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Emenda 43
Ivari Padar

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 176 tat-Trattat jipprovdi li l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) huwa maħsub sabiex jgħin sabiex 
jikkoreġi l-iżbilanċ ewlieni fl-Unjoni. 
Skont l-Artikolu 174 tat-Trattat, il-FEŻR 
jikkontribwixxi għat-tnaqqis fid-diverġenzi 
bejn il-livelli ta’ żvilupp tar-reġjuni varji u 
r-ritard tar-reġjuni li huma inqas favoriti, li 
fosthom għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lir-reġjuni li jsofru minn 
żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u 
permanenti bħar-reġjuni tal-gżejjer, dawk 
transkonfinali u tal-muntanji.

(1) L-Artikolu 176 tat-Trattat jipprovdi li l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) huwa maħsub sabiex jgħin sabiex 
jikkoreġi l-iżbilanċ ewlieni fl-Unjoni. 
Skont l-Artikolu 174 tat-Trattat, il-FEŻR 
jikkontribwixxi għat-tnaqqis fid-diverġenzi 
bejn il-livelli ta’ żvilupp tar-reġjuni varji u 
r-ritard tar-reġjuni li huma inqas favoriti, li 
fosthom għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lir-reġjuni li jsofru minn 
żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u 
permanenti bħar-reġjuni b’densità 
demografika baxxa ħafna u bħar-reġjuni 
tal-gżejjer, dawk transkonfinali u tal-
muntanji.

Or. en

Emenda 44
Pervenche Berès
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 176 tat-Trattat jipprovdi li l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) huwa maħsub sabiex jgħin sabiex 
jikkoreġi l-iżbilanċ ewlieni fl-Unjoni. 
Skont l-Artikolu 174 tat-Trattat, il-FEŻR 
jikkontribwixxi għat-tnaqqis fid-diverġenzi 
bejn il-livelli ta’ żvilupp tar-reġjuni varji u 
r-ritard tar-reġjuni li huma inqas favoriti, li 
fosthom għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lir-reġjuni li jsofru minn 

(1) L-Artikolu 176 tat-Trattat jipprovdi li l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) huwa maħsub sabiex jgħin sabiex 
jikkoreġi l-iżbilanċ ewlieni fl-Unjoni. 
Skont l-Artikolu 174 tat-Trattat, il-FEŻR 
jikkontribwixxi għat-tnaqqis fid-diverġenzi 
bejn il-livelli ta’ żvilupp soċjali u 
ekonomiku tar-reġjuni varji u r-ritard tar-
reġjuni li huma inqas favoriti, li fosthom 
għandha tingħata attenzjoni partikolari lir-
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żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u 
permanenti bħar-reġjuni tal-gżejjer, dawk 
transkonfinali u tal-muntanji.

reġjuni l-aktar  żvantaġġjati u 
mikroreġjuni bħaż-żoni effettwati minn 
sfidi ekonomiċi u soċjali serji, u reġjuni li 
jsofru minn żvantaġġi naturali jew 
demografiċi serji u permanenti bħar-
reġjuni tal-gżejjer, dawk transkonfinali u 
tal-muntanji.

Or. en

Emenda 45
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 176 tat-Trattat jipprovdi li l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) huwa maħsub sabiex jgħin sabiex 
jikkoreġi l-iżbilanċ ewlieni fl-Unjoni. 
Skont l-Artikolu 174 tat-Trattat, il-FEŻR 
jikkontribwixxi għat-tnaqqis fid-diverġenzi 
bejn il-livelli ta’ żvilupp tar-reġjuni varji u 
r-ritard tar-reġjuni li huma inqas favoriti, li 
fosthom għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lir-reġjuni li jsofru minn 
żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u 
permanenti bħar-reġjuni tal-gżejjer, dawk 
transkonfinali u tal-muntanji.

(1) L-Artikolu 176 tat-Trattat jipprovdi li l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) huwa maħsub sabiex jgħin sabiex 
jikkoreġi l-iżbilanċ ewlieni fl-Unjoni. 
Skont l-Artikolu 174 tat-Trattat, il-FEŻR 
jikkontribwixxi għat-tnaqqis fid-diverġenzi 
bejn il-livelli ta’ żvilupp tar-reġjuni varji u 
r-ritard tar-reġjuni li huma inqas favoriti, li 
fosthom għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lir-reġjuni li jsofru minn 
żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u 
permanenti bħar-reġjuni msemmija fl-
Artikolu 349 TFUE, ir-reġjunu tal-gżejjer, 
dawk transkonfinali u tal-muntanji.

Or. fr

Emenda 46
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Premessa 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 176 tat-Trattat jipprovdi li l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) huwa maħsub sabiex jgħin sabiex 
jikkoreġi l-iżbilanċ ewlieni fl-Unjoni. 
Skont l-Artikolu 174 tat-Trattat, il-FEŻR 
jikkontribwixxi għat-tnaqqis fid-diverġenzi 
bejn il-livelli ta’ żvilupp tar-reġjuni varji u 
r-ritard tar-reġjuni li huma inqas favoriti, li 
fosthom għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lir-reġjuni li jsofru minn 
żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u 
permanenti bħar-reġjuni tal-gżejjer, dawk 
transkonfinali u tal-muntanji.

(1) L-Artikolu 176 tat-Trattat jipprovdi li l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) huwa maħsub sabiex jgħin sabiex 
jikkoreġi l-iżbilanċ ewlieni fl-Unjoni. 
Skont l-Artikolu 174 tat-Trattat, il-FEŻR 
jikkontribwixxi għat-tnaqqis fid-diverġenzi 
bejn il-livelli ta’ żvilupp tar-reġjuni varji u 
r-ritard tar-reġjuni li huma inqas favoriti, li 
fosthom għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lir-reġjuni li jsofru minn 
żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u 
permanenti bħar-reġjuni tal-gżejjer, dawk 
transkonfinali u tal-muntanji. Skont l-
Artikolu 349 tat-Trattat, ir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda (RUP) jistgħu jibbenefikaw 
minn miżuri speċifiċi li jibbażaw l-aktar 
fuq il-kundizjonijiet tal-aċċess għall-fondi 
strutturali u għall-programmi orizzontali 
tal-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Skont ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-rwol tal-politika ta’ koeżjoni fir-reġjuni 
l-aktar imbiegħda tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest tal-istrateġija "Ewropa 2020"" 
(2011/2195(INI), il-politika ta’ koeżjoni għandha tibqa’ wieħed mill-istrumenti prinċipali tal-
azzjoni Ewropea għat-tnaqqis ta' diferenzi fir-reġjuni Ewropej b'mod ġenerali u fir-RUP 
b'mod partikolari..

Emenda 47
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 176 tat-Trattat jipprovdi li l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) huwa maħsub sabiex jgħin sabiex 
jikkoreġi l-iżbilanċ ewlieni fl-Unjoni. 
Skont l-Artikolu 174 tat-Trattat, il-FEŻR 

(1) L-Artikolu 176 tat-Trattat jipprovdi li l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) huwa maħsub sabiex jgħin sabiex 
jikkoreġi l-iżbilanċ ewlieni fl-Unjoni. 
Skont l-Artikolu 174 tat-Trattat, il-FEŻR 
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jikkontribwixxi għat-tnaqqis fid-diverġenzi 
bejn il-livelli ta’ żvilupp tar-reġjuni varji u 
r-ritard tar-reġjuni li huma inqas favoriti, li 
fosthom għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lir-reġjuni li jsofru minn 
żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u 
permanenti bħar-reġjuni tal-gżejjer, dawk 
transkonfinali u tal-muntanji.       

jikkontribwixxi għat-tnaqqis fid-diverġenzi 
bejn il-livelli ta’ żvilupp tar-reġjuni varji u 
r-ritard tar-reġjuni li huma inqas favoriti, li 
fosthom għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lir-reġjuni li jsofru minn 
żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u 
permanenti bħar-reġjuni tal-gżejjer, dawk 
transkonfinali u tal-muntanji, kif ukoll ir-
reġjuni l-iżjed mbiegħda, skont l-Artikolu 
349 tat-Trattat 
  

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda għandha tinkludi r-reġjuni l-iżjed mbiegħda fil-lista ta’ reġjuni li għandhom 
żvantaġġi gravi u permanenti. Minħabba l-karatteristiċi ġeografiċi u strutturali tagħhom, ir-
reġjuni l-iżjed mbiegħda huma l-uniku grupp ta’ reġjuni bi status separat, iżda jistħoqqilhom 
ukoll referenza speċifika fir-rigward tar-rwol li jista' jkollha l-politika ta’ koeżjoni.                  

Emenda 48
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 176 tat-Trattat jipprovdi li l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) huwa maħsub sabiex jgħin fil-
korrezzjoni tal-iżbilanċi reġjonali ewlenin 
li hemm fl-Unjoni. Skont l-Artikolu 174 
tat-Trattat, il-FEŻR jikkontribwixxi għat-
tnaqqis fid-diverġenzi bejn il-livelli ta’ 
żvilupp tar-reġjuni varji u r-ritard tar-
reġjuni li huma inqas favoriti, li fosthom 
għandha tingħata attenzjoni partikolari lir-
reġjuni li jsofru minn żvantaġġi naturali 
jew demografiċi serji u permanenti bħar-
reġjuni tal-gżejjer, dawk transkonfinali u 
tal-muntanji..

(1) L-Artikolu 176 tat-Trattat jipprovdi li l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) huwa maħsub sabiex jgħin fil-
korrezzjoni tal-iżbilanċi reġjonali ewlenin 
li hemm fl-Unjoni Ewropea. Skont l-
Artikolu 174 tat-Trattat, il-FEŻR 
jikkontribwixxi għat-tnaqqis fid-diverġenzi 
bejn il-livelli ta’ żvilupp tar-reġjuni varji u 
r-ritard tar-reġjuni li huma inqas favoriti, li 
fosthom għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lir-reġjuni li jsofru minn 
żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u 
permanenti bħar-reġjuni tal-gżejjer, dawk 
tal-fruntiera u muntanjużi, peress li dawn 
ikollhom iħabbtu wiċċhom ma’ grad għoli 
ta’ żvantaġġi ekonomiċi u l-emigrazzjoni 
b’riżultat tagħhom .
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Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emigrazzjoni f’reġjuni muntanjużi hija problema partikolarment serja li toffri sfidi 
ekonomiċi u demografiċi kbar lill-popolazzjoni.

Emenda 49
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Artikolu 174 tat-Trattat jgħid li 
għandha tingħata attenzjoni partikolari 
liż-żoni rurali, żoni milquta’ minn 
tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li 
għandhom żvantaġġi gravi u permanenti, 
naturali jew demografiċi, bħar-reġjuni 
tat-tramuntana l-iżjed mbiegħda b'densità 
ta’ popolazzjoni baxxa ħafna, u reġjuni 
insulari, reġjuni transkonfinali u reġjuni 
muntanjużi.             

Or. pt

Emenda 50
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1-B) L-Artikolu 349 tat-Trattat jgħid li 
għandhom jiġu adottatti miżuri speċifiċi 
biex titqies is-sitwazzjoni soċjali u 
ekonomika tar-reġjuni l-iżjed imbiegħda, 
li hi aggravata minn ċerti karatteristiċi 
speċifiċi li jfixklu bil-kbir l-iżvilupp 
tagħhom.            

Or. pt
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Emenda 51
Pervenche Berès
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex iżidu l-valur miżjud tal-politika 
ta’ koeżjoni tal-Unjoni, id-dispożizzjonijiet 
speċifiċi għandhom iwasslu għal 
simplifikazzjoni konsiderevoli fuq il-livelli 
kollha involuti: il-benefiċjarji, l-
awtoritajiet tal-programm, l-Istati Membri
u l-pajjiżi terzi parteċipanti, kif ukoll il-
Kummissjoni.

(3) Sabiex iżidu l-valur miżjud tal-politika 
ta’ koeżjoni tal-Unjoni, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-kisba tal-objettivi ta’ 
Ewropa 2020, id-dispożizzjonijiet speċifiċi 
għandhom iwasslu għal simplifikazzjoni 
konsiderevoli fuq il-livelli kollha involuti: 
il-benefiċjarji, l-awtoritajiet tal-programm, 
l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi parteċipanti, 
kif ukoll il-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 52
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex iżidu l-valur miżjud tal-politika 
ta’ koeżjoni tal-Unjoni, id-dispożizzjonijiet 
speċifiċi għandhom iwasslu għal 
simplifikazzjoni konsiderevoli fuq il-livelli 
kollha involuti: il-benefiċjarji, l-
awtoritajiet tal-programm, l-Istati Membri 
u l-pajjiżi terzi parteċipanti, kif ukoll il-
Kummissjoni.

(3) Sabiex iżidu l-valur miżjud tal-politika 
ta’ koeżjoni tal-Unjoni, id-dispożizzjonijiet 
speċifiċi għandhom iwasslu għal 
simplifikazzjoni konsiderevoli fuq il-livelli 
kollha involuti: il-benefiċjarji, l-
awtoritajiet tal-programm, l-Istati Membri, 
l-awtoritajiet reġjonali u lokali eletti u l-
pajjiżi terzi parteċipanti, kif ukoll il-
Kummissjoni.

Or. fr



AM\903764MT.doc 9/176 PE490.976v01-00

MT

Emenda 53
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
timmira sabiex issolvi sfidi komuni 
identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-
konfini (bħal aċċessibbiltà limitata, 
ambjent tan-negozju mhux xieraq, in-
nuqqas ta’ netwerks fost l-
amministrazzjonijiet lokali u reġjonali, 
riċerka u innovazzjoni u l-użu ta’ 
informazzjoni u teknoloġiji tal-
informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-
prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi 
lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u 
tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux sfruttati fiż-
żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ faċilitajiet u 
raggruppamenti għar-riċerka u l-
innovazzjoni transkonfinali, l-integrazzjoni 
transkonfinali tas-suq tax-xogħol, il-
kooperazzjoni fost l-universitajiet jew 
ċentri tas-saħħa), waqt li ttejjeb il-proċess 
ta’ kooperazzjoni għall-fini tal-iżvilupp 
armonjuż ġenerali tal-Unjoni. Fil-każ ta' 
programm transkonfinali bejn l-Irlanda ta' 
Fuq u l-kontei fuq il-konfini tal-Irlanda 
f'appoġġ għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-
FEŻR għandu jikkontribwixxi wkoll għall-
promozzjoni tal-istabbilitàsoċjali u 
ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, 
notevolment permezz ta' azzjonijiet għall-
promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-
komunitajiet.

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
timmira sabiex issolvi sfidi komuni 
identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-
konfini (bħal aċċessibbiltà limitata, 
infrastruttura fqira jew nieqsa inklużi 
konġestjonijiet fin-netwerks tat-trasport, 
ambjent tan-negozju mhux xieraq, in-
nuqqas ta’ netwerks fost l-
amministrazzjonijiet lokali u reġjonali, 
riċerka u innovazzjoni u l-użu ta’ 
informazzjoni u teknoloġiji tal-
informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-
prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi
lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u 
tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux sfruttati fiż-
żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ faċilitajiet u 
raggruppamenti għar-riċerka u l-
innovazzjoni transkonfinali, żvilupp ta’ 
skambju kulturali u titjib fl-infrastruttura 
tat-turiżmu, l-integrazzjoni transkonfinali 
tas-suq tax-xogħol, il-kooperazzjoni fost l-
universitajiet jew ċentri tas-saħħa), waqt li 
ttejjeb il-proċess ta’ kooperazzjoni għall-
fini tal-iżvilupp armonjuż ġenerali tal-
Unjoni. Fil-każ ta’ programm 
transkonfinali bejn l-Irlanda ta’ Fuq u l-
kontei fuq il-konfini tal-Irlanda f’appoġġ 
għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-FEŻR 
għandu jikkontribwixxi wkoll għall-
promozzjoni tal-istabilità soċjali u 
ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, 
notevolment permezz ta’ azzjonijiet għall-
promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-
komunitajiet.

Or. en
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Emenda 54
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
timmira sabiex issolvi sfidi komuni 
identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-
konfini (bħal aċċessibbiltà limitata, ambjent 
tan-negozju mhux xieraq, in-nuqqas ta’ 
netwerks fost l-amministrazzjonijiet lokali 
u reġjonali, riċerka u innovazzjoni u l-użu 
ta’ informazzjoni u teknoloġiji tal-
informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-
prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi 
lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u 
tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux sfruttati fiż-
żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ faċilitajiet u 
raggruppamenti għar-riċerka u l-
innovazzjoni transkonfinali, l-integrazzjoni 
transkonfinali tas-suq tax-xogħol, il-
kooperazzjoni fost l-universitajiet jew 
ċentri tas-saħħa), waqt li ttejjeb il-proċess 
ta’ kooperazzjoni għall-fini tal-iżvilupp 
armonjuż ġenerali tal-Unjoni. Fil-każ ta' 
programm transkonfinali bejn l-Irlanda ta' 
Fuq u l-kontei fuq il-konfini tal-Irlanda 
f'appoġġ għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-
FEŻR għandu jikkontribwixxi wkoll għall-
promozzjoni tal-istabbilitàsoċjali u 
ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, 
notevolment permezz ta' azzjonijiet għall-
promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-
komunitajiet.

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
timmira sabiex issolvi sfidi komuni 
identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-
fruntieri (bħal aċċessibbiltà limitata fin-
netwerks tat-trasport, trasport lokali, tal-
elettriku jew anke fil-qasam tal-ICT,
ambjent tan-negozju mhux xieraq, ostakli 
għas-servizzi tas-salvataġġ, in-nuqqas ta’ 
netwerks fost l-amministrazzjonijiet lokali 
u reġjonali, riċerka u innovazzjoni u l-użu 
tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-
Komunikazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-
prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi 
lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u 
tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux utilizzati
fir-reġjuni tal-fruntieri (l-iżvilupp ta’ 
faċilitajiet u raggruppamenti għar-riċerka u 
l-innovazzjoni transkonfinali, l-
integrazzjoni transkonfinali tas-suq tax-
xogħol, il-kooperazzjoni fost l-
universitajiet jew ċentri tas-saħħa), waqt li 
ttejjeb il-proċess ta’ kooperazzjoni għall-
fini tal-iżvilupp armonjuż ġenerali tal-
Unjoni Ewropea. Fil-każ ta' programm 
transkonfinali bejn l-Irlanda ta' Fuq u l-
kontei fuq il-fruntieri tal-Irlanda f'appoġġ 
għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-FEŻR 
għandu jikkontribwixxi wkoll għall-
promozzjoni tal-istabbilità soċjali u 
ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, 
notevolment permezz ta' azzjonijiet għall-
promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-
komunitajiet.

Or. de

Emenda 55
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
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f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
timmira sabiex issolvi sfidi komuni 
identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-
konfini (bħal aċċessibbiltà limitata, 
ambjent tan-negozju mhux xieraq, in-
nuqqas ta’ netwerks fost l-
amministrazzjonijiet lokali u reġjonali, 
riċerka u innovazzjoni u l-użu ta’ 
informazzjoni u teknoloġiji tal-
informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-
prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi 
lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u 
tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux sfruttati fiż-
żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ faċilitajiet u 
raggruppamenti għar-riċerka u l-
innovazzjoni transkonfinali, l-integrazzjoni 
transkonfinali tas-suq tax-xogħol, il-
kooperazzjoni fost l-universitajiet jew 
ċentri tas-saħħa), waqt li ttejjeb il-proċess 
ta’ kooperazzjoni għall-fini tal-iżvilupp 
armonjuż ġenerali tal-Unjoni. Fil-każ ta' 
programm transkonfinali bejn l-Irlanda ta' 
Fuq u l-kontei fuq il-konfini tal-Irlanda 
f'appoġġ għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-
FEŻR għandu jikkontribwixxi wkoll għall-
promozzjoni tal-istabbilitàsoċjali u 
ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, 
notevolment permezz ta' azzjonijiet għall-
promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-
komunitajiet.

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
timmira sabiex issolvi sfidi komuni 
identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-
konfini (bħal aċċessibbiltà limitata, 
ambjent tan-negozju mhux xieraq, 
parteċipazzjoni baxxa tan-nisa fis-suq 
tax-xogħol, differenza fil-paga bejn is-
sessi, in-nuqqas ta’ netwerks fost l-
amministrazzjonijiet lokali u reġjonali, 
riċerka u innovazzjoni u l-użu ta’ 
informazzjoni u teknoloġiji tal-
informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-
prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi 
lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u 
tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux sfruttati fiż-
żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ faċilitajiet u 
raggruppamenti għar-riċerka u l-
innovazzjoni transkonfinali, l-integrazzjoni 
transkonfinali tas-suq tax-xogħol, il-
kooperazzjoni fost l-universitajiet jew 
ċentri tas-saħħa), waqt li ttejjeb il-proċess 
ta’ kooperazzjoni għall-fini tal-iżvilupp 
armonjuż ġenerali tal-Unjoni. Fil-każ ta’ 
programm transkonfinali bejn l-Irlanda ta’ 
Fuq u l-kontei fuq il-konfini tal-Irlanda 
f’appoġġ għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-
FEŻR għandu jikkontribwixxi wkoll għall-
promozzjoni tal-istabilità soċjali u 
ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, 
notevolment permezz ta’ azzjonijiet għall-
promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-
komunitajiet.

Or. en

Emenda 56
László Surján
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Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
timmira sabiex issolvi sfidi komuni 
identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-
konfini (bħal aċċessibbiltà limitata, 
ambjent tan-negozju mhux xieraq, in-
nuqqas ta’ netwerks fost l-
amministrazzjonijiet lokali u reġjonali, 
riċerka u innovazzjoni u l-użu ta’ 
informazzjoni u teknoloġiji tal-
informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-
prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi 
lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u 
tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux sfruttati fiż-
żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ faċilitajiet u 
raggruppamenti għar-riċerka u l-
innovazzjoni transkonfinali, l-integrazzjoni 
transkonfinali tas-suq tax-xogħol, il-
kooperazzjoni fost l-universitajiet jew 
ċentri tas-saħħa), waqt li ttejjeb il-proċess 
ta’ kooperazzjoni għall-fini tal-iżvilupp 
armonjuż ġenerali tal-Unjoni. Fil-każ ta' 
programm transkonfinali bejn l-Irlanda ta' 
Fuq u l-kontei fuq il-konfini tal-Irlanda 
f'appoġġ għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-
FEŻR għandu jikkontribwixxi wkoll għall-
promozzjoni tal-istabbilitàsoċjali u 
ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, 
notevolment permezz ta' azzjonijiet għall-
promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-
komunitajiet.

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
timmira sabiex issolvi sfidi komuni 
identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-
konfini (bħal aċċessibbiltà limitata, 
ambjent tan-negozju mhux xieraq, in-
nuqqas ta’ riżorsi umani u kapaċitajiet fir-
rigward tal-iżvilupp reġjonali, in-nuqqas 
ta’ netwerks fost l-amministrazzjonijiet 
lokali u reġjonali, riċerka u innovazzjoni u 
l-użu ta’ informazzjoni u teknoloġiji tal-
informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-
prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi 
lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u 
tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux sfruttati fiż-
żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ faċilitajiet u 
raggruppamenti għar-riċerka u l-
innovazzjoni transkonfinali, l-integrazzjoni 
transkonfinali tas-suq tax-xogħol, il-
kooperazzjoni fost l-universitajiet jew 
ċentri tas-saħħa), waqt li ttejjeb il-proċess 
ta’ kooperazzjoni għall-fini tal-iżvilupp 
armonjuż ġenerali tal-Unjoni. Fil-każ ta’ 
programmi transkonfinali, pereżempju
bejn l-Irlanda ta’ Fuq u l-kontei fuq il-
konfini tal-Irlanda, f’appoġġ għall-paċi u r-
rikonċiljazzjoni, il-FEŻR għandu 
jikkontribwixxi wkoll għall-promozzjoni 
tal-istabilità soċjali u ekonomika fir-
reġjuni kkonċernati, notevolment permezz 
ta’ azzjonijiet għall-promozzjoni tal-
koeżjoni bejn il-komunitajiet.

Or. en

Emenda 57
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
timmira sabiex issolvi sfidi komuni 
identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-
konfini (bħal aċċessibbiltà limitata, ambjent 
tan-negozju mhux xieraq, in-nuqqas ta’ 
netwerks fost l-amministrazzjonijiet lokali 
u reġjonali, riċerka u innovazzjoni u l-użu 
ta’ informazzjoni u teknoloġiji tal-
informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-
prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi 
lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u 
tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux sfruttati fiż-
żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ faċilitajiet u 
raggruppamenti għar-riċerka u l-
innovazzjoni transkonfinali, l-integrazzjoni 
transkonfinali tas-suq tax-xogħol, il-
kooperazzjoni fost l-universitajiet jew 
ċentri tas-saħħa), waqt li ttejjeb il-proċess 
ta’ kooperazzjoni għall-fini tal-iżvilupp 
armonjuż ġenerali tal-Unjoni. Fil-każ ta' 
programm transkonfinali bejn l-Irlanda ta' 
Fuq u l-kontei fuq il-konfini tal-Irlanda 
f'appoġġ għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-
FEŻR għandu jikkontribwixxi wkoll għall-
promozzjoni tal-istabbilitàsoċjali u 
ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, 
notevolment permezz ta' azzjonijiet għall-
promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-
komunitajiet.

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
timmira sabiex issolvi sfidi komuni 
identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-
fruntieri (bħal aċċessibbiltà limitata,
ambjent tan-negozju mhux xieraq, 
emigrazzjoni u tibdil demografiku 
f'reġjuni muntanjużi in-nuqqas ta’ 
netwerks fost l-amministrazzjonijiet lokali 
u reġjonali, riċerka u innovazzjoni u l-użu 
tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-
Komunikazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-
prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi 
lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u 
tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux utilizzati
fir-reġjuni tal-fruntieri (l-iżvilupp ta’ 
faċilitajiet u raggruppamenti għar-riċerka u 
l-innovazzjoni transkonfinali, l-
integrazzjoni transkonfinali tas-suq tax-
xogħol, il-kooperazzjoni fost l-
universitajiet jew ċentri tas-saħħa), waqt li 
ttejjeb il-proċess ta’ kooperazzjoni għall-
fini tal-iżvilupp armonjuż ġenerali tal-
Unjoni Ewropea, fejn għandu jiġi 
enfasizzat il-valur mużjud Ewropew tal-
makroreġjuni. Fil-każ ta' programm 
transkonfinali bejn l-Irlanda ta' Fuq u l-
kontei fuq il-fruntieri tal-Irlanda f'appoġġ 
għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-FEŻR 
għandu jikkontribwixxi wkoll għall-
promozzjoni tal-istabbilità soċjali u 
ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, 
notevolment permezz ta' azzjonijiet għall-
promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-
komunitajiet.

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, huwa mixtieq li ssir referenza separata ta’ dawn ir-reġjuni. Il-makroreġjuni huma 
strument għaqlin u utli sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi fuq livell transnazzjonali u 
transkonfinali.
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Emenda 58
Pervenche Berès
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
timmira sabiex issolvi sfidi komuni 
identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-
konfini (bħal aċċessibbiltà limitata, 
ambjent tan-negozju mhux xieraq, in-
nuqqas ta’ netwerks fost l-
amministrazzjonijiet lokali u reġjonali, 
riċerka u innovazzjoni u l-użu ta’ 
informazzjoni u teknoloġiji tal-
informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-
prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi 
lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u 
tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux sfruttati fiż-
żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ faċilitajiet u 
raggruppamenti għar-riċerka u l-
innovazzjoni transkonfinali, l-integrazzjoni 
transkonfinali tas-suq tax-xogħol, il-
kooperazzjoni fost l-universitajiet jew 
ċentri tas-saħħa), waqt li ttejjeb il-proċess 
ta’ kooperazzjoni għall-fini tal-iżvilupp 
armonjuż ġenerali tal-Unjoni. Fil-każ ta' 
programm transkonfinali bejn l-Irlanda ta' 
Fuq u l-kontei fuq il-konfini tal-Irlanda 
f'appoġġ għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-
FEŻR għandu jikkontribwixxi wkoll għall-
promozzjoni tal-istabbilitàsoċjali u 
ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, 
notevolment permezz ta' azzjonijiet għall-
promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-
komunitajiet.

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
timmira sabiex issolvi sfidi komuni 
identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-
konfini (bħal aċċessibbiltà limitata, 
ambjent tan-negozju mhux xieraq, in-
nuqqas ta’ netwerks fost l-
amministrazzjonijiet lokali u reġjonali, 
riċerka u innovazzjoni u l-użu ta’ 
informazzjoni u teknoloġiji tal-
informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-
prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi 
lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat, 
nuqqas ta’ trasparenza fis-suq tax-xogħol 
u fl-istandards eżistenti tax-xogħol u 
soċjali) u tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux 
sfruttati fiż-żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ 
faċilitajiet u raggruppamenti għar-riċerka u 
l-innovazzjoni transkonfinali, l-
integrazzjoni transkonfinali tas-suq tax-
xogħol u t-tneħħija tal-ostakli għall-
mobilità tax-xogħol kif ukoll 
informazzjoni, pariri u tqabbil bejn 
domanda u offerta ta’ xogħol għall-
ħaddiema mobbli, il-kooperazzjoni fost l-
universitajiet jew ċentri tas-saħħa), waqt li 
ttejjeb il-proċess ta’ kooperazzjoni għall-
fini tal-iżvilupp armonjuż ġenerali tal-
Unjoni. Fil-każ ta’ programm 
transkonfinali bejn l-Irlanda ta’ Fuq u l-
kontei fuq il-konfini tal-Irlanda f’appoġġ 
għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-FEŻR 
għandu jikkontribwixxi wkoll għall-
promozzjoni tal-istabilità soċjali u 
ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, 
notevolment permezz ta’ azzjonijiet għall-
promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-
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komunitajiet.

