-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
Programmi Operattivi;
(f) trasparenza tal-proċeduri u d-
dokumenti relevanti dwar il-Kuntratt ta’ 
Sħubija dwar l-Iżvilupp u l-Investiment u 
l-Programmi Operattivi.
Dawn il-kriterji għandhom jiġu verifikati 
ex ante, kif ukoll ikunu soġġetti għal 
rappurtar annwali mill-Istati Membri lill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda timmira li tiċċara l-Kodiċi ta’ Kondotta propost diġà fil-livell tar-regolament 
sabiex tippermetti implimentazzjoni ġenwina tal-prinċipji ta’ governanza fuq diversi livelli u 
prinċipji ta’ sħubija fil-livelli kollha fl-ispirtu tat-Trattat ta’ Lisbona.

Emenda 438
Manfred Weber

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kodiċi ta’ Kondotta Tajba se 
jiddefinixxi, numru ta’ kriterji ta’ sħubija 
li se jkunu parti mill-Kuntratt ta’ Sħubija 
u l-Programmi Operattivi. Dawn il-kriterji 
ta’ sħubija se jkopru l-ispeċifikazzjonijiet 
minimi li ġejjin:
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(a) deskrizzjoni tal-istituzzjonijiet 
imsieħba li jiffurmaw is-sħubija formali;
(b) il-proċedura ta’ kooperazzjoni mal-
istituzzjonijiet kompetenti nazzjonali, 
reġjonali u lokali, li jiżguraw id-drittijiet 
vinkolanti ta’ votazzjoni fid-deċiżjonijiet 
ta’ sħubija, inklużi bidliet fil-Programm 
Operattiv;
(c) deskrizzjoni tal-proċedura ta’ 
konsultazzjoni formali tal-istituzzjonijiet 
imsieħba fl-abbozzar ta’ noti ta’ gwida 
nazzjonali u regoli ta’ implimentazzjoni 
supplimentari;
(d) deskrizzjoni tal-partijiet interessati 
involuti fit-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
Programmi Operattivi;
(e) trasparenza tal-proċeduri u d-
dokumenti relevanti dwar il-Kuntratt ta’ 
Sħubija dwar l-Iżvilupp u l-Investiment u 
l-Programmi Operattivi.
Dawn il-kriterji għandhom jiġu vverifikati 
ex ante, kif ukoll ikunu soġġetti għal 
rappurtar annwali mill-Istati Membri lill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 439
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Dawn il-kriterji għandhom jiġu 
vverifikati ex ante, kif ukoll ikunu soġġetti 
għal rappurtar annwali mill-Istati 
Membri lill-Kummissjoni.

Or. en
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Emenda 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mill-inqas darba fis-sena, għal kull Fond 
tal-QSK, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta mal-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw l-imsieħba fil-livell tal-
Unjoni dwar l-implimentazzjoni tas-
sostenn mill-Fondi tal-QSK.

4. Mill-inqas darba fis-sena, għal kull Fond 
kopert mill-CPR, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta mal-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw l-imsieħba fil-livell tal-
Unjoni dwar l-implimentazzjoni tas-
sostenn mill-Fondi koperti mill-CPR.

Or. en

Emenda 441
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mill-inqas darba fis-sena, għal kull Fond 
tal-QSK, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta mal-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw l-imsieħba fil-livell tal-
Unjoni dwar l-implimentazzjoni tas-
sostenn mill-Fondi tal-QSK.

4. Mill-inqas darba fis-sena, għal kull Fond 
tal-QSK, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta mal-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw l-imsieħba fil-livell tal-
Unjoni dwar l-implimentazzjoni tas-
sostenn mill-Fondi tal-QSK.Għal dan il-
għan, il-Kummissjoni twettaq analiżi 
minn qabel ta’ din l-implimentazzjoni u l-
parteċipazzjoni tal-partijiet interessati, 
b’mod partikolari l-imsieħba ekonomiċi u 
soċjali;

Or. en

Emenda 442
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 4a (ġdid)



AM\903190MT.doc 179/179 PE489.656v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
imsieħba jiġu pprovduti bini tal-kapaċità 
biex jipparteċipaw fi proċessi ta’ sħubija u 
ta’ konsultazzjoni pubblika b’mod effettiv;

Or. en

Emenda 443
Manfred Weber

Proposta għal regolament
Part 2 – Artikolu 5 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Mill-inqas darba fis-sena, għal kull 
Fond tal-QSK, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-imsieħba fil-livell 
Unjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ 
appoġġ mill-Fondi tal-QSK.
(Dan se jkun il-paragrafu 5.)

Or. en