Or. en

Emenda 59
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
timmira sabiex issolvi sfidi komuni 
identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-
konfini (bħal aċċessibbiltà limitata, 
ambjent tan-negozju mhux xieraq, in-
nuqqas ta’ netwerks fost l-
amministrazzjonijiet lokali u reġjonali, 
riċerka u innovazzjoni u l-użu ta’ 
informazzjoni u teknoloġiji tal-
informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-
prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi 
lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u 
tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux sfruttati fiż-
żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ faċilitajiet u 
raggruppamenti għar-riċerka u l-
innovazzjoni transkonfinali, l-integrazzjoni 
transkonfinali tas-suq tax-xogħol, il-
kooperazzjoni fost l-universitajiet jew 
ċentri tas-saħħa), waqt li ttejjeb il-proċess 
ta’ kooperazzjoni għall-fini tal-iżvilupp 
armonjuż ġenerali tal-Unjoni. Fil-każ ta' 
programm transkonfinali bejn l-Irlanda ta' 
Fuq u l-kontei fuq il-konfini tal-Irlanda 
f'appoġġ għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-
FEŻR għandu jikkontribwixxi wkoll għall-
promozzjoni tal-istabbilitàsoċjali u 
ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, 
notevolment permezz ta' azzjonijiet għall-
promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-
komunitajiet.

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
timmira sabiex issolvi sfidi komuni 
identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-
konfini (bħal aċċessibbiltà limitata, 
ambjent tan-negozju mhux xieraq, in-
nuqqas ta’ netwerks fost l-
amministrazzjonijiet lokali u reġjonali, 
riċerka u innovazzjoni u l-użu ta’ 
informazzjoni u teknoloġiji tal-
informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-
prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi 
lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u 
tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux sfruttati fiż-
żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ faċilitajiet u 
raggruppamenti għar-riċerka u l-
innovazzjoni transkonfinali, l-integrazzjoni 
transkonfinali tas-suq tax-xogħol, il-
kooperazzjoni fost is-sistemi tal-
edukkazzjoni, l-aktar l-universitajiet jew 
ċentri tas-saħħa), l-iżvilupp ta’ kulturi 
reġjonali transkonfinali, waqt li ttejjeb il-
proċess ta’ kooperazzjoni għall-fini tal-
iżvilupp armonjuż ġenerali tal-Unjoni. Fil-
każ ta' programm transkonfinali bejn l-
Irlanda ta' Fuq u l-kontei fuq il-konfini tal-
Irlanda f'appoġġ għall-paċi u r-
rikonċiljazzjoni, il-FEŻR għandu 
jikkontribwixxi wkoll għall-promozzjoni 
tal-istabbilitàsoċjali u ekonomika fir-
reġjuni kkonċernati, notevolment permezz 
ta' azzjonijiet għall-promozzjoni tal-
koeżjoni bejn il-komunitajiet.
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Emenda 60
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
timmira sabiex issolvi sfidi komuni 
identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-
konfini (bħal aċċessibbiltà limitata, 
ambjent tan-negozju mhux xieraq, in-
nuqqas ta’ netwerks fost l-
amministrazzjonijiet lokali u reġjonali, 
riċerka u innovazzjoni u l-użu ta’ 
informazzjoni u teknoloġiji tal-
informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-
prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi 
lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u 
tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux sfruttati fiż-
żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ faċilitajiet u 
raggruppamenti għar-riċerka u l-
innovazzjoni transkonfinali, l-integrazzjoni 
transkonfinali tas-suq tax-xogħol, il-
kooperazzjoni fost l-universitajiet jew 
ċentri tas-saħħa), waqt li ttejjeb il-proċess 
ta’ kooperazzjoni għall-fini tal-iżvilupp 
armonjuż ġenerali tal-Unjoni.  Fil-każ ta' 
programm transkonfinali bejn l-Irlanda ta' 
Fuq u l-kontei fuq il-konfini tal-Irlanda 
f'appoġġ għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-
FEŻR għandu jikkontribwixxi wkoll għall-
promozzjoni tal-istabbilitàsoċjali u 
ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, 
notevolment permezz ta' azzjonijiet għall-
promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-
komunitajiet.

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
timmira sabiex issolvi sfidi komuni 
identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-
konfini (bħal aċċessibbiltà limitata, 
ambjent tan-negozju mhux xieraq, in-
nuqqas ta’ netwerks fost l-
amministrazzjonijiet lokali u reġjonali, 
riċerka u innovazzjoni u l-użu ta’ 
informazzjoni u teknoloġiji tal-
informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-
prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi 
lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u 
tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux sfruttati fiż-
żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ faċilitajiet u 
raggruppamenti għar-riċerka u l-
innovazzjoni transkonfinali, l-integrazzjoni 
transkonfinali tas-suq tax-xogħol, il-
kooperazzjoni fost l-universitajiet jew 
ċentri tas-saħħa u l-iżvilupp ta’ proġetti 
speċifiċi fil-qasam tat-turiżmu), waqt li 
ttejjeb il-proċess ta’ kooperazzjoni għall-
fini tal-iżvilupp armonjuż ġenerali tal-
Unjoni.  Fil-każ ta' programm 
transkonfinali bejn l-Irlanda ta' Fuq u l-
kontei fuq il-konfini tal-Irlanda f'appoġġ 
għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-FEŻR 
għandu jikkontribwixxi wkoll għall-
promozzjoni tal-istabbilità soċjali u 
ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, 
notevolment permezz ta' azzjonijiet għall-
promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-
komunitajiet.

Or. it
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Emenda 61
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
timmira sabiex issolvi sfidi komuni 
identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-
konfini (bħal aċċessibbiltà limitata, 
ambjent tan-negozju mhux xieraq, in-
nuqqas ta’ netwerks fost l-
amministrazzjonijiet lokali u reġjonali, 
riċerka u innovazzjoni u l-użu ta’ 
informazzjoni u teknoloġiji tal-
informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-
prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi 
lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u 
tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux sfruttati fiż-
żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ faċilitajiet u 
raggruppamenti għar-riċerka u l-
innovazzjoni transkonfinali, l-integrazzjoni 
transkonfinali tas-suq tax-xogħol, il-
kooperazzjoni fost l-universitajiet jew 
ċentri tas-saħħa), waqt li ttejjeb il-proċess 
ta’ kooperazzjoni għall-fini tal-iżvilupp 
armonjuż ġenerali tal-Unjoni. Fil-każ ta' 
programm transkonfinali bejn l-Irlanda ta' 
Fuq u l-kontei fuq il-konfini tal-Irlanda 
f'appoġġ għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-
FEŻR għandu jikkontribwixxi wkoll għall-
promozzjoni tal-istabbilitàsoċjali u 
ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, 
notevolment permezz ta' azzjonijiet għall-
promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-
komunitajiet.

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
timmira sabiex issolvi sfidi komuni 
identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-
konfini (bħal aċċessibbiltà limitata, b’mod 
partikolari r-reġjuni tal-gejjer, u nuqqas 
ta’ netwerks ta’ trasport effiċjenti, 
ambjent tan-negozju mhux xieraq, in-
nuqqas ta’ netwerks fost l-
amministrazzjonijiet lokali u reġjonali, 
riċerka u innovazzjoni u l-użu ta’ 
informazzjoni u teknoloġiji tal-
informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-
prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi 
lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u 
tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux sfruttati fiż-
żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ faċilitajiet u 
raggruppamenti għar-riċerka u l-
innovazzjoni transkonfinali, l-integrazzjoni 
transkonfinali tas-suq tax-xogħol, il-
kooperazzjoni fost l-universitajiet jew 
ċentri tas-saħħa), waqt li ttejjeb il-proċess 
ta’ kooperazzjoni għall-fini tal-iżvilupp 
armonjuż ġenerali tal-Unjoni. Fil-każ ta' 
programm transkonfinali bejn l-Irlanda ta' 
Fuq u l-kontei fuq il-konfini tal-Irlanda 
f'appoġġ għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-
FEŻR għandu jikkontribwixxi wkoll għall-
promozzjoni tal-istabbilitàsoċjali u 
ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, 
notevolment permezz ta' azzjonijiet għall-
promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-
komunitajiet.

Or. fr

Emenda 62
Younous Omarjee
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Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
timmira sabiex issolvi sfidi komuni 
identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-
konfini (bħal aċċessibbiltà limitata, 
ambjent tan-negozju mhux xieraq, in-
nuqqas ta’ netwerks fost l-
amministrazzjonijiet lokali u reġjonali, 
riċerka u innovazzjoni u l-użu ta’ 
informazzjoni u teknoloġiji tal-
informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-
prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi 
lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u 
tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux sfruttati fiż-
żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ faċilitajiet u 
raggruppamenti għar-riċerka u l-
innovazzjoni transkonfinali, l-integrazzjoni 
transkonfinali tas-suq tax-xogħol, il-
kooperazzjoni fost l-universitajiet jew 
ċentri tas-saħħa), waqt li ttejjeb il-proċess 
ta’ kooperazzjoni għall-fini tal-iżvilupp 
armonjuż ġenerali tal-Unjoni. Fil-każ ta' 
programm transkonfinali bejn l-Irlanda ta' 
Fuq u l-kontei fuq il-konfini tal-Irlanda 
f'appoġġ għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-
FEŻR għandu jikkontribwixxi wkoll għall-
promozzjoni tal-istabbilitàsoċjali u 
ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, 
notevolment permezz ta' azzjonijiet għall-
promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-
komunitajiet.

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
timmira sabiex issolvi sfidi komuni 
identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-
konfini (bħal aċċessibbiltà limitata, 
ambjent tan-negozju mhux xieraq, in-
nuqqas ta’ netwerks fost l-
amministrazzjonijiet lokali u reġjonali, 
riċerka u innovazzjoni u l-użu ta’ 
informazzjoni u teknoloġiji tal-
informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-
prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi 
lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u 
tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux sfruttati fiż-
żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ faċilitajiet u 
raggruppamenti għar-riċerka u l-
innovazzjoni transkonfinali, l-integrazzjoni 
transkonfinali tas-suq tax-xogħol, il-
kooperazzjoni fost l-universitajiet jew 
ċentri tas-saħħa), waqt li ttejjeb il-proċess 
ta’ kooperazzjoni għall-fini tal-iżvilupp 
armonjuż ġenerali tal-Unjoni. Fil-każ ta' 
programm transkonfinali bejn l-Irlanda ta' 
Fuq u l-kontei fuq il-konfini tal-Irlanda 
f'appoġġ għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-
FEŻR għandu jikkontribwixxi wkoll għall-
promozzjoni tal-istabbilitàsoċjali u 
ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, 
notevolment permezz ta' azzjonijiet għall-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u tal-
koeżjoni bejn il-komunitajiet.

Or. fr

Emenda 63
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Premessa 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-kooperazzjoni transnazzjonali 
għandu jkollha l-għan li ssaħħaħ il-
kooperazzjoni permezz ta’ azzjonijiet li 
jwasslu għal żvilupp territorjali integrat 
konness mal-prijoritajiet tal-politika ta’ 
koeżjoni tal-Unjoni.

(6) Il-kooperazzjoni transnazzjonali 
għandu jkollha l-għan li ssaħħaħ il-
kooperazzjoni permezz ta’ azzjonijiet li 
jwasslu għal żvilupp territorjali integrat 
konness mal-prijoritajiet tal-politika ta’ 
koeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Territorji 
transnazzjonali li huma affrontati bi sfidi 
infrastrutturali jew naturali komuni, 
bħalma hu fil-każ tar-reġjun tal-Alpi, 
għandhom jiġu appoġġati fl-istabbiliment 
ta’ makroreġjuni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjun tal-Alpi jiffaċċja sfidi speċjali demografiċi u marbuta man-natura tiegħu. Il-
makroreġjuni huma strument għaqli 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 64
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-kooperazzjoni transnazzjonali 
għandu jkollha l-għan li ssaħħaħ il-
kooperazzjoni permezz ta’ azzjonijiet li 
jwasslu għal żvilupp territorjali integrat 
konness mal-prijoritajiet tal-politika ta’ 
koeżjoni tal-Unjoni.

(6) Il-kooperazzjoni transnazzjonali 
għandu jkollha l-għan li ssaħħaħ il-
kooperazzjoni permezz ta’ azzjonijiet li 
jwasslu għal żvilupp territorjali integrat 
konness mal-prijoritajiet tal-politika ta’ 
koeżjoni tal-Unjoni. Għandha titrawwem 
ukoll il-kooperazzjoni strateġika bejn ir-
reġjuni tal-fruntiera li mhumiex koperti 
mill-programm transkonfinali.

Or. es
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Emenda 65
Pervenche Berès
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjal

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-kooperazzjoni interreġjonali għandu 
jkollha l-għan li ssaħħaħ l-effikaċja tal-
politika ta’ koeżjoni billi tħeġġeġ l-
iskambju ta’ esperjenzi bejn ir-reġjuni 
sabiex ittejjeb id-disinn u l-
implimentazzjoni tal-programmi 
operazzjonali taħt l-għan ta’ Investiment
għat-tkabbir u l-impjiegi. Hija għandha, 
b'mod partikolari, tħeġġeġ il-kooperazzjoni 
bejn raggruppamenti innovattivi ta' riċerka 
intensiva u l-iskambji bejn riċerkaturi u 
istituzzjonijiet ta’ riċerka, abbażi tar-
“Reġjuni tal-Għarfien” u l-“Potenzjal ta’ 
riċerka fir-reġjuni ta’ Konverġenza u Dawk 
l-Aktar Imbiegħda” taħt is-Seba’ 
Programm Kwadru għar-Riċerka.

(7) Il-kooperazzjoni interreġjonali għandu 
jkollha l-għan li ssaħħaħ l-effikaċja tal-
politika ta’ koeżjoni billi tħeġġeġ l-
iskambju ta’ esperjenzi bejn ir-reġjuni 
sabiex ittejjeb id-disinn u l-
implimentazzjoni tal-programmi 
operazzjonali biex isaħħu l-investiment 
fit-tkabbir u l-impjiegi. Hija għandha, 
b’mod partikolari, tħeġġeġ il-
kooperazzjoni bejn raggruppamenti 
innovattivi ta’riċerka intensiva u l-iskambji 
bejn riċerkaturi u istituzzjonijiet ta’ riċerka, 
abbażi tar-“Reġjuni tal-Għarfien” u l-
“Potenzjal ta’ riċerka fir-reġjuni ta’ 
Konverġenza u Dawk l-Aktar Imbiegħda” 
taħt is-Seba’ Programm Kwadru għar-
Riċerka.

Or. en

Emenda 66
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-kooperazzjoni interreġjonali għandu 
jkollha l-għan li ssaħħaħ l-effikaċja tal-
politika ta’ koeżjoni billi tħeġġeġ l-
iskambju ta’ esperjenzi bejn ir-reġjuni 
sabiex ittejjeb id-disinn u l-
implimentazzjoni tal-programmi 
operazzjonali taħt l-għan ta’ Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi. Hija għandha, 

(7) Il-kooperazzjoni interreġjonali għandu 
jkollha l-għan li ssaħħaħ l-effikaċja tal-
politika ta’ koeżjoni billi tħeġġeġ l-
iskambju ta’ esperjenzi bejn ir-reġjuni 
sabiex ittejjeb id-disinn u l-
implimentazzjoni tal-programmi 
operazzjonali taħt l-għan ta’ Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi. Hija għandha, 
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b'mod partikolari, tħeġġeġ il-kooperazzjoni 
bejn raggruppamenti innovattivi ta' riċerka 
intensiva u l-iskambji bejn riċerkaturi u 
istituzzjonijiet ta’ riċerka, abbażi tar-
“Reġjuni tal-Għarfien” u l-“Potenzjal ta’ 
riċerka fir-reġjuni ta’ Konverġenza u Dawk 
l-Aktar Imbiegħda” taħt is-Seba’ 
Programm Kwadru għar-Riċerka.

b’mod partikolari, tħeġġeġ il-
kooperazzjoni bejn raggruppamenti 
innovattivi ta’ riċerka intensiva u l-
iskambji bejn riċerkaturi u istituzzjonijiet 
ta’ riċerka, abbażi tar-“Reġjuni tal-
Għarfien” u l-“Potenzjal ta’ riċerka fir-
reġjuni ta’ Konverġenza u Dawk l-Aktar 
Imbiegħda” taħt is-Seba’ Programm 
Kwadru għar-Riċerka. Din il-
kooperazzjoni għandha tinvolvi l-
kollegament ta’ ċentri eċċellenti ta’ 
riċerka ma’ istituzzjonijiet emerġenti ta’ 
riċerka f’reġjuni inqas żviluppati, il-
ġemellaġġ ta’ skambji tal-persunal, pariri 
u assistenza tal-esperti, kif ukoll l-iżvilupp 
ta’ strateġiji konġunti għat-twaqqif ta’ 
ċentri ta’ eċċellenza fir-reġjuni rispettivi 
inqas żviluppati.

Or. en

Emenda 67
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
tgħin lir-reġjuni li jinsabu fuq il-konfini 
tal-art jew tal-baħar. Abbażi tal-esperjenza 
tal-perjodi ta’ programmazzjoni preċedenti, 
il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tiddefinixxi l-lista taż-żoni transkonfinali 
li għandhom jirċievu appoġġ taħt il-
programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali 
b’mod iżjed sempliċi, skont il-programm 
ta' kooperazzjoni. Meta tkun qiegħda 
tagħmel il-lista, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-aġġustamenti meħtieġa sabiex 
tiżgura koerenza, b’mod partikolari fuq il-
konfini tal-art u dawk marittimi, u l-
kontinwità ta’ żoni tal-programm stabbiliti 
għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-
2013. Dawn l-aġġustamenti jistgħu jnaqqsu 

(9) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
tgħin lir-reġjuni li jinsabu fuq il-konfini 
tal-art jew tal-baħar. Abbażi tal-esperjenza 
tal-perjodi ta’ programmazzjoni preċedenti, 
il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tiddefinixxi l-lista taż-żoni transkonfinali 
li għandhom jirċievu appoġġ taħt il-
programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali 
b’mod iżjed sempliċi, skont il-programm 
ta' kooperazzjoni. Meta tkun qiegħda 
tagħmel il-lista, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-aġġustamenti meħtieġa sabiex 
tiżgura koerenza, b’mod partikolari fuq il-
konfini tal-art u dawk marittimi, u l-
kontinwità ta’ żoni tal-programm stabbiliti 
għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-
2013. Dawn l-aġġustamenti jistgħu jnaqqsu 
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jew ikabbru ż-żoni ta’ programm eżistenti 
jew in-numru ta’ programmi ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali, iżda jistgħu 
jippermettu li jkun hemm sovrappożizzjoni 
ġeografika.

jew ikabbru ż-żoni ta’ programm eżistenti, 
l-aktar billi jippermettu l-kooperazzjoni 
tat-territorji tal-baħar li jikkostitwixxu 
fruntieri esterni tal-Unjoni, jew in-numru 
ta’ programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali, iżda jistgħu jippermettu li 
jkun hemm sovrappożizzjoni ġeografika.

Or. es

Emenda 68
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
tgħin lir-reġjuni li jinsabu fuq il-konfini 
tal-art jew tal-baħar. Abbażi tal-esperjenza 
tal-perjodi ta’ programmazzjoni preċedenti, 
il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tiddefinixxi l-lista taż-żoni transkonfinali 
li għandhom jirċievu appoġġ taħt il-
programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali 
b’mod iżjed sempliċi, skont il-programm 
ta' kooperazzjoni. Meta tkun qiegħda 
tagħmel il-lista, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-aġġustamenti meħtieġa sabiex 
tiżgura koerenza, b’mod partikolari fuq il-
konfini tal-art u dawk marittimi, u l-
kontinwità ta’ żoni tal-programm stabbiliti 
għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-
2013. Dawn l-aġġustamenti jistgħu jnaqqsu 
jew ikabbru ż-żoni ta’ programm eżistenti 
jew in-numru ta’ programmi ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali, iżda jistgħu
jippermettu li jkun hemm sovrappożizzjoni 
ġeografika.

(9) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
tgħin lir-reġjuni li jinsabu fuq il-konfini 
tal-art jew tal-baħar. Abbażi tal-esperjenza 
tal-perjodi ta’ programmazzjoni preċedenti, 
il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tiddefinixxi l-lista taż-żoni transkonfinali 
li għandhom jirċievu appoġġ taħt il-
programmi ta’ kooperazzjoni u li jistgħu 
jinkludu l-ikbar għadd possibbli ta’ 
reġjuni. Meta tkun qiegħda tagħmel il-
lista, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra 
l-aġġustamenti meħtieġa sabiex tiżgura 
koerenza, b’mod partikolari fuq il-konfini 
tal-art u dawk marittimi, u l-kontinwità ta’ 
żoni tal-programm stabbiliti għall-perjodu 
ta’ programmazzjoni 2007-2013. Dawn l-
aġġustamenti jistgħu jnaqqsu jew ikabbru 
ż-żoni ta’ programm eżistenti jew in-numru 
ta’ programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali, iżda jistgħu jippermettu li 
jkun hemm sovrappożizzjoni ġeografika. 
Biex jiġu mgħejuna r-reġjuni l-iżjed 
imbiegħda sabiex jipparteċipaw fil-
programmi ta’ kooperazzjoni
transkonfinali, m’għandux jiġi applikat   
il-kriterju tad-distanza massima għax dan 
jeskludi lil dawn il-pajjiżi mil-linji 
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transkonfinali tal-kooperazzjoni 
territorjali.  

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi żgurata l-koerenza tal-fruntieri tal-l-art u b’mod partikolari dawk tal-baħar, l-
Emendi għall-perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss għandhom jinkludu l-iżjed reġjuni 
mbiegħda fid-dimensjoni transkonfinali tal-programmi ta' kooperazzjoni territorjali. Billi l-
kriterju tad-distanza massima hu 150km, ħafna reġjuni mbiegħda ma jkunux eliġibbli fi ħdan 
dawn il-programmi, u jiġu esklużi minn kull kooperazzjoni transkonfinali.       

Emenda 69
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9-A) Madankollu, hemm reġjuni Ewropej 
li ma jistgħux jipparteċipaw fil-
kooperazzjoni transkonfinali minħabba li 
huma mbiegħda ħafna u minħabba l-
kriterju tad-distanza minn fruntiera 
marittima.         

Or. pt

Emenda 70
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9-B) Madankollu, l-integrazzjoni ta’ 
dawn ir-reġjuni u l-aċċessibbilta tagħhom 
għal żoni ġeografiċi lil hinn mill-UE ma 
jitkejlux biss mit-tbegħid ġeografiku 
tagħhom. L-abbondanza ta’ rabtiet storiċi, 
lingwistiċi u kulturali li jgħaqqduhom ma' 
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pajjiżi differenti tpoġġihom f'pożizzjoni 
qawwija biex jissaħħu dawn ir-
relazzjonijiet u b'hekk tisaħħaħ l-UE 
madwar id-dinja. Huma għandhom 
għalhekk jikkwalifikaw għall-programmi 
ta’ kooperazzjoni transkonfinali.              

Or. pt

Emenda 71
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Iż-żoni għal kooperazzjoni 
transkonfinali għandhom jiġu definiti billi 
jitqiesu l-azzjonijiet meħtieġa għall-
promozzjoni tal-iżvilupp territorjali 
integrat. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tiddefinixxi ż-żoni ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali.

(10) Iż-żoni għal kooperazzjoni 
transkonfinali għandhom jiġu definiti billi 
jitqiesu l-azzjonijiet meħtieġa għall-
promozzjoni tal-iżvilupp territorjali 
integrat. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tiddefinixxi ż-żoni ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali biex tkun 
tista’ tiżgura li din il-kooperazzjoni tibqa’ 
għaddejja f’żoni usa’ u iżjed koerenti, 
abbażi ta’ esperjenzi minn programmi 
preċedenti.      

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Fit-tfassil tal-lista ta’ żoni li jirċievu appoġġ, il-Kummissjoni għandha tiżgura l-kontinwità u 
koerenza tal-kooperazzjoni u għandha tikkunsidra programmi preċedenti.              

Emenda 72
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Proposta għal regolament
Premessa 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Iż-żoni għal kooperazzjoni 
transkonfinali għandhom jiġu definiti billi 
jitqiesu l-azzjonijiet meħtieġa għall-
promozzjoni tal-iżvilupp territorjali 
integrat. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tiddefinixxi ż-żoni ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali.

(10) Iż-żoni għal kooperazzjoni 
transkonfinali għandhom jiġu definiti billi 
jitqiesu l-azzjonijiet meħtieġa għall-
promozzjoni tal-iżvilupp territorjali 
integrat. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tiddefinixxi ż-żoni ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali. Il-
Kummissjoni għandha tieħu kont tal-
aġġustamenti neċessarji bil-għan li tiġi 
assigurata l-koerenza mal-istrateġiji 
transkonfinali reġjonali.

Or. es

Emenda 73
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Huwa neċessarju li jitkompla l-appoġġ 
għal jew – fejn ikun meħtieġ – tiġi 
stabbilita kooperazzjoni transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali mal-pajjiżi 
terzi ġirien tal-Unjoni, billi dan ikun ta’ 
benefiċċju għar-reġjuni tal-Istati Membri li 
jikkonfinaw ma’ pajjiżi terzi. Għal dan l-
għan il-FEŻR se jikkontribwixxi għall-
programmi transkonfinali u dawk tal-baċini 
tal-baħar stabbiliti taħt l-Istrument 
Ewropew ta’ Viċinat (ENI) skont ir-
Regolament (UE) Nru […]/2012 u l-
Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-
Adeżjoni (IPA) skont ir-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 .      

(12) Huwa neċessarju li jitkompla l-appoġġ 
għal jew – fejn ikun meħtieġ – tiġi 
stabbilita kooperazzjoni transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali mal-pajjiżi 
terzi ġirien tal-Unjoni, billi dan ikun ta’ 
benefiċċju għar-reġjuni tal-Istati Membri li 
jikkonfinaw ma’ pajjiżi terzi. Għal dan l-
għan il-FEŻR se jikkontribwixxi għall-
programmi transkonfinali u dawk tal-baċini 
tal-baħar stabbiliti taħt l-Istrument 
Ewropew ta’ Viċinat (ENI) skont ir-
Regolament (UE) Nru […]/2012 u l-
Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-
Adeżjoni (IPA) skont ir-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 u l-programmi ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali jistgħu ukoll 
ikopru reġjuni ta’ pajjiżi terzi koperti 
b’dawn l-istrumenti finanzjarji esterni tal-
Unjoni.  

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

, Il-pajjiżi terzi ġirien tal-Unjoni jistgħu jiġu msejħa biex jieħdu sehem f’waħda miż-żewġ 
linji ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea, kemm transkonfinali jew transnazzjonali. 

Emenda 74
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għall-benefiċċju tar-reġjuni tal-
Unjoni, għandu jitwaqqaf mekkaniżmu 
sabiex jiġi organizzat appoġġ mill-FEŻR lil 
strumenti ta’ politika esterna bħall-ENI u l-
IPA, inkluż fejn il-programmi ta’ politika 
esterna ma jkunux jistgħu jiġu adottati jew 
ikollhom jitwaqqfu.

(13) Għall-benefiċċju tar-reġjuni tal-
Unjoni, għandu jitwaqqaf mekkaniżmu 
sabiex jiġi organizzat appoġġ mill-FEŻR lil 
strumenti ta’ politika esterna bħall-ENI, l-
FEŻ u l-IPA, inkluż fejn il-programmi ta’ 
politika esterna ma jkunux jistgħu jiġu 
adottati jew ikollhom jitwaqqfu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jissemma l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp biex ikun jista’ jiġi kkunsidrat 
jew jitwaqqaf mekkaniżmu ta’ koordinazzjoni bejn l-FEŻ u l-FEŻR għar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda li l-ENI u l-IPA ma japplikawx għalihom .

Emenda 75
Pervenche Berès
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għall-benefiċċju tar-reġjuni tal-
Unjoni, għandu jitwaqqaf mekkaniżmu 
sabiex jiġi organizzat appoġġ mill-FEŻR lil 
strumenti ta’ politika esterna bħall-ENI u l-
IPA, inkluż fejn il-programmi ta’ politika 
esterna ma jkunux jistgħu jiġu adottati jew 
ikollhom jitwaqqfu.

(13) Għall-benefiċċju tar-reġjuni tal-
Unjoni, għandu jitwaqqaf mekkaniżmu 
sabiex jiġi organizzat appoġġ mill-FEŻR lil 
strumenti ta’ politika esterna bħall-ENI u l-
IPA II, inkluż fejn il-programmi ta’ 
politika esterna ma jkunux jistgħu jiġu 
adottati jew ikollhom jitwaqqfu.
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(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu. l-adozzjoni tagħha timponi 
adattamenti tekniċi fit-test kollu.)

Or. en

Emenda 76
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Huwa meħtieġ li jiġu ffissati r-riżorsi 
allokati għal kull wieħed mill-komponenti 
differenti tal-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea, waqt li tinżamm 
konċentrazzjoni sinifikanti fuq il-
kooperazzjoni transkonfinali u li jkunu 
żgurati livelli ta' finanzjament għall-
koperazzjoni tar-reġjuni l-aktar imbiegħda.

(15) Huwa meħtieġ li jiġu ffissati r-riżorsi 
allokati għal kull wieħed mill-komponenti 
differenti tal-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea, waqt li tinżamm 
konċentrazzjoni sinifikanti fuq il-
kooperazzjoni transkonfinali u  li l-Istati 
Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
eletti jingħataw marġini ta’ flessibilità 
bejn il-komponenti, biex jkunu żgurati 
livelli ta' finanzjament għall-koperazzjoni 
tar-reġjuni l-aktar imbiegħda.

Or. fr

Emenda 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Huwa meħtieġ li jiġu ffissati r-riżorsi 
allokati għal kull wieħed mill-komponenti 
differenti tal-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea, waqt li tinżamm 
konċentrazzjoni sinifikanti fuq il-
kooperazzjoni transkonfinali u li jkunu 
żgurati livelli ta' finanzjament għall-

(15) Huwa meħtieġ li jiġu ffissati r-riżorsi 
allokati għal kull wieħed mill-komponenti 
differenti tal-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea, waqt li tinżamm 
konċentrazzjoni sinifikanti fuq il-
kooperazzjoni transkonfinali u li jkunu 
żgurati livelli ta' finanzjament għall-
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koperazzjoni tar-reġjuni l-aktar imbiegħda. koperazzjoni tar-reġjuni tal-gżejjer u dawk 
l-aktar imbiegħda.

Or. fr

Emenda 78
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Huwa meħtieġ li jiġu ffissati r-riżorsi 
allokati għal kull wieħed mill-komponenti 
differenti tal-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea, waqt li tinżamm 
konċentrazzjoni sinifikanti fuq il-
kooperazzjoni transkonfinali u li jkunu 
żgurati livelli ta' finanzjament suffiċjenti
għall-koperazzjoni tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda.

(15) Huwa meħtieġ li jiġu ffissati r-riżorsi 
allokati għal kull wieħed mill-komponenti 
differenti tal-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea, waqt li tinżamm 
konċentrazzjoni sinifikanti fuq il-
kooperazzjoni transkonfinali u li jkun 
żgurat livell għoli ta’ parteċipazzjoni u 
livelli ta’  finanzjament suffiċjenti għall-
kooperazzjoni bejn ir-reġjuni l-iżjed 
imbiegħda.                 

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed iqis ir-rwol tar-reġjuni l-iżjed imbiegħda u l-potenzjal li joffru għal 
relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi ġirien u bejniethom, għandhom jiġu assigurati għalihom livelli 
ta’ finanzjament suffiċjenti għat-tliet linji ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea: 
transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali.        

Emenda 79
Pervenche Berès
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-għażla tal-objettivi tematiċi 
għandha tiġi limitata sabiex jiġi 

(16) L-għażla tal-objettivi tematiċi 
għandha tiġi limitata sabiex jiġi 
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massimizzat l-impatt tal-politika ta’ 
koeżjoni madwar l-Unjoni. Madankollu, il-
konċentrazzjoni taħt il-kooperazzjoni 
interreġjonali għandha tiġi riflessa fil-għan 
ta' kull operazzjoni pjuttost milli 
f'limitazzjoni tan-numru ta' objettivi 
tematiċi, sabiex tiġi sfruttata għal kollox il-
kooperazzjoni interreġjonali għat-tisħiħ tal-
effikaċja tal-politika ta' koeżjoni skont l-
għanijiet ta’ Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi u l-Kooperazzjoni territorjali 
Ewropea.

massimizzat l-impatt tal-politika ta’ 
koeżjoni madwar l-Unjoni waqt li ssir l-
għażla ta’ mill-anqas wieħed mill-objettivi 
tematiċi, stabbiliti fil-punti (8), (9) u (10) 
tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru. 
[...CPR]1. Madankollu, il-konċentrazzjoni 
taħt il-kooperazzjoni interreġjonali 
għandha tiġi riflessa fil-għan ta' kull 
operazzjoni pjuttost milli f’limitazzjoni 
tan-numru ta’ objettivi tematiċi, sabiex tiġi 
sfruttata għal kollox il-kooperazzjoni 
interreġjonali għat-tisħiħ tal-effikaċja tal-
politika ta’ koeżjoni skont l-għanijiet ta’ 
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi u l-
Kooperazzjoni territorjali Ewropea.
Approċċ differenzjat skont il-kuntest 
reġjonali u lokali għandu jittieħed sabiex 
jintlaħqu l-ħtiġijiet speċifiċi ta’ territorju 
partikolari b'enfasi partikolari fuq is-
salvagwardja tal-aċċessibbiltà għas-
servizzi u fuq l-appoġġ għall-inklużjoni 
attiva ta’ gruppi żvantaġġjati, bħall-
popolazzjoni tar-Roma u persuni 
b’diżabilità, it-trawwim ta’ innovazzjoni 
soċjali, tkabbir sostenibbli u impjiegi 
deċenti.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en

Emenda 80
Pervenche Berès
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex jintlaħqu l-miri u l-għanijiet 
ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv stabbiliti fl-istrateġija Ewropa 
2020, il-FEŻR taħt l-għan ta' kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandu 

(17) Sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv stabbiliti 
fl-istrateġija Ewropa 2020, il-FEŻR taħt l-
għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea 
għandu jikkontribwixxi għat-trawwim ta’ 
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jikkontribwixxi għall-objettivi tematiċi 
sabiex tiġi żviluppata ekonomija bbażata 
fuq l-għarfien, ir-riċerka u l-innovazzjoni, 
għall-promozzjoni ta’ ekonomija iżjed 
ekoloġika, iżjed effiċjenti fl-użu tar-riżorsi 
u iżjed kompetittiva, sabiex jiġi mħeġġeġ 
il-ħolqien ta’ numru għoli ta’ impjiegi li 
jwassal għal koeżjoni soċjali u territorjali, 
u l-iżvilupp ta’ kapaċità amministrattiva. 
Madankollu, il-lista tal-prijoritajiet ta’ 
investiment taħt l-objettivi tematiċi 
differenti għandha tiġi adatta għall-ħtiġijiet 
speċifiċi tal-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea, b’mod partikolari billi 
tiġi permessa l-kontinwazzjoni taħt il-
kooperazzjoni transkonfinali ta' 
kooperazzjoni legali u amministrattiva u 
kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-
istituzzjonijiet, ta' kooperazzjoni fl-oqsma 
tal-impjiegi, it-taħriġ u l-inklużjoni soċjali 
f'perspettiva transkonfinali, billi tiġi 
permessa l-kontinwazzjoni taħt il-
kooperazzjoni transnazzjonali ta’ 
kooperazzjoni marittima transkonfinali 
mhux koperta minn programmi ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali, u bl-iżvilupp 
u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u ta’ baċini tal-baħar.

riċerka u innovazzjoni, għat-titjib tal-
ħiliet għall-promozzjoni tal-ekonomija tal-
għarfien, għall-iżvilupp tal-kapital uman 
permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ, għall-
assistenza fit-tranżizzjoni bejn l-
edukazzjoni, it-taħriġ professjonali u l-
impjieg, għall-promozzjoni ta’ ekonomija 
iżjed ekoloġika, iżjed effiċjenti fl-użu tar-
riżorsi u iżjed kompetittiva, sabiex jiġi 
mħeġġeġ il-ħolqien ta’ numru għoli u 
deċenti ta’ impjiegi li jwassal għal 
koeżjoni soċjali u territorjali, u l-iżvilupp 
ta’ kapaċità amministrattiva u 
istituzzjonali. Madankollu, il-lista tal-
prijoritajiet ta’ investiment taħt l-objettivi 
tematiċi differenti għandha tiġi adatta 
għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-għan ta’ 
kooperazzjoni territorjali Ewropea, b’mod 
partikolari billi tiġi permessa l-
kontinwazzjoni taħt il-kooperazzjoni 
transkonfinali ta' kooperazzjoni legali u 
amministrattiva u kooperazzjoni bejn iċ-
ċittadini u l-istituzzjonijiet, ta' 
kooperazzjoni fl-oqsma tal-impjiegi, it-
taħriġ u l-inklużjoni soċjali f'perspettiva 
transkonfinali, billi tiġi permessa l-
kontinwazzjoni taħt il-kooperazzjoni 
transnazzjonali ta’ kooperazzjoni marittima 
transkonfinali mhux koperta minn 
programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali, u bl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u ta’ baċini tal-baħar.

Or. en

Emenda 81
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex jintlaħqu l-miri u l-għanijiet ta’ 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 

(17) Sabiex jintlaħqu l-miri u l-għanijiet ta’ 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
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stabbiliti fl-istrateġija Ewropa 2020, il-
FEŻR taħt l-għan ta' kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandu 
jikkontribwixxi għall-objettivi tematiċi 
sabiex tiġi żviluppata ekonomija bbażata 
fuq l-għarfien, ir-riċerka u l-innovazzjoni, 
għall-promozzjoni ta’ ekonomija iżjed 
ekoloġika, iżjed effiċjenti fl-użu tar-riżorsi 
u iżjed kompetittiva, sabiex jiġi mħeġġeġ 
il-ħolqien ta’ numru għoli ta’ impjiegi li 
jwassal għal koeżjoni soċjali u territorjali, 
u l-iżvilupp ta’ kapaċità amministrattiva. 
Madankollu, il-lista tal-prijoritajiet ta’ 
investiment taħt l-objettivi tematiċi 
differenti għandha tiġi adatta għall-ħtiġijiet 
speċifiċi tal-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea, b’mod partikolari billi 
tiġi permessa l-kontinwazzjoni taħt il-
kooperazzjoni transkonfinali ta' 
kooperazzjoni legali u amministrattiva u 
kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-
istituzzjonijiet, ta' kooperazzjoni fl-oqsma 
tal-impjiegi, it-taħriġ u l-inklużjoni soċjali 
f'perspettiva transkonfinali, billi tiġi 
permessa l-kontinwazzjoni taħt il-
kooperazzjoni transnazzjonali ta’ 
kooperazzjoni marittima transkonfinali 
mhux koperta minn programmi ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali, u bl-iżvilupp 
u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u ta’ baċini tal-baħar.

stabbiliti fl-istrateġija Ewropa 2020, il-
FEŻR taħt l-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandu 
jikkontribwixxi għall-objettivi tematiċi 
sabiex tiġi żviluppata ekonomija bbażata 
fuq l-għarfien, ir-riċerka u l-innovazzjoni, 
għall-promozzjoni ta’ ekonomija iżjed 
ekoloġika, iżjed effiċjenti fl-użu tar-riżorsi 
u iżjed kompetittiva, sabiex jiġi mħeġġeġ 
il-ħolqien ta’ numru għoli ta’ impjiegi li 
jwassal għal koeżjoni soċjali u territorjali, 
u l-iżvilupp ta’ kapaċità amministrattiva. 
Madankollu, il-lista tal-prijoritajiet ta’ 
investiment taħt l-objettivi tematiċi 
differenti għandha tiġi adatta għall-ħtiġijiet 
speċifiċi tal-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea, b’mod partikolari billi 
tiġi permessa l-kontinwazzjoni taħt il-
kooperazzjoni transkonfinali ta' 
kooperazzjoni legali u amministrattiva u 
kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-
istituzzjonijiet, ta’ żvilupp, titjib jew 
espansjoni tal-infrastruttura tat-trasport u 
tat-turiżmu, ta’ kooperazzjoni fl-oqsma 
tal-impjiegi, it-taħriġ u l-inklużjoni soċjali 
f'perspettiva transkonfinali, billi tiġi 
permessa l-kontinwazzjoni taħt il-
kooperazzjoni transnazzjonali ta’ 
kooperazzjoni marittima transkonfinali 
mhux koperta minn programmi ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali.

Or. en

Emenda 82
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex jintlaħqu l-miri u l-għanijiet ta’ 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 

(17) Sabiex jintlaħqu l-miri u l-għanijiet ta’ 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
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stabbiliti fl-istrateġija Ewropa 20201, il-
FEŻR taħt l-għan ta' kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandu 
jikkontribwixxi għall-objettivi tematiċi 
sabiex tiġi żviluppata ekonomija bbażata 
fuq l-għarfien, ir-riċerka u l-innovazzjoni, 
għall-promozzjoni ta’ ekonomija iżjed 
ekoloġika, iżjed effiċjenti fl-użu tar-riżorsi 
u iżjed kompetittiva, sabiex jiġi mħeġġeġ 
il-ħolqien ta’ numru għoli ta’ impjiegi li 
jwassal għal koeżjoni soċjali u territorjali, 
u l-iżvilupp ta’ kapaċità amministrattiva. 
Madankollu, il-lista tal-prijoritajiet ta’ 
investiment taħt l-objettivi tematiċi 
differenti għandha tiġi adatta għall-ħtiġijiet 
speċifiċi tal-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea, b’mod partikolari billi 
tiġi permessa l-kontinwazzjoni taħt il-
kooperazzjoni transkonfinali ta' 
kooperazzjoni legali u amministrattiva u 
kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-
istituzzjonijiet, ta' kooperazzjoni fl-oqsma 
tal-impjiegi, it-taħriġ u l-inklużjoni soċjali 
f'perspettiva transkonfinali, billi tiġi 
permessa l-kontinwazzjoni taħt il-
kooperazzjoni transnazzjonali ta’ 
kooperazzjoni marittima transkonfinali 
mhux koperta minn programmi ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali, u bl-iżvilupp 
u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u ta’ baċini tal-baħar.

stabbiliti fl-istrateġija Ewropa 20202, il-
FEŻR taħt l-għan ta' kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandu 
jikkontribwixxi għall-objettivi tematiċi 
sabiex tiġi żviluppata ekonomija bbażata 
fuq l-għarfien, ir-riċerka u l-innovazzjoni, 
għall-promozzjoni ta’ ekonomija iżjed 
ekoloġika, iżjed effiċjenti fl-użu tar-riżorsi 
u iżjed kompetittiva, sabiex jiġi mħeġġeġ 
il-ħolqien ta’ numru għoli ta’ impjiegi li 
jwassal għal koeżjoni soċjali u territorjali, 
u l-iżvilupp ta’ kapaċità amministrattiva. 
Madankollu, il-lista tal-prijoritajiet ta’ 
investiment taħt l-objettivi tematiċi 
differenti għandha tiġi adatta għall-ħtiġijiet 
speċifiċi tal-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea, b’mod partikolari billi 
tiġi permessa l-kontinwazzjoni taħt il-
kooperazzjoni transkonfinali ta' 
kooperazzjoni legali u amministrattiva u 
kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-
istituzzjonijiet, ta' kooperazzjoni fl-oqsma 
tal-impjiegi, it-taħriġ u l-inklużjoni soċjali 
f'perspettiva transkonfinali, billi tiġi 
permessa l-kontinwazzjoni taħt il-
kooperazzjoni transnazzjonali ta’ 
kooperazzjoni marittima transkonfinali u l-
kooperazzjoni transkonfinali bejn ir-
reġjuni mhux koperta minn programmi ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali, u bl-iżvilupp 
u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u ta’ baċini tal-baħar.

Or. es

Emenda 83
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Premessa 17
                                               
1 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni: Ewropa 2020 – Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 

inklussiv, COM(2010) 2020 finali, 3.3.2010.
2 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni: Ewropa 2020 – Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 

inklussiv, COM(2010) 2020 finali, 3.3.2010.
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex jintlaħqu l-miri u l-għanijiet ta’ 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
stabbiliti fl-istrateġija Ewropa 2020, il-
FEŻR taħt l-għan ta' kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandu 
jikkontribwixxi għall-objettivi tematiċi 
sabiex tiġi żviluppata ekonomija bbażata 
fuq l-għarfien, ir-riċerka u l-innovazzjoni, 
għall-promozzjoni ta’ ekonomija iżjed 
ekoloġika, iżjed effiċjenti fl-użu tar-riżorsi 
u iżjed kompetittiva, sabiex jiġi mħeġġeġ
il-ħolqien ta’ numru għoli ta’ impjiegi li 
jwassal għal koeżjoni soċjali u territorjali, 
u l-iżvilupp ta’ kapaċità amministrattiva. 
Madankollu, il-lista tal-prijoritajiet ta’ 
investiment taħt l-objettivi tematiċi 
differenti għandha tiġi adatta għall-ħtiġijiet 
speċifiċi tal-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea, b’mod partikolari billi 
tiġi permessa l-kontinwazzjoni taħt il-
kooperazzjoni transkonfinali ta' 
kooperazzjoni legali u amministrattiva u 
kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-
istituzzjonijiet, ta' kooperazzjoni fl-oqsma 
tal-impjiegi, it-taħriġ u l-inklużjoni soċjali 
f'perspettiva transkonfinali, billi tiġi 
permessa l-kontinwazzjoni taħt il-
kooperazzjoni transnazzjonali ta’ 
kooperazzjoni marittima transkonfinali 
mhux koperta minn programmi ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali, u bl-iżvilupp 
u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u ta’ baċini tal-baħar.

(17) Sabiex jintlaħqu l-miri u l-għanijiet ta’ 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
stabbiliti fl-istrateġija Ewropa 2020, il-
FEŻR taħt l-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandu 
jikkontribwixxi għall-objettivi tematiċi 
sabiex tiġi żviluppata ekonomija bbażata 
fuq l-għarfien, ir-riċerka u l-innovazzjoni, 
għall-promozzjoni ta’ ekonomija iżjed 
ekoloġika, iżjed effiċjenti fl-użu tar-riżorsi 
u iżjed kompetittiva, sabiex jiġu mħeġġa l-
ugwaljanza bejn is-sessi, il-prevenzjoni ta’ 
diskriminazzjoni u l-ħolqien ta’ numru 
għoli ta’ impjiegi li jwassal għal koeżjoni 
soċjali u territorjali, u l-iżvilupp ta’ 
kapaċità amministrattiva. Madankollu, il-
lista tal-prijoritajiet ta’ investiment taħt l-
objettivi tematiċi differenti għandha tiġi 
adatta għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-għan ta’ 
kooperazzjoni territorjali Ewropea, b’mod 
partikolari billi tiġi permessa l-
kontinwazzjoni taħt il-kooperazzjoni 
transkonfinali ta’ kooperazzjoni legali u 
amministrattiva u kooperazzjoni bejn iċ-
ċittadini u l-istituzzjonijiet, ta’ 
kooperazzjoni fl-oqsma tal-impjiegi, it-
taħriġ u l-inklużjoni soċjali f'perspettiva 
transkonfinali, billi tiġi permessa l-
kontinwazzjoni taħt il-kooperazzjoni 
transnazzjonali ta’ kooperazzjoni marittima 
transkonfinali mhux koperta minn 
programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali, u bl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u ta’ baċini tal-baħar.

Or. en

Emenda 84
László Surján

Proposta għal regolament
Premessa 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Huwa neċessarju li r-rekwiżiti tal-
kontenut ta' programmi ta' kooperazzjoni 
skont l-għan tal-kooperazzjoni teritorjali 
Ewropeja jiġu adattati għall-ħtiġijiet speċifi 
tagħhom. Għalhekk huma jeħtieġu wkoll li 
jkopru aspetti neċessarji għall-
implimentazzjoni effikaċji fuq it-territorju 
tal-Istati Membri parteċipanti, bħall-korpi 
responsabbli għall-awditjar u l-kontroll, il-
proċedura għat-twaqqif ta’ segretarjat 
konġunt, u l-allokazzjoni ta’ 
obbligazzjonijiet f’każ ta’ korrezzjonijiet 
finanzjarji. Barra dan, minħabba l-karattru 
orizzontali tal-programmi ta’ 
kooperazzjoni interreġjonali, il-kontenut 
ta’ programmi ta’ kooperazzjoni bħal dawn 
għandu jiġi adatt, b’mod speċjali għal dak 
li jirrigwarda d-definizzjoni tal-benefiċjarju 
jew il-benefiċjarji taħt il-programmi 
kurrenti INTERACT u ESPON.

(18) Huwa neċessarju li r-rekwiżiti tal-
kontenut ta' programmi ta' kooperazzjoni 
skont l-għan tal-kooperazzjoni teritorjali 
Ewropeja jiġu adattati għall-ħtiġijiet speċifi 
tagħhom. Għalhekk huma jeħtieġu wkoll li 
jkopru aspetti neċessarji għall-
implimentazzjoni effikaċji fuq it-territorju 
tal-Istati Membri parteċipanti, bħall-korpi 
responsabbli għall-awditjar u l-kontroll, il-
proċedura għat-twaqqif ta’ segretarjat 
konġunt, u l-allokazzjoni ta’ 
obbligazzjonijiet f’każ ta’ korrezzjonijiet 
finanzjarji. Il-bini tal-kapaċità tar-riżorsi 
umani biex jingħelbu l-ostakli minħabba 
l-aspetti lingwistiċi, amministrattivi 
differenti tal-Istati Membri parteċipanti 
huwa ta’ importanza kbira. Barra dan, 
minħabba l-karattru orizzontali tal-
programmi ta’ kooperazzjoni 
interreġjonali, il-kontenut ta’ programmi 
ta’ kooperazzjoni bħal dawn għandu jiġi 
adatt, b’mod speċjali għal dak li 
jirrigwarda d-definizzjoni tal-benefiċjarju 
jew il-benefiċjarji taħt il-programmi 
kurrenti INTERACT u ESPON.

Or. en

Emenda 85
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Għall-benefiċċju tal-politika ta’ 
koeżjoni tal-Unjoni u l-Istrateġija Ewropa 
2020, il-Fondi Strutturali għandhom 
jipprovdu approċċ aktar integrat mill-bidu 
sat-tmiem sabiex jiġu mgħejuna l-atturi 
lokali u reġjonali involuti f'kooperazzjoni 
fit-tul, b’mod speċjali meta huma 
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appoġġjati minn raggruppament Ewropew 
ta’ kooperazzjoni territorjali ("REKT"). 
Sabiex jissaħħaħ dan l-approċċ, għandha 
tiġi introdotta biżżejjed flessibilità 
ġeografika fil-programmi transkonfinali u 
transnazzjonali sabiex jiġi permess l-
iżvilupp ta’ dawn il-kooperazzjonijiet 
imsaħħa;

Or. es

Emenda 86
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) B’mod konsistenti mal-għan ta’ 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
il-Fond Strutturali għandu jipprovdi 
approċċ iżjed integrat u inklużiv sabiex 
jiġu solvuti problemi lokali. Sabiex 
jissaħħaħ dan l-approċċ, l-appoġġ mill-
FEŻR fir-reġjuni tal-fruntiera għandu jiġi 
kkoordinat mal-appoġġ mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u 
l-Fond Ewropew Marittimu u għas-Sajd 
(EMFF) u għandu, fejn xieraq, jinvolvi r-
raggruppamenti Ewropej ta’ kooperazzjoni 
territorjali mwaqqfa skont ir-Regolament 
(KE) 1082/2006 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar 
raggruppament Ewropew ta’ kooperazzjoni 
territorjali (REKT) fejn l-iżvilupp lokali 
jkun fost l-objettivi tagħhom.

(19) B’mod konsistenti mal-għan ta’ 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
il-Fond Strutturali għandu jipprovdi 
approċċ iżjed integrat u inklużiv sabiex 
jiġu solvuti problemi lokali bħan-nuqqas 
ta’ għoti ta’ appoġġ lill-infrastrutturi, it-
tnaqqis fil-produzzjonijiet tradizzjonali 
tax-xogħol u t-twarrib mis-swieq.  Sabiex 
jissaħħaħ dan l-approċċ, l-appoġġ mill-
FEŻR fir-reġjuni tal-fruntiera għandu jiġi 
kkoordinat mal-appoġġ mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u 
l-Fond Ewropew Marittimu u għas-Sajd 
(EMFF) u għandu, fejn xieraq, jinvolvi r-
raggruppamenti Ewropej ta’ kooperazzjoni 
territorjali mwaqqfa skont ir-Regolament 
(KE) 1082/2006 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar 
raggruppament Ewropew ta’ kooperazzjoni 
territorjali (REKT)1 fejn l-iżvilupp lokali 
jkun fost l-objettivi tagħhom.

Or. it
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Emenda 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Fuq bażi tal-esperjenza mill-perjodu 
ta' programmazzjoni 2007-13, il-
kundizzjonijiet għall-għażla tal-
operazzjonijiet għandhom jiġu ċċarati u 
msaħħa sabiex jiġi żgurat li jintgħażlu biss 
l-operazzjonijiet ġenwinament konġunti. Il-
kunċett ta' benefiċjarji uniċi għandu jkun 
definit u għandu jkunu kjarifikat li huma 
għandhom permess iwettqu operazzjonijiet 
ta' kooperazzjoni weħedhom.

(20) Fuq bażi tal-esperjenza mill-perjodu 
ta' programmazzjoni 2007-13, il-
kundizzjonijiet għall-għażla tal-
operazzjonijiet għandhom jiġu ċċarati u 
msaħħa sabiex jiġi żgurat li jintgħażlu biss 
l-operazzjonijiet ġenwinament konġunti. 
Barra minn dan, approċċ adegwat 
għandu jqis il-kuntest speċifiku tal-
kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi. Il-kunċett 
ta' benefiċjarji uniċi għandu jkun definit u 
għandu jkunu kjarifikat li huma għandhom 
permess iwettqu operazzjonijiet ta' 
kooperazzjoni weħedhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest ta’ kooperazzjoni bejn ir-RUP u pajjiżi terz fil-viċinat, huwa diffiċli li jiġu 
rispettati l-kundizzjonijiet kollha tal-għażla msmmija fl-Artikolu 11 (4). Huwa meħtieġ li r-
RUP jibqa’ jkollhom, bħala eċċezzjoni, il-possibilità li jirrispttaw biss tnejn mill-erba’ 
soluzzjonijiet.

Emenda 88
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Għandu jiġi stabbilit grupp komuni ta’ 
indikaturi għall-valutazzjoni tal-progress 
tal-implimentazzjoni ta’ programm adattata 
għall-karattru speċifiku tal-programmi ta’ 
kooperazzjoni qabel ma l-Istati Membri 

(23) Għandu jiġi stabbilit grupp komuni ta’ 
indikaturi gwida li jippermettu l-
valutazzjoni tal-progress tal-
implimentazzjoni ta’ programm adattata 
għall-karattru speċifiku tal-programmi ta’ 

                                                                                                                                                  
1 ĠU L 210, 31.7.2006, p. 19.
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jfasslu l-programmi ta’ kooperazzjoni 
tagħhom. Dawn l-indikaturi għandhom 
ikunu kkumplimentati b'indikaturi għal 
programm speċifiku.

kooperazzjoni qabel ma l-Istati Membri 
jfasslu l-programmi ta’ kooperazzjoni 
tagħhom. Dawn l-indikaturi għandhom 
ikunu kkumplimentati b'indikaturi għal 
programm speċifiku.

Or. es

Emenda 89
László Surján

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Minħabba l-involviment ta’ iżjed minn 
Stat Membru wieħed u l-kostijiet 
amministrattivi ogħla li jirriżultaw, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-kontrolli u t-
traduzzjoni, il-limitu massimu għan-nefqa 
f’assistenza teknika għandu jkun ogħla 
minn dak taħt il-għan ta’ Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi. Barra dan, il-
programmi ta’ kooperazzjoni b’appoġġ 
limitat mill-FEŻR għandhom jirċievu ċertu 
ammont minimu sabiex jiġi żgurat 
finanzjament suffiċjenti għal attivitajiet 
effikaċji ta' assistenza teknika.

(24) Minħabba l-involviment ta’ iżjed minn 
Stat Membru wieħed u l-kostijiet 
amministrattivi ogħla li jirriżultaw, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-kontrolli u t-
traduzzjoni, l-Istati Membri għandhom 
jiġu inkoraġġiti jnaqqsu piżijiet 
amministrattivi fir-rigward tal-
implimentazzjoni ta’ proġetti konġunti, u 
l-limitu massimu għan-nefqa f’assistenza 
teknika għandu jkun ogħla minn dak taħt 
il-għan ta’ Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi. Barra dan, il-programmi ta’ 
kooperazzjoni b’appoġġ limitat mill-FEŻR 
għandhom jirċievu ċertu ammont minimu 
sabiex jiġi żgurat finanzjament suffiċjenti 
għal attivitajiet effikaċji ta' assistenza 
teknika.

Or. en

Emenda 90
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 27
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Ir-regoli dwar il-flessibbiltà li 
jikkonċernaw il-post tal-operat barra ż-
żona tal-programm għandhom jiġu 
semplifikati. Barra dan, huwa meħtieġ li 
tiġi appoġġjata kooperazzjoni 
transkonfinali, transnazzjonali u 
interreġjonali effikaċi mal-pajjiżi terzi 
ġirien tal-Unjoni fejn dan ikun meħtieġ 
sabiex jiġi żgurat li r-reġjuni tal-Istati 
Membri li jikkonfinaw ma' pajjiżi terzi 
jkunu jistgħu jiġu mgħejjuna b'mod 
effikaċi fl-iżvilupp tagħhom. Fid-dawl ta’ 
dan, huwa xieraq li fuq bażi eċċezzjonali u 
taħt ċerti kundizzjonijiet jiġi awtorizzat il-
finanzjament ta’ għajnuna mill-FEŻR għal 
operazzjonijiet li jkunu jinsabu fit-territorju 
ta’ pajjiżi terzi fejn l-operazzjonijiet ikunu 
għall-benefiċċju tar-reġjuni tal-Unjoni.

(27) Ir-regoli dwar il-flessibbiltà li 
jikkonċernaw il-post tal-operat barra ż-
żona tal-programm għandhom jiġu 
simplifikati. Barra dan, huwa meħtieġ li tiġi 
appoġġjata u faċilitata, permezz ta’ 
termini speċifiċi, kooperazzjoni 
transkonfinali, transnazzjonali u 
interreġjonali effikaċi mal-pajjiżi terzi
ġirien tal-Unjoni fejn dan ikun meħtieġ 
sabiex jiġi żgurat li r-reġjuni tal-Istati 
Membri li jikkonfinaw ma' pajjiżi terzi , 
jew li jinstabu fl-istess baċin tal-baħar 
bħar-reġjuni tal-Unjoni Ewropea li 
jaqgħu taħt l-Artikolu 349 TFUE, ikunu
jistgħu jiġu mgħejjuna b'mod effikaċi fl-
iżvilupp tagħhom. Fid-dawl ta’ dan, huwa 
xieraq li fuq bażi eċċezzjonali u taħt ċerti 
kundizzjonijiet jiġi awtorizzat il-
finanzjament ta’ għajnuna mill-FEŻR għal 
operazzjonijiet li jkunu jinsabu fit-territorju 
ta’ pajjiżi terzi fejn l-operazzjonijiet ikunu 
għall-benefiċċju tar-reġjuni tal-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun imsaħħa l-ħtieġa ta' approċċ partikolari għall-kuntest ta' kooperazzjoni fir-
reġjuni li jaqgħu taħt l-Artikolu 349 TFUE.

Emenda 91
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Ir-regoli dwar il-flessibbiltà li 
jikkonċernaw il-post tal-operat barra ż-
żona tal-programm għandhom jiġu 
semplifikati.  Barra dan, huwa meħtieġ li 
tiġi appoġġjata kooperazzjoni 

(27) Ir-regoli dwar il-flessibbiltà li 
jikkonċernaw il-post tal-operat barra ż-
żona tal-programm għandhom jiġu 
simplifikati. Barra dan, huwa meħtieġ li tiġi 
appoġġjata u faċilitata permezz ta’ termini 
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transkonfinali, transnazzjonali u 
interreġjonali effikaċi mal-pajjiżi terzi 
ġirien tal-Unjoni fejn dan ikun meħtieġ 
sabiex jiġi żgurat li r-reġjuni tal-Istati 
Membri li jikkonfinaw ma' pajjiżi terzi 
jkunu jistgħu jiġu mgħejjuna b'mod 
effikaċi fl-iżvilupp tagħhom.  Fid-dawl ta’ 
dan, huwa xieraq li fuq bażi eċċezzjonali u 
taħt ċerti kundizzjonijiet jiġi awtorizzat il-
finanzjament ta’ għajnuna mill-FEŻR għal 
operazzjonijiet li jkunu jinsabu fit-territorju 
ta’ pajjiżi terzi fejn l-operazzjonijiet ikunu 
għall-benefiċċju tar-reġjuni tal-Unjoni.

speċifiċi kooperazzjoni transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali effikaċi 
mal-pajjiżi terzi ġirien tal-Unjoni fejn dan 
ikun meħtieġ sabiex jiġi żgurat li r-reġjuni 
tal-Istati Membri li jikkonfinaw ma' pajjiżi 
terzi jkunu jistgħu jiġu mgħejjuna b'mod 
effikaċi fl-iżvilupp tagħhom. Fid-dawl ta’ 
dan, huwa xieraq li fuq bażi eċċezzjonali u 
taħt ċerti kundizzjonijiet jiġi awtorizzat il-
finanzjament ta’ għajnuna mill-FEŻR għal 
operazzjonijiet li jkunu jinsabu fit-territorju 
ta’ pajjiżi terzi fejn l-operazzjonijiet ikunu 
għall-benefiċċju tar-reġjuni tal-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li ssaħħaħ il-ħtieġa ta’ approċċ partikolari fir-rigward għall-
kuntest ta’ kooperazzjoni fir-RUP.

Emenda 92
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-Istati Membri għandhom jiġu 
mħeġġa li jassenjaw il-kompitu tal-awtorità 
ta’ ġestjoni lil REKT jew li jagħmlu 
raggruppament bħal dan responsabbli 
għall-ġestjoni ta’ dik il-parti ta’ programm 
ta’ kooperazzjoni li tkopri t-territorju 
kkonċernat mir-REKT.

(28) L-Istati Membri għandhom jiġu 
mħeġġa li jassenjaw il-kompitu tal-awtorità 
ta’ ġestjoni lil REKT jew korp legali ieħor 
stabbilit skont il-liġijiet ta’ wieħed mill-
pajjiżi parteċipanti responsabbli għall-
ġestjoni ta’ dik il-parti ta’ programm ta’ 
kooperazzjoni li tkopri t-territorju 
kkonċernat mir-REKT jew struttura 
eżistenti transkonfinali (territorjali).         

Or. pl

Emenda 93
Younous Omarjee
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Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-Istati Membri għandhom jiġu 
mħeġġa li jassenjaw il-kompitu tal-awtorità 
ta’ ġestjoni lil REKT jew li jagħmlu 
raggruppament bħal dan responsabbli 
għall-ġestjoni ta’ dik il-parti ta’ programm 
ta’ kooperazzjoni li tkopri t-territorju
kkonċernat mir-REKT.

(28) L-Istati Membri, bi qbil mal-
awtoritajiet reġjonali u lokali eletti,
għandhom jiġu mħeġġa li jassenjaw il-
kompitu tal-awtorità ta’ ġestjoni lil REKT 
jew li jagħmlu raggruppament bħal dan 
responsabbli għall-ġestjoni ta’ dik il-parti 
ta’ programm ta’ kooperazzjoni li tkopri t-
territorju kkonċernat mir-REKT.

Or. fr

Emenda 94
Manfred Weber

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-Istati Membri għandhom jiġu 
mħeġġa li jassenjaw il-kompitu tal-awtorità 
ta’ ġestjoni lil REKT jew li jagħmlu 
raggruppament bħal dan responsabbli 
għall-ġestjoni ta’ dik il-parti ta’ programm 
ta’ kooperazzjoni li tkopri t-territorju 
kkonċernat mir-REKT.

(28) L-Istati Membri għandhom jiġu 
mħeġġa li jassenjaw il-kompitu tal-awtorità 
ta’ ġestjoni lil REKT jew li jagħmlu 
raggruppament bħal dan responsabbli 
għall-ġestjoni ta’ dik il-parti ta’ programm 
ta’ kooperazzjoni li tkopri t-territorju 
kkonċernat mir-REKT. Dawn għandhom 
jivverifikaw jekk il-miri ta’ programm ta’ 
kooperazzjoni jintlaħqux aħjar permezz 
tal-ħatra ta’ REKT bħala awtorità 
amministrattiva. Diment li dawn ma 
jinkarigawx REKT bħala awtorità 
amministrattiva, dawn għandhom 
jistabbilixxu dan il-kompitu fil-qasam tal-
programm ta’ kooperazzjoni.

Or. de

Emenda 95
Tomasz Piotr Poręba
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Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-awtorità ta’ ġestjoni għandha 
twaqqaf segretarjat konġunt li għandu 
jipprovdi informazzjoni lill-applikanti għal 
appoġġ, jittratta l-applikazzjonijiet għall-
proġetti u jassisti lill-benefiċjarji fl-
implimentazzjoni tal-operazzjonijiet 
tagħhom.              

(29) L-awtorità ta’ ġestjoni għandha 
twaqqaf segretarjat konġunt li għandu 
jipprovdi informazzjoni lill-applikanti għal 
appoġġ, jittratta l-applikazzjonijiet għall-
proġetti u jassisti lill-benefiċjarji fl-
implimentazzjoni tal-operazzjonijiet 
tagħhom. Minħabba fatturi lokali 
sinifikanti, is-segretarjat konġunt għandu 
jkun jista’ jieħu azzjoni deċentralizzata 
permezz ta’ fergħat fil-pajjiżi parteċipanti.            

Or. pl

Emenda 96
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-awtoritajiet ta’ ġestjoni għandhom 
ikunu responsabbli għall-funzjonijiet 
kollha tal-awtorità ta’ ġestjoni elenkati fl-
Artikolu 114 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR], inklużi verifiki tal-
ġestjoni sabiex ikunu żgurati standards 
uniformi fuq iż-żona kollha tal-programm. 
Madankollu, fejn REKT jiġi deżinjat bħala 
awtorità ta' ġestjoni, għandu jiġi awtorizzat 
li jwettaq verifiki bħal dawn, billi l-Istati 
Membri parteċipanti kollha huma 
rappreżentati fil-korpi tiegħu. Anke fejn 
ma jiġi deżinjat l-ebda REKT, l-awtorità 
ta’ ġestjoni għandha tiġi awtorizzata mill-
Istati Membri parteċipanti li twettaq 
verifiki fuq iż-żona kollha tal-programm.

(30) L-awtoritajiet ta’ ġestjoni għandhom 
ikunu responsabbli għall-funzjonijiet 
kollha tal-awtorità ta’ ġestjoni elenkati fl-
Artikolu 114 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR], inklużi verifiki tal-
ġestjoni sabiex ikunu żgurati standards 
uniformi fuq iż-żona kollha tal-programm. 
Madankollu, fejn REKT jew korp legali 
ieħor stabbilit skont il-liġijiet ta’ wieħed 
mill-pajjiżi parteċipanti jiġi deżinjat bħala 
awtorità ta' ġestjoni, għandu jiġi awtorizzat 
li jwettaq verifiki bħal dawn, billi l-Istati 
Membri parteċipanti kollha huma 
rappreżentati fil-korpi tiegħu. Anke fejn 
ma jiġi deżinjat l-ebda REKT, l-awtorità 
ta’ ġestjoni għandha tiġi awtorizzata mill-
Istati Membri parteċipanti li twettaq 
verifiki fuq iż-żona kollha tal-programm.
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Or. pl

Emenda 97
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Awtorità unika tal-awditjar għandha 
tkun responsabbli għat-twettiq tal-
funzjonijiet kollha elenkati fl-Artikolu 116 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
sabiex ikunu żgurati standards uniformi fuq 
iż-żona kollha tal-programm. Fejn dan ma 
jkunx possibbli, grupp ta’ awdituri għandu 
jkun jista’ jassisti lill-awtorità tal-awditjar 
tal-programm.

(31) Awtorità unika tal-awditjar għandha 
tkun responsabbli għat-twettiq tal-
funzjonijiet kollha elenkati fl-Artikolu 116 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
sabiex ikunu żgurati standards uniformi fuq 
iż-żona kollha tal-programm. Fejn dan ma 
jkunx possibbli, grupp ta’ awdituri jew 
termini speċifiċi, fil-każ ta’ kooperazzjoni 
bejn ir-reġjuni li jaqgħu taħt l-Artikolu 
349 TFUE u pajjiżi terzi, għandu jkun 
jista’ jassisti lill-awtorità tal-awditjar tal-
programm.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din is-sistema għandha tkun adattata għall-kuntest ta’ kooperazzjojni tar-reġjuni li jaqgħu 
taħt l-Artikolu 349 TFUE mal-pajjiżi terzi ġirien tagħhom.

Emenda 98
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Awtorità unika tal-awditjar għandha 
tkun responsabbli għat-twettiq tal-
funzjonijiet kollha elenkati fl-Artikolu 116 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 

(31) Awtorità unika tal-awditjar għandha 
tkun responsabbli għat-twettiq tal-
funzjonijiet kollha elenkati fl-Artikolu 116 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
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sabiex ikunu żgurati standards uniformi fuq 
iż-żona kollha tal-programm. Fejn dan ma 
jkunx possibbli, grupp ta’ awdituri għandu 
jkun jista’ jassisti lill-awtorità tal-awditjar 
tal-programm.

sabiex ikunu żgurati standards uniformi fuq 
iż-żona kollha tal-programm. Fejn dan ma 
jkunx possibbli, grupp ta’ awdituri jew 
termini speċifiċi, fil-każ ta’ 
kooperazzjonijiet bejn ir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u pajjiżi terzi, u des modalités 
spécifiques, dans le cas de coopérations 
entre régions ultrapériphériques et pays 
tiers, għandhom ikunu jistgħu jassistu  
lill-awtorità tal-awditjar tal-programm.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din is-sistema għandha tkun adattata għall-kuntest ta’ kooperazzjojni tar-RUP mal-pajjiżi 
terzi ġirien tagħhom.

Emenda 99
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Huwa neċessarju li jiġu ċċarati r-
regoli applikabbli dwar il-ġestjoni 
finanzjarja, il-programmazzjoni, il-
monitoraġġ, l-evalwazzjoni u l-kontroll 
rigward il-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi fi 
programmi ta' kooperazzjoni 
transnazzjonali u interreġjonali. Dawk ir-
regoli għandhom jiġu stabbiliti fil-
programm rilevanti ta’ kooperazzjoni u/jew 
il-ftehim rilevanti ta’ finanzjament bejn il-
Kummissjoni, kull wieħed mill-pajjiżi terzi 
u l-Istat Membru li fih ikun hemm l-
awtorità ta’ ġestjoni tal-programm rilevanti 
ta’ kooperazzjoni.

(35) Huwa neċessarju li jiġu ċċarati r-
regoli applikabbli dwar il-ġestjoni 
finanzjarja, il-programmazzjoni, il-
monitoraġġ, l-evalwazzjoni u l-kontroll 
rigward il-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi fi 
programmi ta' kooperazzjoni 
transkonfinali, transnazzjonali u 
interreġjonali, b’mod partikolari meta 
huma involuti r-reġjuni li jaqgħu taħt l-
Artikolu 349 TFUE. Dawk ir-regoli 
għandhom jiġu stabbiliti fil-programm 
rilevanti ta’ kooperazzjoni u/jew il-ftehim 
rilevanti ta’ finanzjament bejn il-
Kummissjoni, kull wieħed mill-pajjiżi terzi 
u l-Istat Membru li fih ikun hemm l-
awtorità ta’ ġestjoni tal-programm rilevanti 
ta’ kooperazzjoni.

Or. fr



PE490.976v01-00 44/176 AM\903764MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun inkluża l-kooperazzjoni transkonfinali f’din il-premessa. Barra minn dan, din 
għandha tkun ikkunsidrata mal-pajjiżi terzi u r-reġjuni li jaqgħu taħt l-Artikolu 349 TFUE.

Emenda 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Huwa neċessarju li jiġu ċċarati r-
regoli applikabbli dwar il-ġestjoni 
finanzjarja, il-programmazzjoni, il-
monitoraġġ, l-evalwazzjoni u l-kontroll 
rigward il-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi fi 
programmi ta' kooperazzjoni 
transnazzjonali u interreġjonali. Dawk ir-
regoli għandhom jiġu stabbiliti fil-
programm rilevanti ta’ kooperazzjoni u/jew 
il-ftehim rilevanti ta’ finanzjament bejn il-
Kummissjoni, kull wieħed mill-pajjiżi terzi 
u l-Istat Membru li fih ikun hemm l-
awtorità ta’ ġestjoni tal-programm rilevanti 
ta’ kooperazzjoni.

(35) Huwa neċessarju li jiġu ċċarati r-
regoli applikabbli dwar il-ġestjoni 
finanzjarja, il-programmazzjoni, il-
monitoraġġ, l-evalwazzjoni u l-kontroll 
rigward il-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi fi 
programmi ta' kooperazzjoni 
transkonfinali, transnazzjonali u 
interreġjonali, b’mod partikolari meta 
huma involuti r-reġjuni l-aktar 
imbiegħda. Dawk ir-regoli għandhom jiġu 
stabbiliti fil-programm rilevanti ta’ 
kooperazzjoni u/jew il-ftehim rilevanti ta’ 
finanzjament bejn il-Kummissjoni, kull 
wieħed mill-pajjiżi terzi u l-Istat Membru li 
fih ikun hemm l-awtorità ta’ ġestjoni tal-
programm rilevanti ta’ kooperazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda raġuni għalfejn għandha tkun eskluża à priori l-kooperazzjoni transkonfinali 
mill-premessa. Il-ftehim ta’ finanzjament imsemmi għandu jikkunsidra wkoll il-kooperazzjoni 
bejn il-pajjiżi terzi u r-RUP.

Emenda 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

2) il-kooperazzjoni transnazzjonali fuq 
territorji transnazzjonali ikbar, bl-
involviment ta’ awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali, u li tkopri wkoll il-
koperazzjoni transkonfinali marittima 
f'dawk il-każijiet mhux koperti mill-
koperazzjoni transkonfinali, bil-għan li 
jintlaħaq grad ogħla ta’ integrazzjoni 
territorjali ta’ dawk it-territorji, u b’hekk 
jikkontribwixxi għall-koeżjoni territorjali 
madwar l-Unjoni;

2) il-kooperazzjoni transnazzjonali fuq
territorji transnazzjonali ikbar, bl-
involviment ta’ awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali, u li tkopri wkoll il-
koperazzjoni transkonfinali marittima 
f'dawk il-każijiet mhux koperti mill-
koperazzjoni transkonfinali, bil-għan li 
jintlaħaq grad ogħla ta’ integrazzjoni 
territorjali ta’ dawk it-territorji, u b’hekk 
jikkontribwixxi għall-koeżjoni territorjali 
madwar l-Unjoni; għalhekk, għandha 
tingħata attenzjoni speċjali lir-reġjuni tal-
gżejjer.

Or. fr

Emenda 102
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2) il-kooperazzjoni transnazzjonali fuq 
territorji transnazzjonali ikbar, bl-
involviment ta’ awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali, u li tkopri wkoll il-
koperazzjoni transkonfinali marittima 
f'dawk il-każijiet mhux koperti mill-
koperazzjoni transkonfinali, bil-għan li 
jintlaħaq grad ogħla ta’ integrazzjoni 
territorjali ta’ dawk it-territorji, u b’hekk 
jikkontribwixxi għall-koeżjoni territorjali 
madwar l-Unjoni.

2) il-kooperazzjoni transnazzjonali fuq 
territorji transnazzjonali ikbar, bl-
involviment ta’ awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali, u li tkopri wkoll il-
kooperazzjoni transkonfinali marittima u l-
kooperazzjoni transkonfinali reġjonali
f'dawk il-każijiet mhux koperti mill-
kooperazzjoni transkonfinali, bil-għan li 
jintlaħaq grad ogħla ta’ integrazzjoni 
territorjali ta’ dawk it-territorji, u b’hekk 
jikkontribwixxi għall-koeżjoni territorjali 
madwar l-Unjoni.

Or. es
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Emenda 103
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) il-kooperazzjoni transnazzjonali fuq 
territorji transnazzjonali ikbar, bl-
involviment ta’ awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali, u li tkopri wkoll il-
koperazzjoni transkonfinali marittima 
f'dawk il-każijiet mhux koperti mill-
koperazzjoni transkonfinali, bil-għan li 
jintlaħaq grad ogħla ta’ integrazzjoni 
territorjali ta’ dawk it-territorji, u b’hekk 
jikkontribwixxi għall-koeżjoni territorjali 
madwar l-Unjoni;

(2) il-kooperazzjoni transnazzjonali fuq 
territorji transnazzjonali ikbar, bl-
involviment ta’ awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali, u li tkopri wkoll il-
kooperazzjoni transkonfinali marittima 
f'dawk il-każijiet mhux koperti mill-
koperazzjoni transkonfinali, bil-għan li 
jintlaħaq grad ogħla ta’ integrazzjoni 
territorjali ta’ dawk it-territorji, u b’hekk 
jikkontribwixxi għall-koeżjoni territorjali 
fl-Unjoni Ewropea; f’dan ir-rigward 
għandha tittieħed kunsiderazzjoni 
partikolari ta’ dawk it-territorji 
transkonfinali, li qed iħabbtu wiċċhom 
ma’ sfidi infrastrutturali, demografiċi jew 
ambjentali komuni, bħalma hu l-każ tar-
reġjun tal-Alpi – l-istabbiliment ta’ 
“makroreġjun għar-reġjun tal-
Alpi”jiffaċilita b’mod sostanzjali l-
kooperazzjoni reġjonali u l-
kollaborazzjoni transkonfinali għall-
atturi;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjun tal-Alpi jiffaċċja sfidi speċjali demografiċi u marbuta man-natura tiegħu. Il-
makroreġjuni huma strument għaqli 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 104
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a



AM\903764MT.doc 47/176 PE490.976v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar objettivi 
tematiċi fost l-imsieħba madwar l-Unjoni 
dwar l-identifikazzjoni u t-tixrid tal-
prattika tajba bl-għan li tiġi trasferita fil-
programmi ta’ kooperazzjoni taħt il-għan 
ta’ Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi;

a) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar objettivi 
tematiċi u territorjali fost l-imsieħba 
madwar l-Unjoni dwar l-identifikazzjoni u 
t-tixrid tal-prattika tajba bl-għan li tiġi 
trasferita fil-programmi ta’ kooperazzjoni 
taħt il-għan ta’ Investiment għat-tkabbir u 
l-impjiegi;

Or. fr

Emenda 105
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar objettivi 
tematiċi fost l-imsieħba madwar l-Unjoni 
dwar l-identifikazzjoni u t-tixrid tal-
prattika tajba bl-għan li tiġi trasferita fil-
programmi ta’ kooperazzjoni taħt il-għan 
ta’ Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi;

a) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar objettivi 
tematiċi u territorjali fost l-imsieħba 
madwar l-Unjoni dwar l-identifikazzjoni u 
t-tixrid tal-prattika tajba bl-għan li tiġi 
trasferita fil-programmi ta’ kooperazzjoni 
taħt il-għan ta’ Investiment għat-tkabbir u 
l-impjiegi;

Or. fr

Emenda 106
Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar objettivi 
tematiċi fost l-imsieħba madwar l-Unjoni 
dwar l-identifikazzjoni u t-tixrid tal-
prattika tajba bl-għan li tiġi trasferita fil-

a) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar objettivi 
tematiċi u territorjali fost l-imsieħba 
madwar l-Unjoni dwar l-identifikazzjoni u 
t-tixrid tal-prattika tajba bl-għan li tiġi 
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programmi ta’ kooperazzjoni taħt il-għan 
ta’ Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi;

trasferita fil-programmi ta’ kooperazzjoni 
taħt il-għan ta’ Investiment għat-tkabbir u 
l-impjiegi;

Or. fr

Emenda 107
Pervenche Berès
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar objettivi 
tematiċi fost l-imsieħba madwar l-Unjoni 
dwar l-identifikazzjoni u t-tixrid tal-
prattika tajba bl-għan li tiġi trasferita fil-
programmi ta’ kooperazzjoni taħt il-għan 
ta’ Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi;

(a) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar objettivi 
tematiċi fost l-imsieħba madwar l-Unjoni 
dwar l-identifikazzjoni u t-tixrid tal-
prattika tajba bl-għan li tiġi trasferita fil-
programmi ta’ kooperazzjoni taħt il-għan 
ta’ Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi u 
l-identifikazzjoni ta’ miri ċari u li jistgħu 
jitkejlu li għandhom jikkontribwixxu biex 
jintlaħqu l-objettivi nazzjonali tal-
istrateġija Ewropa 2020;

Or. en

Emenda 108
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar l-
identifikazzjoni, it-trasferiment u t-tixrid 
tal-prattika tajba dwar l-iżvilupp urban u 
rurali sostenibbli;

b) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar l-
identifikazzjoni, it-trasferiment u t-tixrid 
tal-prattika tajba dwar l-iżvilupp urban u 
rurali sostenibbli u l-kunsiderazzjoni tal-
karatteristiċi speċifiċi territorjali, fosthom 
l-iżvantaġġi naturali u ġeografiċi 
permanenti;
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Or. fr

Emenda 109
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar l-
identifikazzjoni, it-trasferiment u t-tixrid 
tal-prattika tajba dwar l-iżvilupp urban u 
rurali sostenibbli;

b) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar l-
identifikazzjoni, it-trasferiment u t-tixrid 
tal-prattika tajba dwar l-iżvilupp urban u 
rurali sostenibbli u l-kunsiderazzjoni tal-
karatteristiċi speċifiċi territorjali, fosthom 
l-iżvantaġġi naturali u ġeografiċi 
permanenti, imsemmija fl-Artikolu 174 
TFUE;

Or. fr

Emenda 110
Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar l-
identifikazzjoni, it-trasferiment u t-tixrid 
tal-prattika tajba dwar l-iżvilupp urban u 
rurali sostenibbli;

b) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar l-
identifikazzjoni, it-trasferiment u t-tixrid 
tal-prattika tajba dwar l-iżvilupp urban u 
rurali sostenibbli u l-kunsiderazzjoni tal-
karatteristiċi speċifiċi territorjali, fosthom 
l-iżvantaġġi naturali u ġeografiċi 
permanenti, imsemmija fl-Artikolu 174 
TFUE;

Or. fr
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Emenda 111
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar l-
identifikazzjoni, it-trasferiment u t-tixrid 
tal-prattika tajba dwar l-iżvilupp urban u 
rurali sostenibbli;

b) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar l-
identifikazzjoni, it-trasferiment u t-tixrid 
tal-prattika tajba dwar l-iżvilupp urban u 
rurali sostenibbli u l-kunsiderazzjoni tal-
karatteristiċi speċifiċi territorjali, fosthom 
l-iżvantaġġi naturali u ġeografiċi 
permanenti, imsemmija fl-Artikolu 174 
TFUE;

Or. fr

Emenda 112
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar l-
identifikazzjoni, it-trasferiment u t-tixrid 
tal-prattika tajba u approċċi innovattivi 
rigward azzjonijiet li jikkonċernaw il-
kooperazzjoni territorjali u l-użu ta’ REKT;

c) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar l-
identifikazzjoni, it-trasferiment u t-tixrid 
tal-prattika tajba u approċċi innovattivi 
rigward azzjonijiet u l-implimentazzjoni 
ta’ programmi li jikkonċernaw il-
kooperazzjoni territorjali u l-użu ta’ REKT;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirreferi għar-rwol ta’ Interact li għandu wkoll l-għan li jiġbor u jitrasferixxi l-
prattiki tajbin bejn l-organizzazzjonijiet li jamministraw il-programmi.

Emenda 113
Pervenche Berès
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-analiżi tat-tendenzi ta’ żvilupp relatati 
mal-għanijiet tal-koeżjoni territorjali u 
żvilupp armonjuż tat-territorju Ewropew 
permezz ta’ studji, il-ġbir ta’ dejta u miżuri 
oħra.

(d) l-analiżi tat-tendenzi ta’ żvilupp relatati 
mal-għanijiet tal-koeżjoni territorjali u 
soċjali u żvilupp armonjuż tat-territorju 
Ewropew permezz ta’ studji, il-ġbir ta’ 
dejta u miżuri oħra.

Or. en

Emenda 114
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) l-iżvilupp fir-reġjuni, li humka 
milquta minn livelll għoli ta’ problemi 
infrastrutturali u demografiċi, bħal 
pereżempju reġjuni muntanjużi. 

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, huwa mixtieq li ssir referenza separata ta’ dawn ir-reġjuni.

Emenda 115
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-kooperazzjoni transkonfinali, ir- Għall-kooperazzjoni transkonfinali, ir-
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reġjuni li għandhom jiġu appoġġjati 
għandhom ikunu r-reġjuni tal-Unjoni tal-
livell 3 NUTS mal-konfini interni u esterni 
kollha tal-art minbarra dawk koperti minn 
programmi taħt l-istrumenti finanzjarji 
esterni tal-Unjoni, u r-reġjuni kollha tal-
Unjoni tal-livell 3 NUTS matul il-konfini 
marittimi separati b’massimu ta’ 150 
kilometru, mingħajr ħsara għall-
aġġustamenti potenzjali meħtieġa sabiex 
jiġu żgurati l-koeżjoni u l-kontinwità taż-
żoni tal-programmi ta' kooperazzjoni 
stabbiliti għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013.

reġjuni li għandhom jiġu appoġġjati 
għandhom ikunu r-reġjuni tal-Unjoni tal-
livell 3 NUTS mal-konfini interni u esterni 
kollha tal-art minbarra dawk koperti minn 
programmi taħt l-istrumenti finanzjarji 
esterni tal-Unjoni, u r-reġjuni kollha tal-
Unjoni tal-livell 3 NUTS matul il-konfini 
marittimi mingħajr ħsara għall-
aġġustamenti potenzjali meħtieġa sabiex 
jiġu żgurati l-koeżjoni u l-kontinwità taż-
żoni tal-programmi ta' kooperazzjoni 
stabbiliti għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013.

Or. fr

Emenda 116
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-kooperazzjoni transkonfinali, ir-
reġjuni li għandhom jiġu appoġġjati 
għandhom ikunu r-reġjuni tal-Unjoni tal-
livell 3 NUTS mal-konfini interni u esterni 
kollha tal-art minbarra dawk koperti minn 
programmi taħt l-istrumenti finanzjarji 
esterni tal-Unjoni, u r-reġjuni kollha tal-
Unjoni tal-livell 3 NUTS matul il-konfini 
marittimi separati b’massimu ta’ 150 
kilometru, mingħajr ħsara għall-
aġġustamenti potenzjali meħtieġa sabiex 
jiġu żgurati l-koeżjoni u l-kontinwità taż-
żoni tal-programmi ta' kooperazzjoni 
stabbiliti għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013.

Għall-kooperazzjoni transkonfinali, ir-
reġjuni li għandhom jiġu appoġġjati 
għandhom ikunu r-reġjuni tal-Unjoni tal-
livell 3 NUTS mal-konfini interni u esterni 
kollha tal-art minbarra dawk koperti minn 
programmi taħt l-istrumenti finanzjarji 
esterni tal-Unjoni, u r-reġjuni kollha tal-
Unjoni tal-livell 3 NUTS matul il-konfini 
marittimi separati b’massimu ta’ 150 
kilometru minbarra r-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u r-reġjuni tal-gżejjer, li 
għalihom ma tapplikax din ir-restrizzjoni,
mingħajr ħsara għall-aġġustamenti 
potenzjali meħtieġa sabiex jiġu żgurati l-
koeżjoni u l-kontinwità taż-żoni tal-
programmi ta' kooperazzjoni stabbiliti 
għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-
2013.

Or. fr
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Emenda 117
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-kooperazzjoni transkonfinali, ir-
reġjuni li għandhom jiġu appoġġjati 
għandhom ikunu r-reġjuni tal-Unjoni tal-
livell 3 NUTS mal-konfini interni u esterni 
kollha tal-art minbarra dawk koperti minn 
programmi taħt l-istrumenti finanzjarji 
esterni tal-Unjoni, u r-reġjuni kollha tal-
Unjoni tal-livell 3 NUTS matul il-konfini 
marittimi separati b’massimu ta’ 150 
kilometru, mingħajr ħsara għall-
aġġustamenti potenzjali meħtieġa sabiex 
jiġu żgurati l-koeżjoni u l-kontinwità taż-
żoni tal-programmi ta' kooperazzjoni 
stabbiliti għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013.

Għall-kooperazzjoni transkonfinali, ir-
reġjuni li għandhom jiġu appoġġjati 
għandhom ikunu r-reġjuni tal-Unjoni tal-
livell 3 NUTS mal-konfini interni u esterni 
kollha tal-art minbarra dawk koperti minn 
programmi taħt l-istrumenti finanzjarji 
esterni tal-Unjoni, u r-reġjuni kollha tal-
Unjoni tal-livell 3 NUTS matul il-konfini 
marittimi separati b’massimu ta’ 150 
kilometru, mingħajr ħsara għall-
aġġustamenti potenzjali meħtieġa sabiex 
jiġu żgurati l-koeżjoni u l-kontinwità taż-
żoni tal-programmi ta' kooperazzjoni 
stabbiliti għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013. Din id-
distanza m’għandhiex tapplika la għar-
reġjuni l-aktar imbiegħda u lanqas għall-
gżejjer fil-limiti taż-żona tal-baċin tal-
baħar tagħhom, bil-għan li tiġi promossa 
l-kooperazzjoni ta’ strateġiji komuni 
f'żona funzjonali.

Or. es

Emenda 118
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-kooperazzjoni transkonfinali, ir-
reġjuni li għandhom jiġu appoġġjati 
għandhom ikunu r-reġjuni tal-Unjoni tal-
livell 3 NUTS mal-konfini interni u esterni 

Għall-kooperazzjoni transkonfinali, ir-
reġjuni li għandhom jiġu appoġġjati 
għandhom ikunu r-reġjuni tal-Unjoni tal-
livell 3 NUTS mal-konfini interni u esterni 
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kollha tal-art minbarra dawk koperti minn 
programmi taħt l-istrumenti finanzjarji 
esterni tal-Unjoni, u r-reġjuni kollha tal-
Unjoni tal-livell 3 NUTS matul il-konfini 
marittimi separati b’massimu ta’ 150 
kilometru, mingħajr ħsara għall-
aġġustamenti potenzjali meħtieġa sabiex 
jiġu żgurati l-koeżjoni u l-kontinwità taż-
żoni tal-programmi ta' kooperazzjoni 
stabbiliti għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013.

kollha tal-art minbarra dawk koperti minn 
programmi taħt l-istrumenti finanzjarji 
esterni tal-Unjoni, u r-reġjuni kollha tal-
Unjoni tal-livell 3 NUTS matul il-konfini 
marittimi separati b’massimu ta’ 150 
kilometru, mingħajr ħsara għall-
aġġustamenti potenzjali meħtieġa sabiex 
jiġu żgurati l-koeżjoni u l-kontinwità taż-
żoni tal-programmi ta' kooperazzjoni 
stabbiliti għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013. Il-limitu 
massimu msemmi hawn fuq ta’ 150 km 
m’għandux japplika għar-reġjuni tal-
gżejjer fil-limiti taż-żona tal-baċin tal-
baħar tagħhom, sabiex jiġu promossi 
azzjonijiet ta’ kooperazzjoni bbażati fuq 
strateġija komuni fiż-żona funzjonali 
tagħhom.

Or. en

Emenda 119
Eleni Theocharous

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-kooperazzjoni transkonfinali, ir-
reġjuni li għandhom jiġu appoġġjati 
għandhom ikunu r-reġjuni tal-Unjoni tal-
livell 3 NUTS mal-konfini interni u esterni 
kollha tal-art minbarra dawk koperti minn 
programmi taħt l-istrumenti finanzjarji 
esterni tal-Unjoni, u r-reġjuni kollha tal-
Unjoni tal-livell 3 NUTS matul il-konfini 
marittimi separati b’massimu ta’ 150 
kilometru, mingħajr ħsara għall-
aġġustamenti potenzjali meħtieġa sabiex 
jiġu żgurati l-koeżjoni u l-kontinwità taż-
żoni tal-programmi ta' kooperazzjoni 
stabbiliti għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013.

Għall-kooperazzjoni transkonfinali, ir-
reġjuni li għandhom jiġu appoġġjati 
għandhom ikunu r-reġjuni tal-Unjoni tal-
livell 3 NUTS mal-konfini interni u esterni 
kollha tal-art minbarra dawk koperti minn 
programmi taħt l-istrumenti finanzjarji 
esterni tal-Unjoni, u r-reġjuni kollha tal-
Unjoni tal-livell 3 NUTS matul il-konfini 
marittimi separati b’massimu ta’ 150 
kilometru, mingħajr ħsara għall-
aġġustamenti potenzjali meħtieġa sabiex 
jiġu żgurati l-koeżjoni u l-kontinwità taż-
żoni tal-programmi ta’ kooperazzjoni 
stabbiliti għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2007-2013. Il-limitu 
massimu msemmi hawn fuq ta’ 150 km 
m’għandux japplika għar-reġjuni tal-
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gżejjer fil-limiti taż-żona tal-baċin tal-
baħar tagħhom, sabiex jiġu promossi 
azzjonijiet ta’ kooperazzjoni bbażati fuq 
strateġija komuni fiż-żona funzjonali 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta’ 150km huwa irrilevanti għal reġjuni li huma iżolati bil-baħar, u li għandhom 
tradizzjoni twila ta’ kooperazzjoni fiż-żona tal-baċin tal-baħar tagħhom . Reġjuni tal-gżejjer 
għandhom ikunu eżentati minn din il-limitazzjoni.

Emenda 120
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-kooperazzjoni transkonfinali, ir-
reġjuni li għandhom jiġu appoġġjati 
għandhom ikunu r-reġjuni tal-Unjoni tal-
livell 3 NUTS mal-konfini interni u esterni 
kollha tal-art minbarra dawk koperti minn 
programmi taħt l-istrumenti finanzjarji 
esterni tal-Unjoni, u r-reġjuni kollha tal-
Unjoni tal-livell 3 NUTS matul il-konfini 
marittimi separati b’massimu ta’ 150 
kilometru, mingħajr ħsara għall-
aġġustamenti potenzjali meħtieġa sabiex 
jiġu żgurati l-koeżjoni u l-kontinwità taż-
żoni tal-programmi ta' kooperazzjoni 
stabbiliti għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013.   

Għall-kooperazzjoni transkonfinali, ir-
reġjuni li għandhom jiġu appoġġjati 
għandhom ikunu r-reġjuni tal-Unjoni tal-
livell 3 NUTS mal-konfini interni u esterni 
kollha tal-art minbarra dawk koperti minn 
programmi taħt l-istrumenti finanzjarji 
esterni tal-Unjoni, u r-reġjuni kollha tal-
Unjoni tal-livell 3 NUTS matul il-konfini 
marittimi separati b’massimu ta’ 150 
kilometru, mingħajr ħsara għall-
aġġustamenti potenzjali meħtieġa sabiex 
jiġu żgurati l-koeżjoni u l-kontinwità taż-
żoni tal-programmi ta' kooperazzjoni 
stabbiliti għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013. Din id-
distanza ma tapplikax għar-reġjuni l-iżjed 
imbiegħda.      

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-kriterju ta’ distanza massima ta’ 150 km wassal għall-esklużjoni ta' ħafna reġjuni 
mbiegħda mill-programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali, għad-detriment tal-istatus ta’ 
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grupp tagħhom. Meta wieħed iqis il-potenzjal ta’ dawn ir-reġjuni biex tkun tista’ tinkiseb 
koperazzjoni territorjali Ewropea, b’mod partikolari permezz ta' kooperazzjoni bejn pajjiżi 
terzi u ġirien u meta wieħed iqis il-lokazzjoni privileġġjata tagħhom, ir-reġjuni l-iżjed 
imbiegħda kollha għandhom jiġu inklużi fil-linja transkonfinali tal-kooperazzjoni territorjali.          

Emenda 121
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-kooperazzjoni transkonfinali, ir-
reġjuni li għandhom jiġu appoġġjati 
għandhom ikunu r-reġjuni tal-Unjoni tal-
livell 3 NUTS mal-konfini interni u esterni 
kollha tal-art minbarra dawk koperti minn 
programmi taħt l-istrumenti finanzjarji 
esterni tal-Unjoni, u r-reġjuni kollha tal-
Unjoni tal-livell 3 NUTS matul il-konfini 
marittimi separati b’massimu ta’ 150 
kilometru, mingħajr ħsara għall-
aġġustamenti potenzjali meħtieġa sabiex 
jiġu żgurati l-koeżjoni u l-kontinwità taż-
żoni tal-programmi ta' kooperazzjoni 
stabbiliti għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013.

Għall-kooperazzjoni transkonfinali, ir-
reġjuni li għandhom jiġu appoġġjati 
għandhom ikunu r-reġjuni tal-Unjoni tal-
livell 3 NUTS mal-konfini interni u esterni 
kollha tal-art minbarra dawk koperti minn 
programmi taħt l-istrumenti finanzjarji 
esterni tal-Unjoni, u r-reġjuni kollha tal-
Unjoni tal-livell 3 NUTS matul il-konfini 
marittimi separati b’massimu ta’ 150 
kilometru, mingħajr ħsara għall-
aġġustamenti potenzjali meħtieġa sabiex 
jiġu żgurati l-koeżjoni u l-kontinwità taż-
żoni tal-programmi ta' kooperazzjoni 
stabbiliti għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013. Din id-
distanza m’għandhiex tapplika għar-
reġjuni l-aktar imbiegħda.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-kriterju stabbilit ta’ 150 kilometru li jeskludi bħala prinċipju xi reġjuni l-aktar imbiegħda 
minħabba l-pożizzjoni tagħhom, mhuwiex koerenti mal-istrateġija Ewropea favur ir-reġjuni l-
aktar imbiegħda, li tistabbilixxi bħala wieħed mit-tliet assi ewlenin ta’ azzjoni, it-tisħiħ tal-
inklużjoni reġjonali tar-reġjuni l-aktar imbiegħda fl-ispazji rispettivi tagħhom, billi l-
isfruttament tas-sitwazzjoni ġeostrateġika huwa wkoll wieħed mill-oqsma tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda b’potenzjal u valur miżjud għoli, kapaċi li jkun ta’ benefiċċju għall-UE kollha.

Emenda 122
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-kooperazzjoni transkonfinali, ir-
reġjuni li għandhom jiġu appoġġjati 
għandhom ikunu r-reġjuni tal-Unjoni tal-
livell 3 NUTS mal-konfini interni u esterni 
kollha tal-art minbarra dawk koperti minn 
programmi taħt l-istrumenti finanzjarji 
esterni tal-Unjoni, u r-reġjuni kollha tal-
Unjoni tal-livell 3 NUTS matul il-konfini 
marittimi separati b’massimu ta’ 150 
kilometru, mingħajr ħsara għall-
aġġustamenti potenzjali meħtieġa sabiex 
jiġu żgurati l-koeżjoni u l-kontinwità taż-
żoni tal-programmi ta' kooperazzjoni 
stabbiliti għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013.

Għall-kooperazzjoni transkonfinali, ir-
reġjuni li għandhom jiġu appoġġjati 
għandhom ikunu r-reġjuni tal-Unjoni tal-
livell 3 NUTS mal-konfini interni u esterni 
kollha tal-art minbarra dawk koperti minn 
programmi taħt l-istrumenti finanzjarji 
esterni tal-Unjoni, u r-reġjuni kollha tal-
Unjoni tal-livell 3 NUTS matul il-konfini 
marittimi separati b’massimu ta’ 150 
kilometru, mingħajr ħsara għall-
aġġustamenti potenzjali meħtieġa sabiex 
jiġu żgurati l-koeżjoni u l-kontinwità taż-
żoni tal-programmi ta' kooperazzjoni 
stabbiliti għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013. Id-distanza 
massima ta’ 150 kilometru m’għandhiex 
tapplika għar-reġjuni insulari fil-limiti 
tal-baċin tal-baħar tagħhom bil-għan li 
jiġu promossi azzjonijiet ta' kooperazzjoni 
bbażati fuq strateġija komuni fiż-żona 
funzjonali tagħhom.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta’ 150 kilometru jimpedixxi xi reġjuni insulari Ewropej milli jikkooperaw ma’ 
reġjuni oħrajn li jaqsmu magħhom problematiki simili u abbordabbli permezz tal-
kooperazzjoni transkonfinali.

Emenda 123
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-kooperazzjoni transkonfinali, ir-
reġjuni li għandhom jiġu appoġġjati 

Għall-kooperazzjoni transkonfinali, ir-
reġjuni li għandhom jiġu appoġġjati 
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għandhom ikunu r-reġjuni tal-Unjoni tal-
livell 3 NUTS mal-konfini interni u esterni 
kollha tal-art minbarra dawk koperti minn 
programmi taħt l-istrumenti finanzjarji 
esterni tal-Unjoni, u r-reġjuni kollha tal-
Unjoni tal-livell 3 NUTS matul il-konfini 
marittimi separati b’massimu ta’ 150 
kilometru, mingħajr ħsara għall-
aġġustamenti potenzjali meħtieġa sabiex 
jiġu żgurati l-koeżjoni u l-kontinwità taż-
żoni tal-programmi ta' kooperazzjoni 
stabbiliti għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013.  

għandhom ikunu r-reġjuni tal-Unjoni tal-
livell 3 NUTS mal-konfini interni u esterni 
kollha tal-art minbarra dawk koperti minn 
programmi taħt l-istrumenti finanzjarji 
esterni tal-Unjoni, u r-reġjuni kollha tal-
Unjoni tal-livell 3 NUTS matul il-konfini 
marittimi separati b’massimu ta’ 150 
kilometru, mingħajr ħsara għall-
aġġustamenti potenzjali meħtieġa sabiex 
jiġu żgurati l-koeżjoni u l-kontinwità taż-
żoni tal-programmi ta' kooperazzjoni 
stabbiliti għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013 minbarra 
għar-reġjuni l-iżjed imbiegħda, fejn dan 
il-kriterju tad-distanza ġeografika ma 
japplikax.             

Or. pt

Emenda 124
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-kooperazzjoni transkonfinali, ir-
reġjuni li għandhom jiġu appoġġjati 
għandhom ikunu r-reġjuni tal-Unjoni tal-
livell 3 NUTS mal-konfini interni u esterni 
kollha tal-art minbarra dawk koperti minn 
programmi taħt l-istrumenti finanzjarji 
esterni tal-Unjoni, u r-reġjuni kollha tal-
Unjoni tal-livell 3 NUTS matul il-konfini 
marittimi separati b’massimu ta’ 150 
kilometru, mingħajr ħsara għall-
aġġustamenti potenzjali meħtieġa sabiex 
jiġu żgurati l-koeżjoni u l-kontinwità taż-
żoni tal-programmi ta' kooperazzjoni 
stabbiliti għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013.

Għall-kooperazzjoni transkonfinali, ir-
reġjuni li għandhom jiġu appoġġjati 
għandhom ikunu r-reġjuni tal-Unjoni tal-
livell 3 NUTS mal-konfini interni u esterni 
kollha tal-art (inklużi r-reġjuni li huma 
parti mill-programmi għall-perjodu 2007-
2013 skont l-Artikolu 21 tar-Regolament 
(KE) Nru. 1080/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 
2006 dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali) minbarra dawk koperti 
minn programmi taħt l-istrumenti 
finanzjarji esterni tal-Unjoni, u r-reġjuni 
kollha tal-Unjoni tal-livell 3 NUTS matul 
il-konfini marittimi separati b’massimu ta’ 
150 kilometru, mingħajr ħsara għall-
aġġustamenti potenzjali meħtieġa sabiex 
jiġu żgurati l-koeżjoni u l-kontinwità taż-
żoni tal-programmi ta’ kooperazzjoni 
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stabbiliti għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2007-2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ohne die Einbeziehung der bestehenden 20% Gebiete würden den zukünftigen programmen 
wesentliche Kooperationspartner fehlen um strategische Themen umzusetzen.

Emenda 125
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
testendi sal-livell NUTS 2 jew sal-livell 
tal-kooperazzjonijiet transkonfinali 
attwali bħall-Ewroreġjuni peress li 
jikkontribwixxu għat-trawwim tal-iżvilupp 
ta' kooperazzjonijiet imsaħħa bejn numru 
limitat ta' reġjuni.

Or. es

Emenda 126
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-limitu massimu ta’ 150 km m’għandux 
japplika għar-reġjuni insulari fil-limiti 
taż-żona tal-baċin tal-baħar tagħhom, bil-
għan li jiġu promossi azzjonijiet ta’ 
kooperazzjoni bbażati fuq strateġija 
komuni fiż-żona funzjonali tagħhom.
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Or. es

Emenda 127
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jissottomettu abbozzi ta’ programmi 
ta’ kooperazzjoni transkonfinali, l-Istati 
Membri jistgħu jitolbu li reġjuni 
addizzjonali tal-livell 3 NUTS li jkunu qrib 
dawk elenkati fid-deċiżjoni msemmija fit-
tieni subparagrafu jiżdiedu ma' żona 
transkonfinali speċifika u għandhom 
jagħtu raġunijiet għat-talba.

Meta jissottomettu abbozzi ta’ programmi 
ta’ kooperazzjoni transkonfinali, l-Istati 
Membri jistgħu jitolbu li reġjuni 
addizzjonali tal-livell 3 NUTS li jkunu qrib 
dawk elenkati fid-deċiżjoni msemmija fit-
tieni subparagrafu jew tal-livell ta’ NUTS 
2 li dawn jaqgħu taħtu  jiżdiedu ma' żona 
tal-fruntiera speċifika; b’mod partikolari 
biex jiġu kkunsidrati l-Ewroreġjuni u l-
oqsma ta’ applikazzjoni ġeografiċi tal-
proġetti strutturali tagħhom.

Or. fr

Emenda 128
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jissottomettu abbozzi ta’ programmi 
ta’ kooperazzjoni transkonfinali, l-Istati 
Membri jistgħu jitolbu li reġjuni 
addizzjonali tal-livell 3 NUTS li jkunu qrib 
dawk elenkati fid-deċiżjoni msemmija fit-
tieni subparagrafu jiżdiedu ma' żona 
transkonfinali speċifika u għandhom 
jagħtu raġunijiet għat-talba.

Meta jissottomettu abbozzi ta’ programmi 
ta’ kooperazzjoni transkonfinali, l-Istati 
Membri jistgħu jitolbu li reġjuni 
addizzjonali tal-livell 3 NUTS li jkunu qrib 
dawk elenkati fid-deċiżjoni msemmija fit-
tieni subparagrafu jew tal-livell ta’ NUTS 
2 li dawn jaqgħu taħtu jiżdiedu ma' żona 
transkonfinali speċifika; b’mod partikolari 
biex jiġu kkunsidrati l-Ewroreġjuni u l-
Komunitajiet ta’ ħidma, u l-oqsma ta’ 
applikazzjoni ġeografiċi tal-proġetti 
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strutturali tagħhom.

Fl-applikazzjoni tal-Artikolu 174 TFUE, 
il-gżejjer tal-istess baċin tal-baħar huma 
eliġibbli għal dawn il-programmi 
mingħajr restrizzjoni tal-livell NUTS jew 
ta’ distanza.

Or. fr

Emenda 129
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jissottomettu abbozzi ta’ programmi 
ta’ kooperazzjoni transkonfinali, l-Istati 
Membri jistgħu jitolbu li reġjuni 
addizzjonali tal-livell 3 NUTS li jkunu qrib 
dawk elenkati fid-deċiżjoni msemmija fit-
tieni subparagrafu jiżdiedu ma' żona 
transkonfinali speċifika u għandhom jagħtu 
raġunijiet għat-talba.

Meta jissottomettu abbozzi ta’ programmi 
ta’ kooperazzjoni transkonfinali, l-Istati 
Membri jistgħu jitolbu li reġjuni 
addizzjonali tal-livell 3 NUTS li jkunu qrib 
dawk elenkati fid-deċiżjoni msemmija fit-
tieni subparagrafu jiżdiedu ma' żona 
transkonfinali speċifika għandhom jagħtu 
raġunijiet għat-talba sabiex jiġu 
kkunsidrati l-Ewroreġjuni u l-
Komunitajiet ta’ ħidma, jekk  il-proġetti 
tagħhom huma strutturali għaż-żona tal-
fruntiera, kamp ta’ applikazzjoni 
ġeografiku fil-livell NUTS 2 jista’ jkun 
applikt b’mod eċċezzjonali għal żona 
transkonfinali speċifika.

Or. fr

Emenda 130
Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jissottomettu abbozzi ta’ programmi 
ta’ kooperazzjoni transkonfinali, l-Istati 
Membri jistgħu jitolbu li reġjuni 
addizzjonali tal-livell 3 NUTS li jkunu qrib 
dawk elenkati fid-deċiżjoni msemmija fit-
tieni subparagrafu jiżdiedu ma' żona 
transkonfinali speċifika u għandhom jagħtu 
raġunijiet għat-talba.

Meta jissottomettu abbozzi ta’ programmi 
ta’ kooperazzjoni transkonfinali, l-Istati 
Membri jistgħu jitolbu li reġjuni 
addizzjonali tal-livell 3 NUTS li jkunu qrib 
dawk elenkati fid-deċiżjoni msemmija fit-
tieni subparagrafu jiżdiedu ma' żona 
transkonfinali speċifika għandhom jagħtu 
raġunijiet għat-talba. Sabiex jiġu 
kkunsidrati l-Ewroreġjuni u l-
Komunitajiet ta’ ħidma, jekk  il-proġetti 
tagħhom huma strutturali għaż-żona tal-
fruntiera, kamp ta’ applikazzjoni 
ġeografiku fil-livell NUTS 2 jista’ jkun 
applikt b’mod eċċezzjonali għal żona 
transkonfinali speċifika.

Or. fr

Emenda 131
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għall-Artikolu 19(2) u (3), 
il-programmi ta' kooperazzjoni 
transkonfinali jistgħu jkopru reġjuni min-
Norveġja, l-Isvizzera, il-Liechtenstein, 
Andorra, Monako u San Marino u pajjiżi 
jew territorji terzi fil-viċinat ta’ reġjuni l-
aktar imbiegħda.

Mingħajr ħsara għall-Artikolu 19(2) u (3), 
il-programmi ta' kooperazzjoni 
transkonfinali jistgħu jkopru reġjuni min-
Norveġja, l-Isvizzera, il-Liechtenstein, 
Andorra, Monako u San Marino u pajjiżi 
jew territorji terzi fil-viċinat ta’ reġjuni l-
aktar imbiegħda. Il-pajjiżi terzi msemmija 
hawn għandhom jikkontribwixxu għall-
programm(i) li jipparteċipaw fih(om), din 
il-kontribuzzjoni tidher fil-pjan ta’ 
finanzjament imsemmi fl-Artikolu 7 (2) 
(f). Għall-pajjiżi terzi jew it-territorji 
ġirien tar-reġjuni l-aktar imbiegħda din 
il-kontribuzzjoni hija fakultattiva u ma 
tikkundizzjonax il-parteċipazzjoni 
tagħhom.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Meta ż-żona eliġibbli għall-programm tinkludi l-pajjiżi terzi msemmija (in-Norveġja, l-
Isvizzera, Liechtenstein, Andorra, Monaco u San Marino) huwa loġiku li dawn jagħtu 
kontribuzzjoni u li din tista’  tkun identifikata mill-bidu. Għar-reġjuni l-aktar imbiegħda, is-
sitwazzjoni ekonomika tagħhom hija wisq differenti mill-pajjiżi terzi Ewropej. Il-fatt li jkun 
impossibbli li ssir kontribuzzjoni min-naħa ta’ dawn il-pajjiżi terzi ġirien tar-RUP m’għandux 
jikkompromettti l-parteċipazzjoni tagħhom.

Emenda 132
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għall-Artikolu 19(2) u (3), 
il-programmi ta' kooperazzjoni 
transkonfinali jistgħu jkopru reġjuni min-
Norveġja, l-Isvizzera, il-Liechtenstein, 
Andorra, Monako u San Marino u pajjiżi 
jew territorji terzi fil-viċinat ta’ reġjuni l-
aktar imbiegħda.

Mingħajr ħsara għall-Artikolu 19(2) u (3), 
il-programmi ta' kooperazzjoni 
transkonfinali jistgħu jkopru reġjuni min-
Norveġja, l-Isvizzera, il-Liechtenstein, 
Andorra, Monako u San Marino u pajjiżi 
jew territorji terzi fil-viċinat ta’ reġjuni l-
aktar imbiegħda, inklużi pajjiżi li 
magħhom dawn ir-reġjuni għandhom 
rabtiet speċjali storiċi u kuturali.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li r-reġjuni l-aktar imbiegħda jiżguraw kooperazzjoni transkonfinali u 
transnazzjonali (ara l-Artikolu 3 (4)) ma’ pajjiżi terzi jew territorji ġirien u speċjalment ma' 
dawk il-pajjiżi li magħhom dawn ir-reġjuni għandhom rabtiet speċjali storiċi u kulturali. 

Emenda 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

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

Għal kooperazzjoni transnazzjonali, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-lista ta’ 
żoni transkonfinali li għandhom jirċievu 
appoġġ, maqsuma skont il-programm ta’ 
kooperazzjoni u li jkopru r-reġjuni tal-livell 
2 ta’ NUTS  waqt li tiżgura l-kontinwità ta’ 
kooperazzjoni bħal din f’żoni koerenti 
ikbar abbażi ta’ programmi preċedenti, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni.  
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati f’konformità mal-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 30(2).

Għal kooperazzjoni transnazzjonali, il-
Kummissjoni għandha tadotta, filwaqt li
tikkunsidra l-istateġiji makroreġjonali u 
tal-baċini tal-baħar eżistenti u li qed 
jitħejjew, il-lista ta’ żoni transkonfinali li 
għandhom jirċievu appoġġ, maqsuma skont 
il-programm ta’ kooperazzjoni u li jkopru 
r-reġjuni tal-livell 2 ta’ NUTS   waqt li 
tiżgura l-kontinwità ta’ kooperazzjoni bħal 
din f’żoni koerenti ikbar abbażi ta’ 
programmi preċedenti, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni.  Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f’konformità mal-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 30(2).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

B’kunsderazzjoni tal-punti simili bejn il-makroreġjuni u l-baċini tal-baħar eżistenti u futuri, u 
ż-żoni li bħalissa huma koperti mill-programmi transnazzjonali u li ser ikunu fil-futur, id-
definizzjoni taż-żoni transnazzjonali għandha tqis l-istrateġiji makroreġjonali eżistenti u li 
qed jiġu mfassla sabiex tkun żgurata koerenza fil-ġestjoni territorjali.

Emenda 134
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal kooperazzjoni transnazzjonali, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-lista ta’ 
żoni transkonfinali li għandhom jirċievu 
appoġġ, maqsuma skont il-programm ta’ 
kooperazzjoni u li jkopru r-reġjuni tal-livell 
2 ta’ NUTS  waqt li tiżgura l-kontinwità ta’ 
kooperazzjoni bħal din f’żoni koerenti 
ikbar abbażi ta’ programmi preċedenti, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni.  
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 

Għal kooperazzjoni transnazzjonali, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-lista ta’ 
żoni transkonfinali li għandhom jirċievu 
appoġġ, maqsuma skont il-programm ta’ 
kooperazzjoni u li jkopru r-reġjuni tal-livell 
2 ta’ NUTS  waqt li tiżgura l-kontinwità ta’ 
kooperazzjoni bħal din f’żoni koerenti 
ikbar abbażi ta’ programmi preċedenti, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni.  Biex 
tittejjeb l-effiċjenza tal-programmi, l-
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jiġu adottati f’konformità mal-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 30(2).

ispazji transnazzjonali identifikati 
għandhom jibbażaw fuq il-ġeografija 
naturali u umana u jqisu l-baċini tal-
baħar il-kbar, il-baċini tax-xmajjar u l-
medda tal-muntanji fit-tqassim tagħhom.
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati f’konformità mal-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 30(2).

Or. fr

Emenda 135
Catherine Grèze, François Alfonsi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal kooperazzjoni transnazzjonali, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-lista ta’ 
żoni transkonfinali li għandhom jirċievu 
appoġġ, maqsuma skont il-programm ta’ 
kooperazzjoni u li jkopru r-reġjuni tal-livell 
2 ta’ NUTS  waqt li tiżgura l-kontinwità ta’ 
kooperazzjoni bħal din f’żoni koerenti 
ikbar abbażi ta’ programmi preċedenti,
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni.  
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati f’konformità mal-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 30(2).

Għal kooperazzjoni transnazzjonali, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-lista ta’ 
żoni transkonfinali li għandhom jirċievu 
appoġġ, maqsuma skont il-programm ta’ 
kooperazzjoni u li jkopru r-reġjuni tal-livell 
2 ta’ NUTS  waqt li tiżgura l-kontinwità ta’ 
kooperazzjoni bħal din f’żoni koerenti 
ikbar abbażi ta’ programmi preċedenti, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni.  Biex 
tittejjeb l-effiċjenza tal-programmi, l-
ispazji transnazzjonali identifikati 
għandhom jibbażaw fuq il-ġeografija 
naturali u umana u jqisu l-baċini tal-
baħar l-kbar, il-baċiri tax-xmajjar u l-
medda tal-muntanji fit-tqassim tagħhom. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati f’konformità mal-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 30(2).

Or. fr

Emenda 136
Niccolò Rinaldi
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal kooperazzjoni transnazzjonali, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-lista ta’ 
żoni transkonfinali li għandhom jirċievu 
appoġġ, maqsuma skont il-programm ta’ 
kooperazzjoni u li jkopru r-reġjuni tal-livell 
2 ta’ NUTS  waqt li tiżgura l-kontinwità ta’ 
kooperazzjoni bħal din f’żoni koerenti 
ikbar abbażi ta’ programmi preċedenti, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni.  
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati f’konformità mal-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 30(2).

Għal kooperazzjoni transnazzjonali, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-lista ta’ 
żoni transkonfinali li għandhom jirċievu 
appoġġ, maqsuma skont il-programm ta’ 
kooperazzjoni u li jkopru r-reġjuni tal-livell 
2 ta’ NUTS waqt li tiżgura l-kontinwità ta’ 
kooperazzjoni bħal din f’żoni koerenti 
ikbar abbażi ta’ programmi preċedenti, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni.  Biex 
tittejjeb l-effiċjenza tal-programmi, l-
ispazji transnazzjonali identifikati 
għandhom jibbażaw fuq il-ġeografija 
naturali u umana u jqisu l-baċini tal-
baħar l-kbar, il-baċiri tax-xmajjar u l-
medda tal-muntanji fit-tqassim tagħhom.
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati f’konformità mal-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 30(2).

Or. fr

Emenda 137
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda jistgħu 
jinkludu fi programm ta’ kooperazzjoni 
territorjali wieħed il-fondi kollha allokati 
mill-FEŻR li jirreferu għalihom il-
paragrafi ta’ qabel, inkluża l-allokazzjoni 
addizzjonali tal-artikolu 4 paragrafu 2.

Or. es



AM\903764MT.doc 67/176 PE490.976v01-00

MT

Emenda 138
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda jistgħu 
jinkludu fi programm ta’ kooperazzjoni 
territorjali wieħed il-fondi kollha allokati 
mill-FEŻR li jirreferu għalihom il-
paragrafi ta’ qabel, inkluża l-allokazzjoni 
addizzjonali tal-artikolu 4 paragrafu 2.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-fondi kollha tal-FEŻR fi programm ta' kooperazzjoni territorjali wieħed se 
jippermetti t-twettiq ta' programmazzjoni aktar razzjonali fil-każ tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda’ peress li d-differenza bejn il-kooperazzjoni transkonfinali tispiċċa fix-xejn hekk kif 
l-ispazji ta’ kooperazzjoni jidħlu f'xulxin, u b'hekk tagħmel possibbli wkoll l-isfruttament ta' 
sinerġiji u ġestjoni aktar effiċjenti tar-riżorsi u implimentazzjoni aħjar peress li ma jkunx 
hemm differenzi strutturali kbar li jiddominaw.

Emenda 139
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riżorsi għall-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 3,48 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għal impenn baġitarju mill-Fondi għall-
perjodu 2014 sa 2020 u stabbiliti fl-
Artikolu 83(1) tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] (jiġifieri, total ta’ 
EUR 11 700 000 004) u għandhom jiġu 
allokati kif ġej:

imħassar

a) 73,24 % (jiġifieri, total ta’ 
EUR 8 569 000 003) għall-kooperazzjoni 
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transkonfinali;
b) 20,78 % (jiġifieri, total ta’ 
EUR 2 431 000 001) għall-kooperazzjoni 
transnazzjonali;

c) 5.98 % (jiġifieri, total ta’ 
EUR 700 000 000) għall-kooperazzjoni 
interreġjonali;

Or. it

Emenda 140
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riżorsi għall-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 3,48 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għal impenn baġitarju mill-Fondi għall-
perjodu 2014 sa 2020 u stabbiliti fl-
Artikolu 83(1) tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] (jiġifieri, total ta’ 
EUR 11 700 000 004) u għandhom jiġu 
allokati kif ġej:

1. Ir-riżorsi għall-għan ta’ "kooperazzjoni 
territorjali Ewropea" għandhom 
jammontaw għal 7 % tar-riżorsi globali 
disponibbli għal impenn baġitarju mill-
Fondi għall-perjodu 2014 sa 2020 u 
stabbiliti fl-Artikolu 83(1) tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR] (jiġifieri, total 
ta’ EUR xxx) u għandhom jiġu allokati kif 
ġej:

Or. de

Emenda 141
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riżorsi għall-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 3,48 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għal impenn baġitarju mill-Fondi għall-

1. Ir-riżorsi għall-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal X % tar-riżorsi globali disponibbli 
għal impenn baġitarju mill-Fondi għall-
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perjodu 2014 sa 2020 u stabbiliti fl-
Artikolu 83(1) tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] (jiġifieri, total ta’ 
EUR 11 700 000 004) u għandhom jiġu 
allokati kif ġej:

perjodu 2014 sa 2020 u stabbiliti fl-
Artikolu 83(1) tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] (jiġifieri, total ta’ 
EUR XX XXX XXX XXX) u għandhom 
jiġu allokati kif ġej:

Or. en

Emenda 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riżorsi għall-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 3,48 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għal impenn baġitarju mill-Fondi għall-
perjodu 2014 sa 2020 u stabbiliti fl-
Artikolu 83(1) tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] (jiġifieri, total ta’ 
EUR 11 700 000 004) u għandhom jiġu 
allokati kif ġej:

1. Ir-riżorsi għall-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 3,48 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għal impenn baġitarju mill-Fondi għall-
perjodu 2014 sa 2020 u stabbiliti fl-
Artikolu 83(1) tar-Regolament (UE) Nru 
[…]/2012 [CPR] (jiġifieri, total ta’ EUR 
XXX) u għandhom jiġu allokati kif ġej:

Or. es

Emenda 143
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) 73,24 % (jiġifieri, total ta’ 
EUR 8 569 000 003) għall-kooperazzjoni 
transkonfinali;

a) 73,24 % (jiġifieri, total ta’ EUR xxx) 
għall-kooperazzjoni transkonfinali;

Or. de
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Emenda 144
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 73,24 % (jiġifieri, total ta’ 
EUR 8 569 000 003) għall-kooperazzjoni 
transkonfinali;

(a) 73.24 % (jiġifieri, total ta’ EUR X XXX 
XXX XXX) għall-kooperazzjoni 
transkonfinali;

Or. en

Emenda 145
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) 20,78 % (jiġifieri, total ta’ 
EUR 2 431 000 001) għall-kooperazzjoni 
transnazzjonali;

b) 20,78 % (jiġifieri, total ta’ EUR xxx) 
għall-kooperazzjoni transnazzjonali;

Or. de

Emenda 146
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 20,78 % (jiġifieri, total ta’ 
EUR 2 431 000 001) għall-kooperazzjoni 
transnazzjonali;

(b) 20.78 % (jiġifieri, total ta’ EUR X XXX 
XXX XXX) għall-kooperazzjoni 
transnazzjonali;

Or. en
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Emenda 147
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) 5.98 % (jiġifieri, total ta’ 
EUR 700 000 000) għall-kooperazzjoni 
interreġjonali;

c) 5.98 % (jiġifieri, total ta’ EUR xxx) 
għall-kooperazzjoni interreġjonali.

Or. de

Emenda 148
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 5,98 % (jiġifieri, total ta’ 
EUR 700 000 000) għall-kooperazzjoni 
interreġjonali.

(c) 5.98 % (jiġifieri, total ta’ EUR XXX 
XXX XXX) għall-kooperazzjoni 
interreġjonali.

Or. en

Emenda 149
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi ta’ kooperazzjoni li 
jinvolvu r-reġjuni l-aktar imbiegħda 
għandhom jirċievu mhux inqas minn 
150% tal-appoġġ tal-FEŻR li huma 
rċevew fil-perjodu 2007-2013. Barra dan, 
EUR 50 000 000 mill-allokazzjoni għall-
kooperazzjoni interreġjonali għandhom 
jitwarrbu għall-kooperazzjoni tar-reġjuni 

imħassar
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l-akter imbiegħda. Għal dak li 
jikkonċerna l-konċentrazzjoni tematika, l-
Artikolu 5(b) japplika għal din l-
allokazzjoni addizzjonali.

Or. en

Emenda 150
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi ta’ kooperazzjoni li jinvolvu 
r-reġjuni bi żvantaġġi naturali u 
ġeografiċi permanenti (muntanji, gżejjer, 
u popolazzjoni b’densità baxxa) 
għandhom jirċievu mhux inqas minn 
100% tal-appoġġ tal-FEŻR li huma 
rċevew fil-perjodu 2007-2013. Barra minn 
dan, fil-pakkett previst għall-
kooperazzjoni interreġjonali, EUR 30 000 
000 huma riservati għall-kooperazzjoni 
f’interventi għal reġjuni li għandhom 
żvantaġġi naturali u ġeografiċi 
permanenti (muntanji, gżejjer u 
popolazzjoni b’densità baxxa) sabiex 
bejniethom ikun jista’ jsir l-iskambju u l-
implimentazzjoni ta’ prattika tajba fl-
applikazzjoni speċifika tal-objettivi definiti 
mill-Istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv. Għal 
dak li jikkonċerna l-konċentrazzjoni 
tematika, l-Artikolu 5(b) japplika għal din 
l-allokazzjoni addizzjonali.

Or. fr

Emenda 151
Niccolò Rinaldi



AM\903764MT.doc 73/176 PE490.976v01-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi ta’ kooperazzjoni li jinvolvu 
r-reġjuni bi żvantaġġi naturali u 
ġeografiċi permanenti (muntanji, gżejjer, 
u popolazzjoni b’densità baxxa) 
għandhom jirċievu mhux inqas minn 
100% tal-appoġġ tal-FEŻR li huma 
rċevew fil-perjodu 2007-2013. Barra minn 
dan, fil-pakkett previst għall-
kooperazzjoni interreġjonali, EUR 30 000 
000 huma riservati għall-kooperazzjoni 
f’interventi għal reġjuni li għandhom 
żvantaġġi naturali u ġeografiċi 
permanenti (muntanji, gżejjer u 
popolazzjoni b’densità baxxa) sabiex 
bejniethom ikun jista’ jsir l-iskambju u l-
implimentazzjoni ta’ prattika tajba fl-
applikazzjoni speċifika tal-objettivi definiti 
mill-Istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv. Għal 
dak li jikkonċerna l-konċentrazzjoni 
tematika, l-Artikolu 5(b) japplika għal din 
l-allokazzjoni addizzjonali.

Or. fr

Emenda 152
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi ta’ kooperazzjoni li 
jinvolvu r-reġjuni l-aktar imbiegħda 
għandhom jirċievu mhux inqas minn 150% 
tal-appoġġ tal-FEŻR li huma rċevew fil-
perjodu 2007-2013. Barra dan, 
EUR 50 000 000 mill-allokazzjoni għall-
kooperazzjoni interreġjonali għandhom 

2. Il-programmi ta’ kooperazzjoni li 
jinvolvu r-reġjuni l-aktar imbiegħda 
għandhom jirċievu mhux inqas minn 150% 
tal-appoġġ tal-FEŻR għall-kooperazzjoi 
territorjali li huma rċevew fil-perjodu 
2007-2013. Barra dan, EUR 50 000 000 
mill-allokazzjoni għall-kooperazzjoni 
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jitwarrbu għall-kooperazzjoni tar-reġjuni l-
akter imbiegħda  Għal dak li jikkonċerna l-
konċentrazzjoni tematika, l-Artikolu 5(b) 
japplika għal din l-allokazzjoni 
addizzjonali.

interreġjonali għandhom jitwarrbu għall-
kooperazzjoni tar-reġjuni l-akter 
imbiegħda.  Għal dak li jikkonċerna l-
konċentrazzjoni tematika, l-Artikolu 5(b) 
japplika għal din l-allokazzjoni 
addizzjonali.

Or. fr

Emenda 153
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-popolazzjoni fiż-żoni msemmija fit-tielet 
subparagrafu tal-Artikolu 3(1) u l-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 3(3) għandha 
tintuża bħala l-kriterju għad-
disaggregazzjoni annwali skont l-Istati 
Membri.

Il-popolazzjoni fiż-żoni msemmija fit-tielet 
subparagrafu tal-Artikolu 3(1) u l-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 3(3) għandha 
tintuża bħala l-kriterju għad-
disaggregazzjoni skont il-programm ta’ 
kooperazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni territorjali kultant tbati minħabba kunsiderazzjonijiet nazzjonali ta’ ritorn 
finanzjarju. L-Istati Membri u l-atturi involuti jaqsmu l-pakkett għal proġetti fuq it-territorju 
tagħhom, mingħajr kooperazzjoni reali u valur miżjud Ewropew. Il-pakketti għalhekk 
għandhom jiġu allokati għal kull programm ta' koperazzjoni territorjali sabiex ikun hemm 
reazzjoni b'mod integrat għall-ħtiġijiet taż-żona kkonċernata.

Emenda 154
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-popolazzjoni fiż-żoni msemmija fit-tielet 
subparagrafu tal-Artikolu 3(1) u l-ewwel 

Il-popolazzjoni fiż-żoni msemmija fit-tielet 
subparagrafu tal-Artikolu 3(1) u l-ewwel 
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subparagrafu tal-Artikolu 3(3) għandha 
tintuża bħala l-kriterju għad-
disaggregazzjoni annwali skont l-Istati 
Membri.

subparagrafu tal-Artikolu 3(3) għandha 
tintuża bħala l-kriterju għad-
disaggregazzjoni skont il-programm ta’ 
kooperazzjoni.

Or. fr

Emenda 155
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-popolazzjoni fiż-żoni msemmija fit-tielet 
subparagrafu tal-Artikolu 3(1) u l-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 3(3) għandha 
tintuża bħala l-kriterju għad-
disaggregazzjoni annwali skont l-Istati 
Membri.

Il-popolazzjoni fiż-żoni msemmija fit-tielet 
subparagrafu tal-Artikolu 3(1) u l-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 3(3) għandha 
tintuża bħala l-kriterju għad-
disaggregazzjoni skont il-programm ta’ 
kooperazzjoni.

Or. fr

Emenda 156
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-popolazzjoni fiż-żoni msemmija fit-tielet 
subparagrafu tal-Artikolu 3(1) u l-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 3(3) għandha 
tintuża bħala l-kriterju għad-
disaggregazzjoni annwali skont l-Istati 
Membri.

Il-popolazzjoni fiż-żoni msemmija fit-tielet 
subparagrafu tal-Artikolu 3(1) u l-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 3(3) għandha 
tintuża bħala l-kriterju għad-
disaggregazzjoni skont il-programm ta’ 
kooperazzjoni.

Or. fr
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Emenda 157
Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-popolazzjoni fiż-żoni msemmija fit-tielet 
subparagrafu tal-Artikolu 3(1) u l-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 3(3) għandha 
tintuża bħala l-kriterju għad-
disaggregazzjoni annwali skont l-Istati 
Membri.

Il-popolazzjoni fiż-żoni msemmija fit-tielet 
subparagrafu tal-Artikolu 3(1) u l-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 3(3) għandha 
tintuża bħala l-kriterju għad-
disaggregazzjoni skont il-programm ta’ 
kooperazzjoni.

Or. fr

Emenda 158
Eleni Theocharous

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-popolazzjoni fiż-żoni msemmija fit-tielet 
subparagrafu tal-Artikolu 3(1) u l-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 3(3) għandha 
tintuża bħala l-kriterju għad-
disaggregazzjoni annwali skont l-Istati 
Membri.

Il-popolazzjoni fiż-żoni msemmija fit-tielet 
subparagrafu tal-Artikolu 3(1) u l-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 3(3) għandha 
tintuża bħala l-kriterju għad-
disaggregazzjoni annwali skont l-Istati 
Membri. Allokazzjoni addizzjonali se ssir 
għall-Istati Membri li huma Gżejjer 
Żgħar li m’għandhom l-ebda konnessjoni 
fissa permanenti mal-kontinent Ewropew 
u li l-popolazzjoni tagħhom hija inqas 
minn 2 miljun abitant.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-fatt, id-dispożizzjoni ta’ dan l-Artikolu tkun tirrestrinġi b’mod sever il-finanzjament 
disponibbli għall-Istati Membri li huma Gżejjer Żgħar għall-iskop ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali u transnazzjonali minħabba l-popolazzjoni limitata tagħhom.
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Emenda 159
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Kull Stat Membru taħt l-għan ta’ 
Kooperazzjoni Territorjali Ewropea jista’ 
jittrasferixxi sa 15% tal-allokazzjoni 
finanzjarja mill-qasam tal-kooperazzjoni 
transkonfinali jew transnazzjonali għall-
ieħor.

Or. en

Emenda 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-2015 u l-2016, il-kontribuzzjoni annwali 
mill-FEŻR lill-programmi taħt l-ENI u l-
IPA li għalihom ma jkun ġie sottomess l-
ebda programm operazzjonali lill-
Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju taħt il-
programmi transkonfinali u tal-baċini tal-
baħar taħt l-ENI u l-IPA għandha tiġi 
allokata lill-programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali interni taħt il-paragrafu 1(a) 
li fihom jipparteċipaw l-Istati Membri 
kkonċernati.

Fl-2015 u l-2016, il-kontribuzzjoni annwali 
mill-FEŻR lill-programmi taħt l-ENI u l-
IPA li għalihom ma jkun ġie sottomess l-
ebda programm operazzjonali lill-
Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju taħt il-
programmi transkonfinali u tal-baċini tal-
baħar taħt l-ENI u l-IPA għandha tiġi 
allokata lill-programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali taħt il-paragrafu 1(a) li 
fihom jipparteċipaw l-Istati Membri 
kkonċernati.

Or. es

Emenda 161
Nuno Teixeira
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-2015 u l-2016, il-kontribuzzjoni annwali 
mill-FEŻR lill-programmi taħt l-ENI u l-
IPA li għalihom ma jkun ġie sottomess l-
ebda programm operazzjonali lill-
Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju taħt il-
programmi transkonfinali u tal-baċini tal-
baħar taħt l-ENI u l-IPA għandha tiġi 
allokata lill-programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali interni taħt il-paragrafu 1(a) 
li fihom jipparteċipaw l-Istati Membri 
kkonċernati.

Fl-2015 u l-2016, il-kontribuzzjoni annwali 
mill-FEŻR lill-programmi taħt l-ENI u l-
IPA li għalihom ma jkun ġie sottomess l-
ebda programm operazzjonali lill-
Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju taħt il-
programmi transkonfinali u tal-baċini tal-
baħar taħt l-ENI u l-IPA għandha tiġi 
allokata lill-programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali taħt il-paragrafu 1(a) li 
fihom jipparteċipaw l-Istati Membri 
kkonċernati.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Bil-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni, u b’differenza minn bħalissa, jekk ma jiġix rispettat iż-
żmien stabbilit għall-preżentazzjoni tal-programmi, ir-riżorsi tal-FEŻR mhux użati biss 
jistgħu jiġu allokati għall-programmi ta' kooperazzjoni transkonfinali interna. Din il-
possibilità hija f’konflitt mal-istrateġija Ewropea għar-reġjuni l-aktar imbiegħda li 
tistabbilixxi bħala wieħed mill-għanijiet ewlenin tagħha l-inklużjoni reġjonali ta’ dawn ir-
reġjuni fi-żoni ġeografiċi tagħhom.

Emenda 162
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-2015 u l-2016, il-kontribuzzjoni annwali 
mill-FEŻR lill-programmi taħt l-ENI u l-
IPA li għalihom ma jkun ġie sottomess l-
ebda programm operazzjonali lill-
Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju taħt il-
programmi transkonfinali u tal-baċini tal-
baħar taħt l-ENI u l-IPA għandha tiġi 
allokata lill-programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali interni taħt il-paragrafu 1(a) 
li fihom jipparteċipaw l-Istati Membri 

Fl-2015 u l-2016, il-kontribuzzjoni annwali 
mill-FEŻR lill-programmi taħt l-ENI u l-
IPA li għalihom ma jkun ġie sottomess l-
ebda programm operazzjonali lill-
Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju taħt il-
programmi transkonfinali u tal-baċini tal-
baħar taħt l-ENI u l-IPA għandha tiġi 
allokata lill-programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali taħt il-paragrafu 1(a) li 
fihom jipparteċipaw l-Istati Membri 
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kkonċernati. kkonċernati.

Or. es

Ġustifikazzjoni

B’differenza minn bħalissa, jekk ma jiġix rispettat iż-żmien stabbilit għall-preżentazzjoni tal-
programmi, ir-riżorsi tal-FEŻR mhux użati biss jistgħu jiġu allokati għall-programmi ta' 
kooperazzjoni transkonfinali interna li fiha jipparteċipa l-Istat Membru. Dan huwa f’konflitt 
mal-istrateġija Ewropea għar-reġjuni l-aktar imbiegħda li tistabbilixx bħala għan ewlieni 
speċifiku l-inklużjoni reġjonali ta’ dawn ir-reġjuni fiż-żoni ġeografiċi tagħhom.

Emenda 163
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi tematiċi msemmija fl-Artikolu 
9 tar-Regolament (UE) Nru [...]/2012 [is-
CPR] għandhom jiġu kkonċentrati kif ġej:

L-objettivi tematiċi msemmija fl-Artikolu 
9 tar-Regolament (UE) Nru [...]/2012 [is-
CPR] , japplikaw ukoll għall-
kollaborazzjoni territorjali Ewropea, li 
f’dan ir-rigward japplika dan li ġej:

Or. de

Emenda 164
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali;

a) għandhom ikunu jistgħu jintgħażlu l-
objettivi tematiċi kollha għal kull 
programm ta’ kooperazzjoni transkonfinali;

Or. de
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Emenda 165
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali;

a) jistgħu jintgħażlu l-objettivi tematiċi 
kollha għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali

Or. es

Emenda 166
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali;

a) għandhom jintgħażlu sa 6 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-kooperazzjoni transkonfinali huwa li tingħata għajnuna għall-mitigazzjoni tal-
iżvantaġġi tal-pożissjoni periferika tal-reġjuni fil-fruntieri u għas-soluzzjoni tal-problemi li 
jirriżultaw. Safejn hu possibbli għandha tinżamm firxa iwesgħa ta’ attivitajiet li huma ta’ 
benefiċċju għall-appoġġ u li jikkorrispondu għall-varjetà ta’ oqsma ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali. Il-flessibilità tippermetti lir-reġjuni biex jagħżlu l-aqwa soluzzjonijiet biex 
iħaffu l-isfidi li huma jaffaċċjaw.

Emenda 167
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali;

a) għandhom jintgħażlu sa 6 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-konċentrazzjoni tematika u d-definizzjoni tal-projoritajiet tal-nvestiment għandhom ikunu 
anqas għall-ispazji transkonfinali – li għandhom il-possiilitàli jibbenefikaw minn skambji 
minħabba li huma jinstabu viċin ta' numru aktar wiesgħa ta' oqsma - milli għall-programmi  
transnazzjonali.

Emenda 168
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali;

a) għandhom jintgħażlu sa 6 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali;

Or. fr

Emenda 169
Peter Simon

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali;

a) għandhom jintgħażlu sa 6 objettivi
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Proprju fil-kollaborazzjoni transkonfinali għandha tiġi żgurata flessibilità għolja rigward l-
għażla tal-objettivi tematiċi abbażi tal-pluralità tal-interessi u l-kundizzjonijiet lokali tal-
imsieħba differenti.

Emenda 170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali;

a) għandhom jintgħażlu sa 6 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali;

Or. es

Emenda 171
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali;

a) għandhom jintgħażlu sa sitt objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Flessibilità ikbar għall-għażla tal-objettivi ttejjeb il-probabbiltà li r-reġjuni jagħżlu l-aħjar 
kombinazzjoni ta’ objettivi għall-isfidi tagħhom.               
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Emenda 172
Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali;

a) għandhom jintgħażlu sa 6 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali;

Or. fr

Emenda 173
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali;

(a) mill-inqas 80% tal-allokazzjoni totali 
tal-FEŻR fil-livell tal-programm 
operazzjonali għandhom jiġu allokati 
għal mhux aktar minn 5 objettivi tematiċi
li għandhom jintgħażlu għal kull 
programm ta’ kooperazzjoni transkonfinali;

Or. en

Emenda 174
László Surján

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali;

(a) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi 
tematiċi b’approċċ ta’ żvilupp territorjali 
integrali għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali;
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Or. en

Emenda 175
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali;

b) għandhom ikunu jistgħu jintgħażlu l-
objettivi tematiċi kollha għal kull 
programm ta’ kooperazzjoni 
transnazzjonali;

Or. de

Emenda 176
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali;

b) jistgħu jintgħażlu l-objettivi tematiċi
kollha għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa maħsub li l-konċentrazzjoni tematika prevista mill-artikolu 5, dwar il-programmi ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali u transnazzjonali, jillimitaw il-possibilitajiet ta’ kooperazzjoni 
bejn it-territorji, li f’ċerti każi tista’ tfisser fruntiera miżjuda mal-fruntieri territorjali u fiżiċi.

Emenda 177
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali;

b) għandhom jintgħażlu sa 6 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Safejn hu possibbli għandha tinżamm firxa iwesgħa ta’ attivitajiet li huma ta’ benefiċċju 
għall-appoġġ u li jikkorrispondu għall-varjetà ta’ oqsma ta’ kooperazzjoni transnazzjonali. 
Il-vantaġġ tal-flessibilità għandu joffri lir-reġjuni l-possibilità li jagħżlu l-aqwa soluzzjonijiet 
biex iħaffu l-isfidi li huma jaffaċċjaw.

Emenda 178
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali;

b) għandhom jintgħażlu sa sitt objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Flessibilità ikbar għall-għażla tal-objettivi ttejjeb il-probabbiltà li r-reġjuni jagħżlu l-aħjar 
kombinazzjoni ta’ objettivi għall-isfidi tagħhom.

Emenda 179
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali;

(b) mill-inqas 80% tal-allokazzjoni totali 
tal-FEŻR fil-livell tal-programm 
operazzjonali għandhom jiġu allokati 
għal mhux aktar minn 6 objettivi tematiċi
li għandhom jintgħażlu għal kull 
programm ta’ kooperazzjoni 
transnazzjonali;

Or. en

Emenda 180
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali;

b) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali, u dan il-
limitu jista’ ijttella għal 5 jekk il-
programm ikun għażel il-prijorità relatata 
mal-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u strateġiji għall-baċiri 
u/jew il-meded ta’ muntanji;

Or. fr

Emenda 181
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali;

b) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali, u dan il-



AM\903764MT.doc 87/176 PE490.976v01-00

MT

limitu jista’ ijttella għal 5 jekk il-
programm ikun għażel il-prijorità relatata 
mal-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u strateġiji għall-baċiri 
u/jew il-meded ta’ muntanji;

Or. fr

Emenda 182
Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali;

b) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali, u dan il-
limitu jista’ ijttella għal 5 jekk il-
programm ikun għażel il-prijorità relatata 
mal-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u strateġiji għall-baċiri 
u/jew il-meded ta’ muntanji;

Or. fr

Emenda 183
László Surján

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali;

(b) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi 
tematiċi b’approċċ ta’ żvilupp territorjali 
integrali għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali;

Or. en
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Emenda 184
Ivari Padar

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-objettivi tematiċi kollha jistgħu 
jintgħażlu għal programmi ta’ 
kooperazzjoni interreġjonali skont l-
Artikolu 2(3)(a).

(c) jistgħu jintgħażlu sa 2 objettivi għal 
programmi ta’ kooperazzjoni interreġjonali 
skont l-Artikolu 2(3)(a).

Or. en

Emenda 185
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [ir-Regolament FEŻR], il-
FEŻR għandu jappoġġja l-kondiviżjoni tar-
riżorsi umani, il-faċilitajiet u l-
infrastrutturi minn konfini għall-ieħor taħt 
il-prijoritajiet differenti ta’ investiment, kif 
ukoll il-prijoritajiet ta’ investiment li ġejjin 
fl-objettivi tematiċi:

Minbarra l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [ir-Regolament FEŻR], il-
FEŻR għandu jappoġġja l-investiment fit-
tagħmir, il-faċilitajiet, l-infrastrutturi u l-
kondiviżjoni tar-riżorsi umani minn konfini 
għall-ieħor taħt il-prijoritajiet differenti ta’ 
investiment, kif ukoll il-prijoritajiet ta’ 
investiment li ġejjin fl-objettivi tematiċi:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bi ħsieb ta’ ċarezza, għandu jkun enfasizzat il-mod espliċitu i bih il-FEŻR jista’ jappoġġja l-
investiment fl-infrastrutturi lil hinn mill-fruntieri u mhux biss l-investiment fil-"qsim" ta' 
infrastrutturi lil hinn mill-fruntieri.

Emenda 186
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [ir-Regolament FEŻR], il-
FEŻR għandu jappoġġja l-kondiviżjoni
tar-riżorsi umani, il-faċilitajiet u l-
infrastrutturi minn konfini għall-ieħor taħt 
il-prijoritajiet differenti ta’ investiment, kif 
ukoll il-prijoritajiet ta’ investiment li ġejjin 
fl-objettivi tematiċi:

Minbarra l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [ir-Regolament FEŻR], il-
programmi taħt l-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea jistgħu wkoll
jappoġġjaw il-kondiviżjoni tar-riżorsi 
umani, il-faċilitajiet u l-infrastrutturi minn 
konfini għall-ieħor taħt il-prijoritajiet 
differenti ta’ investiment, kif ukoll il-
prijoritajiet ta’ investiment li ġejjin fl-
objettivi tematiċi:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-lista ta’ objettivi, naħsbu li huwa importanti li jiġi ppreċiżat li dawn huma biss 
possibbiltajiet għall-infiq taħt l-objettiv tal-ETC, u li japplikaw għall-objettiv tal-ETC biss u 
mhux għall-FEŻR.

Emenda 187
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [ir-Regolament FEŻR], il-
FEŻR għandu jappoġġja l-kondiviżjoni
tar-riżorsi umani, il-faċilitajiet u l-
infrastrutturi minn konfini għall-ieħor taħt 
il-prijoritajiet differenti ta’ investiment, kif 
ukoll il-prijoritajiet ta’ investiment li ġejjin 
fl-objettivi tematiċi:

Minbarra l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [ir-Regolament FEŻR], 
programmi taħt l-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea jistgħu wkoll
jappoġġjaw il-kondiviżjoni tar-riżorsi 
umani, il-faċilitajiet u l-infrastrutturi minn 
konfini għall-ieħor taħt il-prijoritajiet 
differenti ta’ investiment, kif ukoll il-
prijoritajiet ta’ investiment li ġejjin fl-
objettivi tematiċi:

Or. en
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Emenda 188
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [ir-Regolament FEŻR], il-
FEŻR għandu jappoġġja l-kondiviżjoni tar-
riżorsi umani, il-faċilitajiet u l-infrastrutturi 
minn konfini għall-ieħor taħt il-prijoritajiet 
differenti ta’ investiment, kif ukoll il-
prijoritajiet ta’ investiment li ġejjin fl-
objettivi tematiċi:

Minbarra l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [ir-Regolament FEŻR], il-
FEŻR għandu jappoġġja l-kondiviżjoni tar-
riżorsi umani, il-faċilitajiet u l-infrastrutturi 
transkonfinali taħt il-prijoritajiet differenti 
ta’ investiment, addizzjonalment l-oqsma 
tal-kultura u t-turiżmu - kif ukoll il-
prijoritajiet ta’ investiment li ġejjin fl-
objettivi tematiċi:

Or. de

Emenda 189
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) l-integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol 
transkonfinali, inkluża l-mobilità 
transkonfinali, inizjattivi lokali konġunti 
ta’ impjieg u taħriġ konġunt (fl-objettiv 
tematiku tal-promozzjoni tal-impjiegi u l-
appoġġ tal-mobilità tal-ħaddiema);

i) l-integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol 
transkonfinali, l-inizjattivi lokali konġunti 
ta’ impjieg u taħriġ konġunt (fl-objettiv 
tematiku tal-promozzjoni tal-impjiegi);

Or. fr

Emenda 190
Pervenche Berès
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol 
transkonfinali, inkluża l-mobilità 
transkonfinali, inizjattivi lokali konġunti 
ta’ impjieg u taħriġ konġunt (fl-objettiv 
tematiku tal-promozzjoni tal-impjiegi u l-
appoġġ tal-mobilità tal-ħaddiema);

(i) l-integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol 
transkonfinali, inkluża l-mobilità 
transkonfinali tal-ħaddiema taħt 
kundizzjonijiet ġusti, informazzjoni u 
pariri lil persuni mobbli li jħaddmu, 
jaħdmu u li qed ifittxu x-xogħol, il-
monitoraġġ transkonfinali tas-suq tax-
xogħol u l-iżvilupp ta’ xogħol speċjalizzat 
sabiex jiġu indirizzati nuqqasijiet 
reġjonali u lokali tas-suq tax-xogħol,
inizjattivi lokali konġunti ta’ impjieg;
inizjattivi konġunti fil-ġlieda kontra l-
qgħad fost iż-żgħażagħ inklużi dawk għal 
skemi ta’ taħriġ u edukazzjoni u l-
assistenza fit-tranżizzjoni bejn 
edukazzjoni, taħriġ professjonali u l-
impjiegi (fl-objettiv tematiku tal-
promozzjoni tal-impjiegi u l-appoġġ tal-
mobilità tal-ħaddiema);

Or. en

Emenda 191
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) l-integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol 
transkonfinali, inkluża l-mobilità 
transkonfinali, inizjattivi lokali konġunti 
ta’ impjieg u taħriġ konġunt (fl-objettiv 
tematiku tal-promozzjoni tal-impjiegi u l-
appoġġ tal-mobilità tal-ħaddiema);

i) l-integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol 
transkonfinali, inkluża l-mobilità 
transkonfinali, servizzi ta’ pariri 
korrispondenti lil persuni li jivvjaġġaw 
minn fruntiera għal oħra, inizjattivi lokali 
konġunti ta’ impjieg u taħriġ konġunt (fl-
objettiv tematiku tal-promozzjoni tal-
impjiegi u l-appoġġ tal-mobilità tal-
ħaddiema); 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta’ pariri rilevanti dwar il-kundizzjonijiet fil-pajjiżi ġirien li mhumiex kompiti 
regolari għaċ-ċentri konsultattivi oħra bħal pereżempju s-servizzi ta’ postijiet tax-xogħol 
vakanti, ixekklu l-mobilità transkonfinali. Il-lista ta’ indikaturi fl-Anness għandha tiġi 
aġġornata b’mod korrispondenti.

Emenda 192
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Hermann Winkler, Herbert Reul, 
Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) l-integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol 
transkonfinali, inkluża l-mobilità 
transkonfinali, inizjattivi lokali konġunti 
ta’ impjieg u taħriġ konġunt (fl-objettiv 
tematiku tal-promozzjoni tal-impjiegi u l-
appoġġ tal-mobilità tal-ħaddiema);

i) l-integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol 
transkonfinali, inkluża l-infrastruttura u l-
mobilità transkonfinali, inizjattivi lokali 
konġunti ta’ impjieg u taħriġ konġunt (fl-
objettiv tematiku tal-promozzjoni tal-
impjiegi u l-appoġġ tal-mobilità tal-
ħaddiema); 

Or. de

Emenda 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) l-integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol 
transkonfinali, inkluża l-mobilità 
transkonfinali, inizjattivi lokali konġunti 
ta’ impjieg u taħriġ konġunt (fl-objettiv 
tematiku tal-promozzjoni tal-impjiegi u l-
appoġġ tal-mobilità tal-ħaddiema);

i) l-integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol 
transkonfinali, inkluża l-mobilità 
transkonfinali, inizjattivi lokali konġunti 
ta’ impjieg u taħriġ konġunt, il-
promozzjoni tal-iżvilupp tat-turiżmu u –
kultura permezz tal-ħolqien ta’ offerti 
turistiċi u kulturali transkonfinali 
konġunti (fl-objettiv tematiku tal-
promozzjoni tal-impjiegi u l-appoġġ tal-
mobilità tal-ħaddiema);
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Or. es

Emenda 194
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol 
transkonfinali, inkluża l-mobilità 
transkonfinali, inizjattivi lokali konġunti 
ta’ impjieg u taħriġ konġunt (fl-objettiv 
tematiku tal-promozzjoni tal-impjiegi u l-
appoġġ tal-mobilità tal-ħaddiema);

(i) l-integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol 
transkonfinali, billi jiġu kkunsidrati l-
karatteristiċi speċifiċi tas-swieq lokali u 
reġjonali, inkluża l-mobilità transkonfinali
u l-aċċessibbiltà ta’ persuni b’diżabbiltà, 
inizjattivi lokali konġunti ta’ impjieg u 
taħriġ konġunt (fl-objettiv tematiku tal-
promozzjoni tal-impjiegi u l-appoġġ tal-
mobilità tal-ħaddiema);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programmi tal-UE iridu jimplimentaw l-azzjonijiet ippjanati biex inaqqsu l-faqar u l-
inugwaljanzi.

Emenda 195
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a) l-investimenti fl-infrastruttura fuq 
livell lokali u fit-tagħmir konġunt, kif 
ukoll fl-infrastruttura intanġibbli fil-
proġetti ta’ riċerka multinazzjonali, li 
jippromwovu netwerks tal-enerġija 
bħalma huma l-grilji intelliġenti bil-għan 
li jsir l-aħjar użu mir-riżorsi enerġetiċi u 
b’hekk jiġi promoss b’mod sinifikanti l-
iżvilupp ekonomiku u funzjonali taż-żona 
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tal-programm (fi ħdan l-objettiv tematiku 
tat-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u l-innovazzjoni);

Or. fr

Emenda 196
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) it-trawwim tal-ġestjoni tal-wirt 
kulturali u t-turiżmu (fl-objettiv tematiku 
li jippromwovi ekonomija aktar ekoloġika, 
aktar effiċjenti fir-riżorsi u kompetittiva);

Or. en

Emenda 197
Pervenche Berès
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) il-promozzjoni tal-introduzzjoni ta’ 
jew aċċess aħjar għal servizzi 
transkonfinali komuni ta’ kwalità għolja 
ta’ interess ekonomiku ġenerali, li huma 
aċċessibbli għal kulħadd, billi tiġi żgurata 
l-kooperazzjoni tal-fornituri tas-servizz 
(fl-objettiv tematiku tal-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-
faqar);

Or. en
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Emenda 198
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ib) il-promozzjoni tar-rotot fil-baħar 
(awtostradi tal-baħar u navigazzjoni 
marittima);

Or. fr

Emenda 199
Pervenche Berès
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ib) il-promozzjoni ta’ mobilità 
transkonfinali bil-provvista ta’ aċċess 
aħjar għat-trasport pubbliku u bit-titjib 
tal-konnessjonijiet tat-trasport pubbliku 
fil-fruntieri esterni, bl-investiment fil-
konnessjonjiet transkonfinali, bl-iżvilupp 
ta’ skedi ta’ żmien armonizzati u ta’ skedi 
ta’ tariffi u ta’ konnessjonijiet ġodda tat-
trasport (fl-objettiv tematiku tal-
promozzjoni ta’ trasport  sostenibbli u l-
eliminazzjoni ta’ konġestjonijiet fl-
infrastruttura ewlenija tat-trasport);

Or. en

Emenda 200
François Alfonsi, Catherine Grèze
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ic (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ic) il-valutazzjoni tal-kulturi reġjonali 
transkonfinali;

Or. fr

Emenda 201
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-opportunitajiet indaqs, kif ukoll il-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali minn 
konfini għall-ieħor (fl-objettiv tematiku tal-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-
ġlieda kontra l-faqar);

ii) il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-opportunitajiet indaqs, l-
inklużjoni soċjali, il-promozzjoni ta’ 
skambji kulturali, il-valutazzjoni tal-
kultura, kif ukoll il-ġlieda għad-drittijiet 
tal-minoranzi u l-inklużjoni tal-
minoranzi, minn konfini għall-ieħor (fl-
objettiv tematiku tal-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar);

Or. fr

Emenda 202
László Surján

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-opportunitajiet indaqs, kif ukoll il-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali minn 
konfini għall-ieħor (fl-objettiv tematiku tal-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-

(ii) il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-opportunitajiet indaqs, kif ukoll il-
promozzjoni tal-koeżistenza paċifika tal-
komunitajiet tul iż-żoni tal-fruntieri u tal-
inklużjoni soċjali minn konfini għall-ieħor 



AM\903764MT.doc 97/176 PE490.976v01-00

MT

ġlieda kontra l-faqar); (fl-objettiv tematiku tal-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar);

Or. en

Emenda 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-opportunitajiet indaqs, kif ukoll il-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali minn 
konfini għall-ieħor (fl-objettiv tematiku tal-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-
ġlieda kontra l-faqar);

ii) il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-opportunitajiet indaqs, kif ukoll il-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali minn 
konfini għall-ieħor; it-trawwim tal-
kooperazzjoni tas-servizzi tal-emerġenza 
tas-saħħa għal sfruttament effikaċi tar-
riżorsi fir-reġjuni transkonfinali; (fl-
objettiv tematiku tal-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar);

Or. es

Emenda 204
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-opportunitajiet indaqs, kif ukoll il-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali minn 
konfini għall-ieħor (fl-objettiv tematiku tal-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-
ġlieda kontra l-faqar);

(ii) il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-opportunitajiet indaqs, kif ukoll il-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali minn 
konfini għall-ieħor (fl-objettiv tematiku tal-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, b’mod 
speċjali ta’ gruppi ta’ nies vulnerabbli, u 
l-ġlieda kontra l-faqar);

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-programmi tal-UE iridu jimplimentaw azzjonijiet ippjanati biex inaqqsu l-faqar fiż-żoni 
rurali, il-faqar tal-gruppi ta’ nies vulnerabbli u l-inugwaljanzi bejn iż-żoni urbani u rurali.

Emenda 205
Pervenche Berès
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-opportunitajiet indaqs, kif ukoll il-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali minn 
konfini għall-ieħor (fl-objettiv tematiku tal-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-
ġlieda kontra l-faqar);

(ii) il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-opportunitajiet indaqs, 
kundizzjonijiet ta’ impjieg diċenti, kif 
ukoll il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni 
minn konfini għall-ieħor u l-promozzjoni
tal-inklużjoni soċjali minn konfini għall-
ieħor (fl-objettiv tematiku tal-promozzjoni 
tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-
faqar);

Or. en

Emenda 206
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ 
skemi edukattivi u ta’ taħriġ konġunti (fl-
objettiv tematiku tal-investiment fil-ħiliet, 
l-edukazzjoni u t-tagħlim għall-ħajja 
kollha);

iii) l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ 
skemi edukattivi u ta’ taħriġ konġunti (fl-
objettiv tematiku tal-investiment fil-ħiliet, 
l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja) kif 
ukoll fl-oqsma tal-kultura u t-turiżmu;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-kultura u t-turiżmu huma purament għax-xogħol fir-reġjuni tal-fruntieri li għadhom 
prijorità tematika fil-prattika. Il-lista ta’ indikaturi fl-Anness għandha tiġi aġġornata b’mod 
korrispondenti.

Emenda 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ 
skemi edukattivi u ta’ taħriġ konġunti (fl-
objettiv tematiku tal-investiment fil-ħiliet, 
l-edukazzjoni u t-tagħlim għall-ħajja 
kollha);

iii) l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ 
skemi edukattivi, ta’ apprendistat u ta’ 
taħriġ konġunti (fl-objettiv tematiku tal-
investiment fil-ħiliet, l-edukazzjoni u t-
tagħlim għall-ħajja kollha);

Or. fr

Emenda 208
Pervenche Berès
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ 
skemi edukattivi u ta’ taħriġ konġunti (fl-
objettiv tematiku tal-investiment fil-ħiliet, 
l-edukazzjoni u t-tagħlim għall-ħajja 
kollha);

(iii) l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ 
skemi edukattivi u ta’ taħriġ konġunti kif 
ukoll inizjattivi konġunti biex 
jissalvagwardjaw ambjent ta’ skola 
inklużiv u jnaqqsu tluq bikri mill-iskola 
(fl-objettiv tematiku tal-investiment fil-
ħiliet, l-edukazzjoni u t-tagħlim għall-ħajja 
kollha);

Or. en
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Emenda 209
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni legali 
u amministrattiva u l-kooperazzjoni bejn 
iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet (fl-objettiv 
tematiku tat-titjib tal-kapaċità istituzzjonali 
u amministrazzjoni pubblika effiċjenti);

(iv) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni legali 
u amministrattiva u l-kooperazzjoni varjata
bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet, inkluża 
l-infrastruttura meħtieġa (fl-objettiv 
tematiku tat-titjib tal-kapaċità istituzzjonali 
u amministrazzjoni pubblika effiċjenti);

Or. en

Emenda 210
Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni legali 
u amministrattiva u l-kooperazzjoni bejn 
iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet (fl-objettiv 
tematiku tat-titjib tal-kapaċità istituzzjonali 
u amministrazzjoni pubblika effiċjenti);

iv) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni legali 
u amministrattiva u forom differenti ta’ 
kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-
istituzzjonijiet, inkluż l-infrastrutturi 
meħtieġa (fl-objettiv tematiku tat-titjib tal-
kapaċità istituzzjonali u amministrazzjoni 
pubblika effiċjenti);

Or. fr

Emenda 211
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt iv
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni legali 
u amministrattiva u l-kooperazzjoni bejn 
iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet (fl-objettiv 
tematiku tat-titjib tal-kapaċità istituzzjonali 
u amministrazzjoni pubblika effiċjenti);

iv) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni legali 
u amministrattiva u forom differenti ta’ 
kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-
istituzzjonijiet, inkluż l-infrastrutturi 
meħtieġa (fl-objettiv tematiku tat-titjib tal-
kapaċità istituzzjonali u amministrazzjoni 
pubblika effiċjenti);

Or. fr

Emenda 212
Pervenche Berès
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni legali 
u amministrattiva u l-kooperazzjoni bejn 
iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet (fl-objettiv 
tematiku tat-titjib tal-kapaċità istituzzjonali 
u amministrazzjoni pubblika effiċjenti);

(iv) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni legali 
u amministrattiva u l-kooperazzjoni bejn 
iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet, ir-rwol tal-
awtoritajiet reġjonali u lokali, it-tisħiħ 
tad-djalogu ċivili u soċjali, it-tisħiħ ta’ 
aċċess aħjar għal informazzjoni u l-
parteċipazzjoni fit-teħid tad-deċiżjonijiet 
ta’ politika (fl-objettiv tematiku tat-titjib 
tal-kapaċità istituzzjonali u 
amministrazzjoni pubblika effiċjenti);

Or. en

Emenda 213
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt iv
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni legali 
u amministrattiva u l-kooperazzjoni bejn 
iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet (fl-objettiv 
tematiku tat-titjib tal-kapaċità istituzzjonali 
u amministrazzjoni pubblika effiċjenti);

iv) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni legali 
u amministrattiva u l-kooperazzjoni bejn 
iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet, inkluża l-
infrastruttura meħtieġa (fl-objettiv 
tematiku tat-titjib tal-kapaċità istituzzjonali 
u amministrazzjoni pubblika effiċjenti); 

Or. de

Emenda 214
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iva) investimenti fl-infrastruttura għal 
promozzjoni tal-iżvilupp ekonomiku u 
funzjonali ta’ reġjuni transkonfinali

Or. en

Emenda 215
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iva) il-kooperazzjoni bejn l-intrapriżi, 
b’mod partikolari l-SMEs sabiex 
takkompanja u tappoġġja l-ivilupp 
kontinwu ta’ dawn l-intrapriżi permezz ta’ 
azzjonijiet ta’ kooperazzjoni ekonomika, 
kummerċjali jew teknoloġika, ta’ mobilità
jew ta’ skambji, il-ħolqien ta’ mixtla 
għaall-intrapriżi u t-twaqqif ta’ netwerk 
ta’ clusters (il-kuntest tal-objettiv 
tematiku għat-tisħiħ tal-kompetitività fost 
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l-SMEs)

Or. fr

Emenda 216
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv a) investimenti fi grilji tat-trażmissjoni 
tal-elettriku reġjonali, transkonfinali 
għall-provvista ta’ enerġija anke fir-
reġjuni tal-fruntieri.

Or. de

Emenda 217
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt iva (ġdid)

Text proposed by the Commission Emenda

iva) l-investimenti maħsuba għall-ħolqien 
ta’ rabtiet ta’ trasport transkonfinali u 
għat-titjib fil-kwalità ta’ daqn ir-rabtiet, 
għall-inklużjoni tar-reġjuni fil-fruntieri 
f’dawn ir-rabtiet, għall-iżvilupp ta’ rabtiet 
transkonfinali u għall-ħolqien ta’ sistemi 
transkonfinali ta’ trasport komuni (skont 
l-objettiv tematiku biex jitħeġġeġ trasport 
sostenibbli u biex jiġu eliminati l-ostakli 
fl-infrastrutturi tan-netwerks essenzjali),

Or. fr
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Emenda 218
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iva) l-investimenti fl-infrastrutturi tas-
saħħa u tal-infrastrutturi soċjali, kif ukoll 
fis-sistemi ta’ kooperazzjoni tas-servizzi 
ta’ emerġenza li jikkontribwixxu għal użu 
effiċjenti ta’ riżorsi fir-reġjuni 
trasnkonfinali (fil-kuntest tal-objettiv 
tematiku għall-promozzjoni tal-inklużjoni 
soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar).

Or. fr

Emenda 219
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iva) il-promozzjoni u t-titjib tal-kwalità 
tat-trasport u tal-kollegamenti bejn ir-
reġjuni transkonfinali; l-istabbiliment ta' 
sistemi transkonfinali ta’ trasport 
pubbliku (fil-qafas tal-objettiv tematiku 
tat-trawwim ta' trasport sostenibbli u tal-
eliminazzjoni ta’ ostakoli fl-infrastrutturi 
ewlenin tan-netwerks ta’ trasport);

Or. es

Emenda 220
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt iva (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iva) il-promozzjoni ta’ kooperazzjoni 
lokali u reġjonali u l-isħubija pubblika-
privata bil-għan li jiġi żviluppat it-turiżmu 
biex jissaħħu kemm il-kultura lokali kif 
ukoll it-tradizzjonijiet tal-komunitajiet fuq 
iż-żewġ naħat tal-konfini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-turiżmu huwa wieħed mill-aktar setturi importanti tal-ekonomija Ewropea u huwa 
importanti li tiġi promossa l-kooperazzjoni transkonfinali għal aktar żvilupp

Emenda 221
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt iv a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv a) ir-realizzazzjoni u l-promozzjoni ta’ 
interventi fil-qasam tat-turiżmu mmirati 
għall-iżvilupp tal-oqsma interessati;

Or. it

Emenda 222
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv-A) Waqt li jippromwovi l-investiment 
biex joħloq, jiżviluppa u jtejjeb it-trasport 
transkonfinali u transnazzjonali              

Or. pt
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Emenda 223
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iva) it-tnaqqis tal-qasma tal-innovazzjoni 
bejn ir-reġjuni tal-Unjoni billi ċentri 
emerġenti ta’ eċċellenza fir-reġjuni inqas 
żviluppati jiġu kollegati mal-
kontropartijiet avvanzati fl-Unjoni billi 
jissaħħaħ it-taraġ għall-eċċellenza;

Or. en

Emenda 224
Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iva) l-investimenti maħsuba għall-ħolqien 
ta’ rabtiet ta’ trasport transkonfinali u 
għat-titjib fil-kwalità ta’ daqn ir-rabtiet, 
għall-inklużjoni tar-reġjuni fil-fruntieri 
f’dawn ir-rabtiet, għall-iżvilupp ta’ rabtiet 
transkonfinali u għall-ħolqien ta’ sistemi 
transkonfinali ta’ trasport komuni (skont 
l-objettiv tematiku biex jitħeġġeġ trasport 
sostenibbli u biex jiġu eliminati l-ostakli 
fl-infrastrutturi tan-netwerks essenzjali),

Or. fr

Emenda 225
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ivb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ivb) fil-każ ta’ programm transkonfinali 
bejn l-Irlanda ta’ Fuq u l-kontei fuq il-
konfini tal-Irlanda f’appoġġ għall-paċi u 
r-rikonċiljazzjoni, azzjonijiet biex 
jippromwovu l-koeżjoni bejn il-
komunitajiet u biex jikkontribwixxu 
stabbiltà soċjali u ekonomika mtejba fir-
reġjuni konċernati.

Or. en

Emenda 226
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ivb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv b) investimenti għall-ħolqien tal-
aċċessibilità tat-trasport kif ukoll il-bini 
ta’ sistemi transkonfinali għat-trasport 
pubbliku fuq distanzi qosra.

Or. de

Emenda 227
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ivb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ivb) l-appoġġ għall-iżvilupp tat-turiżmu u 
tal-kultura fil-vjaġġi bħala sors 
importanti ta’ impjiegi fir-reġjuni tal-
fruntieri bis-saħħa ta’ investimenti fl-
infrastrutturi pubbliċi u l-ħolqien ta’ 
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offerti turistiċi u kulturali transkonfinali 
komuni (fil-kuntest tal-objettiv tematiku 
għall-promozzjoni tal-impjieg u l-appoġġ 
għall-mobilità tal-ħaddiema),

Or. fr

Emenda 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ivb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ivb) l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
strateġiji makroreġjonali u strateġiji 
għall-baċin tal-baħar (fil-kuntest tal-
objettivi tematiċi kollha).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni transkonfinali tista’ tipparteċipa wkoll, fir-reġjuni konċernati, għall-iżvilupp 
u l-applikazzjoni ta’ strateġiji makroreġjonali u strateġiji għall-baċin tal-baħar.

Emenda 229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ivb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ivb) l-iżvilupp ta’ sistemi għall-
interkambju ta' informazzjoni min-naħa 
għall-oħra tal-fruntieri (fil-qafas tal-
objettiv tematiku tat-titjib l-użu u l-kwalità 
tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni u l-aċċess għalihom).

Or. es
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Emenda 230
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ivb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv-B) Inkluża l-infrastruttura meħtieġa.  

Or. pt

Emenda 231
Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ivb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ivb) l-appoġġ għall-iżvilupp tat-turiżmu u 
tal-kultura fil-vjaġġi bħala sors 
importanti ta’ impjiegi fir-reġjuni tal-
fruntieri bis-saħħa ta’ investimenti fl-
infrastrutturi pubbliċi u l-ħolqien ta’ 
offerti turistiċi u kulturali transkonfinali 
komuni (fil-kuntest tal-objettiv tematiku 
għall-promozzjoni tal-impjieg u l-appoġġ 
għall-mobilità tal-ħaddiema),

Or. fr

Emenda 232
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt iv c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ivc) investimenti fis-sistemi għall-
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kooperazzjoni tas-servizzi ta’ emerġenza

Or. de

Emenda 233
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ivc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ivc) l-investimenti fl-infrastrutturi tas-
saħħa u tal-infrastrutturi soċjali, kif ukoll 
fis-sistemi ta’ kooperazzjoni tas-servizzi 
ta’ emerġenza li jikkontribwixxu għal użu 
effiċjenti ta’ riżorsi fir-reġjuni 
trasnkonfinali (fil-kuntest tal-objettiv 
tematiku għall-promozzjoni tal-inklużjoni 
soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar),

Or. fr

Emenda 234
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ivc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ivc) l-investimenti fl-infrastrutturi tas-
saħħa u tal-infrastrutturi soċjali, kif ukoll 
fis-sistemi ta’ kooperazzjoni tas-servizzi 
ta’ emerġenza (fil-kuntest tal-objettiv 
tematiku għall-promozzjoni tal-inklużjoni 
soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar),

Or. fr
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Emenda 235
Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ivc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ivc) l-investimenti fl-infrastrutturi tas-
saħħa u tal-infrastrutturi soċjali, kif ukoll 
fis-sistemi ta’ kooperazzjoni tas-servizzi 
ta’ emerġenza li jikkontribwixxu għal użu 
effiċjenti ta’ riżorsi fir-reġjuni 
trasnkonfinali (fil-kuntest tal-objettiv 
tematiku għall-promozzjoni tal-inklużjoni 
soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar),

Or. fr

Emenda 236
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt iv d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv d) investimenti fil-ħoqlien ta’ sistemi 
għall-iskambju ta’ informazzjoni 
transkonfinali fil-qasam tat-teknoloġiji 
tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni.

Or. de

Emenda 237
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ivd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ivd) l-investimenti fil-ħolqien ta’ sistemi 
ta’ skambju ta’ informazzjoni lil hinn 
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mill-fruntieri (fil-kuntest tal-objettiv 
tematiku għat-titjib fl-aċċess għat-
teknoloġiji tal-informatiku u tal-
komunikazzjoni (ICT), l-użu tagħhom u l-
kwalità tagħhom),

Or. fr

Emenda 238
Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ivd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ivd) l-investimenti fil-ħolqien ta’ sistemi 
ta’ skambju ta’ informazzjoni lil hinn 
mill-fruntieri (fil-kuntest tal-objettiv 
tematiku għat-titjib fl-aċċess għat-
teknoloġiji tal-informatiku u tal-
komunikazzjoni (ICT), l-użu tagħhom u l-
kwalità tagħhom),

Or. fr

Emenda 239
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali: 
l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ 
strateġiji makroreġjonali u tal-baċini tal-
baħar (fl-objettiv tematiku tat-titjib tal-
kapaċità istituzzjonali u amministrazzjoni 
pubblika effiċjenti).

imħassar

Or. en
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Emenda 240
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali: l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar (fl-
objettiv tematiku tat-titjib tal-kapaċità 
istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika 
effiċjenti).

b) taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali:

Or. it

Emenda 241
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali: l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar (fl-
objettiv tematiku tat-titjib tal-kapaċità 
istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika 
effiċjenti);

b) taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali u 
transkonfinali: l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar jew 
meded ta’ muntanji.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rabta mal-istrateġiji makroreġjonali m’għandhiex tinteressa biss il-qasam transnazzjonali, 
imma wkoll il-qasam transkonfoinali. Fil-fatt, l-iżvilupp ta’ strateġiji makroreġjonali 
jista’jippermetti, tal-anqas, li programm transnazzjonali u diversi programmi transkonfinali 
jkunu jikkomplimentaw lil xulxin.
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Emenda 242
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali: l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar (fl-
objettiv tematiku tat-titjib tal-kapaċità 
istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika 
effiċjenti);

b) taħt il-kooperazzjoni transkonfinali u 
transnazzjonali: l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar jew 
meded ta’ muntanji.

Or. fr

Emenda 243
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali: l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar (fl-
objettiv tematiku tat-titjib tal-kapaċità 
istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika 
effiċjenti);

b) taħt il-kooperazzjoni transkonfinali u 
transnazzjonali: l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar jew 
meded ta’ muntanji.

Or. fr

Emenda 244
Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali: l- b) taħt il-kooperazzjoni transkonfinali u 
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iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar (fl-
objettiv tematiku tat-titjib tal-kapaċità 
istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika 
effiċjenti);

transnazzjonali: l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar jew 
meded ta’ muntanji.

Or. fr

Emenda 245
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali: l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar (fl-
objettiv tematiku tat-titjib tal-kapaċità 
istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika 
effiċjenti);

b) taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali: l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar (fl-
objettivi tematiċi kollha).

Or. fr

Emenda 246
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali: l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar (fl-
objettiv tematiku tat-titjib tal-kapaċità 
istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika 
effiċjenti).

b) taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali: 
żvilupp u implimentazzjoni: strateġiji 
makroreġjonali; strateġiji reġjonali 
transkonfinali bħall-Ewroreġjuni, meta 
mhumiex koperti mill-programmi 
transkonfinali u strateġiji marittimi (fl-
objettiv tematiku tat-titjib tal-kapaċità 
istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika 
effiċjenti).
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Or. es

Emenda 247
László Surján

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali: l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar (fl-
objettiv tematiku tat-titjib tal-kapaċità 
istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika 
effiċjenti).

(b) taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali:

(i) l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ 
programmi transnazzjonali, li jinkludu:
strateġiji makroreġjonali u tal-baċini tal-
baħar (fl-objettiv tematiku tat-titjib tal-
kapaċità istituzzjonali u amministrazzjoni 
pubblika effiċjenti).

(ii) l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ 
programmi li jindirizzaw l-isfidi 
transnazzjonali ta’ tħassib Ewropew, 
bħal: demografija, tnaqqis fil-faqar jew 
inklużjoni soċjali tal-popolazzjoni tar-
Roma.

Or. en

Emenda 248
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali: l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar (fl-
objettiv tematiku tat-titjib tal-kapaċità 

b) taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali: l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar u 
miżuri maħsuba għall-koeżjoni territorjali 
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istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika 
effiċjenti).

ta’ żoni transnazzjonali (fl-objettiv 
tematiku tat-titjib tal-kapaċità istituzzjonali 
ta’ strutturi ta’ kooperazzjoni 
transnazzjonali u amministrazzjoni 
pubblika effiċjenti).

Or. pl

Emenda 249
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali: l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar (fl-
objettiv tematiku tat-titjib tal-kapaċità 
istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika 
effiċjenti).

b) taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali: l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar (fl-
objettiv tematiku tat-titjib tal-kapaċità 
istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika 
effiċjenti u tal-interventi mmirati fil-
qasam tat-turiżmu).

Or. it

Emenda 250
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) l-iżvilupp u l-attwazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u dwar il-baċiri (fil-kwadru 
tal-objettiv tematiku tat-tisħiħ tal-kapaċità 
istituzzjonali u ta’ amministrazzjoni 
pubblika effiċjenti); 

Or. it
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Emenda 251
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b – punt ii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) l-iżvilupp tal-kapaċità tal-
amministrazzjonijiet reġjonali u lokali biex 
jaffrontaw l-implikazzjonijiet tat-tibdil 
demografiku u tal-moviment tal-
popolazzjoni attivi fid-diversi kuntesti 
soċjoekonomiċi (fil-kwadru tal-objettiv 
tematiku tat-tisħiħ tal-kapaċità 
istituzzjonali u ta’ amministrazzjoni 
pubblika effiċjenti); 

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-importanza li l-Amministrazzjonijiet Pubbliċi territorjali jimmaniġġjaw problemi relatati 
mat-tibdil demografiku f'Pajjiżi bi strutturi demografiċi diversifikati hija marbuta mill-qrib 
mar-rebħa tal-ostakli kompetittivi tar-reġjuni Ewropej.

Emenda 252
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b – punt iii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) il-promozzjoni tal-politiki ta’ mobilità 
urbana sostenibbli permezz tar-
realizzazzjoni ta’ miżuri innovattivi, 
verifikabbli u trasferibbli (fil-kwadru tal-
objettiv tematiku tal-promozzjoni ta’ 
sistemi ta’ trasport sostenibbli u tal-
eliminazzjoni tal-ostakli fl-infrastrutturi 
prinċipali tan-netwerk);
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Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni tikkapitalizza l-esperjenzi li saru anki permezz ta’ strumenti oħra li 
jagħtuhom importanza f’dimensjoni ta’ netwerk. Il-politiki ta’ mobilità urbana 
jirrappreżentaw tematika ċentrali tal-kooperazzjoni territorjali fid-dimensjoni transnazzjonali 
tagħha. 

Emenda 253
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b – punt iv c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) il-promozzjoni u t-titjib tal-użu mifrux 
tat-TIC fil-kuntest tal-komunitajiet rurali, 
tal-kosta u tal-periferija (fil-kwadru tal-
objettiv tematiku tat-titjib għall-aċċess 
għat-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, kif ukoll l-użu u l-kwalità 
tagħhom.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Iż-żoni rurali u żoni oħra li jinsabu f’riskju ta’ marġinalizzazzjoni jistgħu jsibu impuls 
determinanti permezz ta’ użu akbar tat-TIC li jista’ jinkiseb mhux biss permezz ta’ 
infrastruttura aħjar, iżda anki jekk tittieħed azzjoni fir-rigward ta’ fatturi kulturali u 
organizzattivi li jistgħu jiġi spjegati f’azzjonijiet ta’ kooperazzjoni territorjali.

Emenda 254
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) il-kooperazzjoni bejn l-intrapriżi, 
partikolarment fost l-SMEs, u l-
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organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-
intrapriżi sabiex takkompanja u tappoġġja 
l-azzjonijiet ta’ kooperazzjonijiet 
ekonomiċi, kummerċjali jew teknoloġiċi 
skont l-operazzjoni tal-mobilità jew ta—
iskambji skont l-għanijiet imsemmija fl-
Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 
[...]/2012 [ir-Regolament dwar il-FEŻR]

Or. fr

Emenda 255
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ programm transkonfinali bejn 
l-Irlanda ta’ Fuq u l-kontei fuq il-konfini 
tal-Irlanda f’appoġġ għall-paċi u r-
rikonċiljazzjoni, il-FEŻR għandu 
jikkontribwixxi wkoll għall-promozzjoni 
tal-istabilità soċjali u ekonomika fir-
reġjuni kkonċernati, notevolment permezz 
ta’ azzjonijiet għall-promozzjoni tal-
koeżjoni bejn il-komunitajiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ programm transkonfinali bejn l-Irlanda ta’ Fuq u l-kontei fuq il-konfini tal-Irlanda 
f’appoġġ għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-FEŻR għandu jikkontribwixxi wkoll għall-
promozzjoni tal-istabilità  soċjali u ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, notevolment permezz 
ta’ azzjonijiet għall-promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-komunitajiet.

Emenda 256
James Nicholson, Diane Dodds
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ programm transkonfinali bejn 
l-Irlanda ta’ Fuq u l-kontei fuq il-konfini 
tal-Irlanda f’appoġġ għall-paċi u r-
rikonċiljazzjoni, il-FEŻR għandu 
jikkontribwixxi wkoll għall-promozzjoni 
tal-istabilità soċjali u ekonomika fir-
reġjuni kkonċernati, notevolment permezz 
ta’ azzjonijiet għall-promozzjoni tal-
koeżjoni bejn il-komunitajiet.

Or. en

Emenda 257
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Programm ta’ kooperazzjoni għandu 
jikkonsisti minn assi prijoritarji. Assi 
prijoritarju għandu jirrigwarda Fond 
wieħed, għandu jikkorrispondi għall-
objettiv tematiku u jinkludi prijorità ta' 
investiment waħda jew iżjed ta' dak l-
obbjettiv tematiku f'konformità mal-
Artikoli 5 u 6 tar-Regolament.

1. Programm ta’ kooperazzjoni għandu 
jikkonsisti minn assi prijoritarji. Assi 
prijoritarju għandu jirrigwarda Fond 
wieħed, għandu jikkorrispondi għall-
objettiv tematiku u jinkludi prijorità ta' 
investiment waħda jew iżjed ta' dak l-
obbjettiv tematiku f'konformità mal-
Artikoli 5 u 6 tar-Regolament. Assi 
prijoritarju, jista’, jekk ikun meħtieġ, 
jinkludi prijorità jew diversi prijoritajiet 
ta’ investiment supplimentari għat-tisħiħ 
tal-effett u l-effettività fl-istrateġija 
tematikament koerenti, integrata. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Permezz tal-kombinazzjoni ta’ prijoritajiet ta’ investiment differenti, ikunu jistgħu jiġu evitati 
parallelliżmi u xogħol doppju fost l-Objettivi Tematiċi, li b’dan il-mod jiżdied b’mod evidenti 
l-Iffukar Tematiku, mingħajr ma jiġu ristretti l-possibilitajiet ta’ kooperazzjoni tematiċi. 
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Barra minn hekk, bil-ħila t’hekk tkun tista’ titqies b’mod sinifikament aktar effiċjenti anki l-
karatteristika rilevanti għall-programm.

Emenda 258
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) l-eżitu komuni u speċifiku u l-indikaturi 
tar-riżultat, b’valur bażi u valur ta’ mira 
kwantifikat fejn ikun xieraq;

ii) l-eżitu komuni u speċifiku u l-indikaturi 
tar-riżultat, b’valur bażi u valur ta’ mira 
kwantifikat fejn ikun xieraq skont l-
Artikolu 15.

Or. fr

Emenda 259
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b– punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iva) l-identifikazzjoni ta’ proġetti 
struturali prijoritarji, identifikati 
partikolarment fil-kuntest tal-istrateġiji 
makroreġjonali u l-istrateġiji tal-baċini 
jew tal-meded tal-muntanji.

Or. fr

Emenda 260
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b– punt iva (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iva) l-identifikazzjoni ta’ proġetti 
struturali prijoritarji, identifikati 
partikolarment fil-kuntest tal-istrateġiji 
makroreġjonali u l-istrateġiji tal-baċini 
jew tal-meded tal-muntanji.

Or. fr

Emenda 261
Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b– punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iva) l-identifikazzjoni ta’ proġetti 
struturali prijoritarji, identifikati 
partikolarment fil-kuntest tal-istrateġiji 
makroreġjonali u l-istrateġiji tal-baċini 
jew tal-meded tal-muntanji.

Or. fr

Emenda 262
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

i) il-mekkaniżmi li jiżguraw il-
koordinazzjoni bejn il-Fondi, il-FAEŻR, 
il-FEMS u strumenti oħra ta’ finanzjament
tal-UE u nazzjonali u mal-Bank Ewropew 
għall-Investiment (BEI);

Or. de
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Emenda 263
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat 
għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali u kostali u żoni b’karatteristiċi 
territorjali partikolari, b’mod partikolari l-
arranġamenti ta’ implimentazzjoni għall-
Artikoli 28 u 29 tar-Regolament (UE) 
Nru./2012 [CPR];

(ii) approċċ integrat ippjanat għall-iżvilupp 
territorjali ta’ żoni urbani, rurali u kostali u 
żoni b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 
tar-Regolament (UE) Nru./2012 [CPR];

Or. en

Emenda 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat 
għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali u kostali u żoni b’karatteristiċi 
territorjali partikolari, b’mod partikolari l-
arranġamenti ta’ implimentazzjoni għall-
Artikoli 28 u 29 tar-Regolament (UE) 
Nru./2012 [CPR];

ii) fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat 
għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali, bil-muntanji u kostali u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 
tar-Regolament (UE) Nru./2012 [CPR];

Or. fr

Emenda 265
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat 
għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali u kostali u żoni b’karatteristiċi 
territorjali partikolari, b’mod partikolari l-
arranġamenti ta’ implimentazzjoni għall-
Artikoli 28 u 29 tar-Regolament (UE) 
Nru./2012 [CPR];

ii) fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat 
għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali u kostali u żoni b’karatteristiċi 
territorjali partikolari (muntanji u gżejjer), 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 
tar-Regolament (UE) Nru./2012 [CPR];

Or. fr

Emenda 266
Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat 
għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali u kostali u żoni b’karatteristiċi 
territorjali partikolari, b’mod partikolari l-
arranġamenti ta’ implimentazzjoni għall-
Artikoli 28 u 29 tar-Regolament (UE) 
Nru./2012 [CPR];

ii) fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat 
għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali u kostali u żoni b’karatteristiċi 
territorjali partikolari (muntanji u gżejjer), 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 
tar-Regolament (UE) Nru./2012 [CPR];

Or. fr

Emenda 267
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat 
għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali u kostali u żoni b’karatteristiċi 
territorjali partikolari, b’mod partikolari l-

ii) fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat 
għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani u 
periurbani, rurali u kostali u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
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arranġamenti ta’ implimentazzjoni għall-
Artikoli 28 u 29 tar-Regolament (UE) 
Nru./2012 [CPR];

b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 
tar-Regolament (UE) Nru./2012 [CPR];

Or. es

Emenda 268
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat 
għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali u kostali u żoni b’karatteristiċi 
territorjali partikolari, b’mod partikolari l-
arranġamenti ta’ implimentazzjoni għall-
Artikoli 28 u 29 tar-Regolament (UE) 
Nru./2012 [CPR];

(ii) fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat 
għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali u kostali u żoni b’karatteristiċi 
territorjali partikolari bħal dawk li 
għandhom żvantaġġi ġeoloġiċi, 
demografiċi jew naturali, b’mod 
partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 
tar-Regolament (UE) Nru./2012 [CPR];

Or. en

Emenda 269
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat 
għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali u kostali u żoni b’karatteristiċi 
territorjali partikolari, b’mod partikolari l-
arranġamenti ta’ implimentazzjoni għall-
Artikoli 28 u 29 tar-Regolament (UE) 
Nru./2012 [CPR];

ii) fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat 
għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali u kostali u żoni b’karatteristiċi 
territorjali partikolari, bħal dawk li 
għandhom żvantaġġi naturali ġeografiċi 
jew demografiċi, b’mod partikolari l-
arranġamenti ta’ implimentazzjoni għall-
Artikoli 28 u 29 tar-Regolament (UE) 
Nru./2012 [CPR];
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Or. fr

Emenda 270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) fejn xieraq, il-lista ta’ bliet fejn 
azzjonijiet integrati għall-iżvilupp 
sostenibbli urban għandhom jiġu 
implimentati u l-allokazjoni indikattiva 
annwali ta’ appoġġ mill-FEŻR għal dawn 
l-azzjonijiet;

iii) fejn xieraq, il-lista indikattiva ta’ bliet 
u spazji funzjonali fejn azzjonijiet integrati 
għall-iżvilupp sostenibbli urban għandhom 
jiġu implimentati u l-allokazjoni 
indikattiva annwali ta’ appoġġ mill-FEŻR 
għal dawn l-azzjonijiet;

Or. es

Emenda 271
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) l-identifikazzjoni taż-żoni li fihom l-
iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità se 
jiġi implimentat;

iv) l-identifikazzjoni taż-żoni li fihom l-
iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità se 
jiġi implimentat b’mod partikolari fiż-żoni 
li għandhom karatteristiċi speċifċi 
territorjali (muntanji u gżejjer);

Or. fr

Emenda 272
Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt iv
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) l-identifikazzjoni taż-żoni li fihom l-
iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità se 
jiġi implimentat;

iv) l-identifikazzjoni taż-żoni li fihom l-
iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità se 
jiġi implimentat b’mod partikolari fiż-żoni 
li għandhom karatteristiċi speċifċi 
territorjali (muntanji u gżejjer);

Or. fr

Emenda 273
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 274
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

v) għall-programmi kkonċernati, il-
kontribuzzjoni tal-inverventi ppjanati lejn 
strateġiji makroreġjonali u strateġiji dwar 
qiegħ il-baħar;

Or. fr
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Emenda 275
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

v) il-kontribuzzjoni tal-inverventi ppjanati 
lejn strateġiji makroreġjonali u strateġiji 
dwar qiegħ il-baħar jew meded tal-
muntanji;

Or. fr

Emenda 276
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

v) il-kontribuzzjoni tal-inverventi ppjanati 
lejn strateġiji makroreġjonali u strateġiji 
dwar qiegħ il-baħar jew meded tal-
muntanji;

Or. fr

Emenda 277
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

v) il-kontribuzzjoni tal-inverventi ppjanati 
lejn strateġiji makroreġjonali u strateġiji 
dwar qiegħ il-baħar jew meded tal-
muntanji;
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Or. fr

Emenda 278
Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

v) il-kontribuzzjoni tal-inverventi ppjanati 
lejn strateġiji makroreġjonali u strateġiji 
dwar qiegħ il-baħar jew meded tal-
muntanji;

Or. fr

Emenda 279
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(v) fejn xieraq, il-kontribuzzjoni tal-
inverventi ppjanati lejn strateġiji 
makroreġjonali u strateġiji dwar qiegħ il-
baħar u miżuri maħsuba għall-koeżjoni 
territorjali ta’ żoni transnazzjonali;

Or. pl

Emenda 280
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt va (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

va) possibilment strateġija infrastrutturali 
transkonfinali;

Or. de

Emenda 281
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b– punt va (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

va) il-proġetti strutturali prijoritarji 
identifikati b’mod partikolari fil-kuntest
ta’ strateġiji makrireġjonali u ta’ strateġiji 
għall-baċini tal-baħar.

Or. fr

Emenda 282
Pervenche Berès
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt e – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-użu ppjanat ta' assistenza teknika 
inkluż l-azzjonijiet sabiex tiġi rinfurzata l-
kapaċità amministrattiva tal-awtoritajiet u
l-benefiċjarji bl-informazzjoni rilevanti li 
hemm referenza għaliha fil-paragrafu 2 (b) 
għall-assi prijoritarju kkonċernat;

(i) l-użu ppjanat ta’ assistenza teknika 
inkluż l-azzjonijiet sabiex tiġi rinfurzata l-
kapaċità amministrattiva tal-awtoritajiet, il-
benefiċjarji , l-imsieħba soċjali u l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi kif 
ukoll partijiet interessati oħra bl-
informazzjoni rilevanti li hemm referenza 
għaliha fil-paragrafu 2 (b) għall-assi 
prijoritarju kkonċernat;

Or. en
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Emenda 283
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt e – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) valutazzjoni tal-piż amministrattiv 
għall-benefiċjarji u l-azzjonijiet ppjanati 
sabiex jinkiseb tnaqqis akkompanjat minn 
miri;

imħassar

Or. fr

Emenda 284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt e – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) valutazzjoni tal-piż amministrattiv 
għall-benefiċjarji u l-azzjonijiet ppjanati 
sabiex jinkiseb tnaqqis akkompanjat minn 
miri;

imħassar

Or. es

Emenda 285
Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt e – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) valutazzjoni tal-piż amministrattiv 
għall-benefiċjarji u l-azzjonijiet ppjanati 

imħassar
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sabiex jinkiseb tnaqqis akkompanjat minn 
miri;

Or. fr

Emenda 286
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt e – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) valutazzjoni tal-piż amministrattiv 
għall-benefiċjarji u l-azzjonijiet ppjanati
sabiex jinkiseb tnaqqis akkompanjat minn 
miri;

ii) valutazzjoni tal-piż amministrattiv 
għall-benefiċjarji u għall-awtoritajiet 
amministrattivi kif ukoll l-azzjonijiet għat-
tnaqqis tal-ispiża amministrattiva, 
akkompanjat minn miri;

Or. de

Emenda 287
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt e – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) valutazzjoni tal-piż amministrattiv 
għall-benefiċjarji u l-azzjonijiet ppjanati
sabiex jinkiseb tnaqqis akkompanjat minn 
miri;

ii) valutazzjoni tal-piż amministrattiv u l-
azzjonijiet ippjanati sabiex jinkiseb tnaqqis 
tal-burokrazija għall-benefiċjarji u għall-
awtoritajiet amministrattivi akkompanjat 
minn miri;

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis tal-ispiża amministrattiva għandhom jibbenefikaw minnu primarjament mhux biss 
il-benefiċjarji, iżda wkoll l-awtoritajiet amministrattivi.



PE490.976v01-00 134/176 AM\903764MT.doc

MT

Emenda 288
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt e – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) valutazzjoni tal-piż amministrattiv 
għall-benefiċjarji u l-azzjonijiet ppjanati 
sabiex jinkiseb tnaqqis akkompanjat minn 
miri;

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istima tal-ispjjeż amministrattivi fil-livell tal-programmi tikkostitwixxi spiża żejda 
amministrattiva li xxekkel il-proċeduri b’mod konsiderevoli.

Emenda 289
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt e – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii a) l-użu u l-konnessjoni ppjanati tas-
CEF, tal-FEŻR u l-programmi tat-TEN-T 
u l-finanzjamenti;

Or. de

Emenda 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt f – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) tabella li tispeċifika, għall-perjodu kollu 
ta’ programmazzjoni, għall-programm ta’ 

ii) tabella li tispeċifika, għall-perjodu kollu 
ta’ programmazzjoni, għall-programm ta’ 
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kooperazzjoni u għal kull assi prijoritarju, 
l-ammont tal-approprjazzjoni finanzjarja 
totali tal-appoġġ mill-FEŻR u l-
kofinanzjament nazzjonali.  Fejn il-
kofinanzjament nazzjonali jkun jikkonsisti 
minn kofinanzjament pubbliku u privat, it-
tabella għandha tagħti t-tqassim indikattiv 
bejn il-komponenti pubbliċi u privati.  
Għandha turi, għall-finijiet ta' 
informazzjoni, il-parteċipazzjoni prevista 
mill-BEI;

kooperazzjoni, l-ammont tal-
approprjazzjoni finanzjarja totali tal-
appoġġ mill-FEŻR u l-kofinanzjament 
nazzjonali.  It-tabella turi tqassim 
indikattiv bejn l-assi prijoritarji. Fejn il-
kofinanzjament nazzjonali jkun jikkonsisti 
minn kofinanzjament pubbliku u privat, it-
tabella għandha tagħti t-tqassim indikattiv 
bejn il-komponenti pubbliċi u privati.  
Għandha turi, għall-finijiet ta' 
informazzjoni, il-kontribuzzjoni possibbli 
ta’ kull pajjiż terz parteċipanti fil-
programm kif ukoll il-parteċipazzjoni 
prevista mill-BEI;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-programm operazzjonali għandu jkun jista’ jiġi adattat faċilment għall-varjazzjonijiet 
makroekonomiċi mingħajr ir-reviżjoni sħiħa tal-PO għal kull trasferiment ta’ fondi bejn l-assi 
prijoritarji. Barra minn dan, huwa loġiku li wieħed jistaqsi lill-pajjiżi terzi parteċipanti fil-
programm bex jindikaw b’mod speċifiku is-sehem finanzjarju tagħhom sabiex tingħata 
stampa globali tal-ammonti finanzjarji disponibbli.

Emenda 291
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt g – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) Identifikazzjoni tal-korp ta' 
akkreditament, l-awtorità ta' ġestjoni u l-
awtorità tal-awditjar;

i) Identifikazzjoni tal-awtorità ta' ġestjoni 
u l-awtorità tal-awditjar;

Or. es

Emenda 292
Manfred Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt g – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) Identifikazzjoni tal-korp ta' 
akkreditament, l-awtorità ta' ġestjoni u l-
awtorità tal-awditjar;

i) identifikazzjoni tal-korp ta' 
akkreditament, l-awtorità ta' ġestjoni u l-
awtorità tal-awditjar; sakemm ma jkun 
ippjanat l-ebda REKT bħala awtorità 
amministrattiva, għandu jiġi ppreżentat 
ir-riżultat tal-awditjar b’mod konformi 
mal-Artikolu 21, inkluża ġustifikazzjoni 
qasira;

Or. de

Emenda 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt g – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) Identifikazzjoni tal-korp ta' 
akkreditament, l-awtorità ta' ġestjoni u l-
awtorità tal-awditjar;

i) Identifikazzjoni tal-korp ta' 
akkreditament, l-awtorità ta' ġestjoni, l-
awtorità tal-awditjar u, jekk ikun meħtieġ, 
l-awtorità taċ-ċertifikazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

B’rabta mal-flessibilità possibbli f’dak li jikkonċerna l-għażla ta’ awtorità ta’ ċertifikazzjoni 
(l-Artikolu 22). Din tal-aħħar tista’ tagħti għarfiem u għajnuna għal ħestjoni tajba. Fis-sens 
ta’ pjan usa’ ta’ simplifikazzjoni, din m’għandhiex titneħħa minn fejn hija l-aktar effiċjenti.

Emenda 294
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) deskrizzjoni ta’ azzjonijiet speċifiċi li (i) fejn xieraq, deskrizzjoni ta’ azzjonijiet 
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għandhom jikkunsidraw ir-rekwiżiti ta’ 
ħarsien ambjentali, l-effiċjenza tar-riżorsi, 
il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima l-
adattatment għalih, u l-prevenzjoni tar-
riskju u l-ġestjoni tar-riskju fl-għażla tal-
operazzjonijiet;

speċifiċi li għandhom jikkunsidraw ir-
rekwiżiti ta’ ħarsien ambjentali, l-
effiċjenza tar-riżorsi, il-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattatment għalih, u l-
prevenzjoni tar-riskju u l-ġestjoni tar-riskju 
fl-għażla tal-operazzjonijiet;

Or. en

Emenda 295
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) deskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi 
għall-promozzjoni ta’ opportunitajiet 
indaqs u l-prevenzjoni ta’ kwalunkwe 
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, l-
oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, diżabilità, età jew 
orjentazzjoni sesswali waqt it-tħejjija, it-
tfassil u l-implimentazzjoni tal-programm 
ta’ kooperazzjoni u b’mod partikolari fir-
rigward tal-aċċess għal finanzjament 
b’kunsiderazzjoni tal-ħtiġijiet tal-gruppi 
differenti ta’ mira f’riskju ta’ 
diskriminazzjoni bħal din u b’mod 
partikolari r-rekwiżiti għall-iżgurar tal-
aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabilità;

(ii) fejn xieraq, deskrizzjoni tal-azzjonijiet 
speċifiċi għall-promozzjoni ta’ 
opportunitajiet indaqs u l-prevenzjoni ta’ 
kwalunkwe diskriminazzjoni bbażata fuq 
is-sess, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, diżabilità, età jew 
orjentazzjoni sesswali waqt it-tħejjija, it-
tfassil u l-implimentazzjoni tal-programm 
ta’ kooperazzjoni u b’mod partikolari fir-
rigward tal-aċċess għal finanzjament 
b’kunsiderazzjoni tal-ħtiġijiet tal-gruppi 
differenti ta’ mira f’riskju ta’ 
diskriminazzjoni bħal din u b’mod 
partikolari r-rekwiżiti għall-iżgurar tal-
aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabilità;

Or. en

Emenda 296
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt iii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) deskrizzjoni tal-kontribut tiegħu għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel u fejn xieraq l-arranġamenti sabiex 
tiġi żgurata l-integrazzjoni tal-perspettiva 
tal-ġeneru fuq il-livell ta' programm u tal-
operat.

(iii) deskrizzjoni tal-kontribut tiegħu għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel u fejn xieraq l-arranġamenti sabiex 
tiġi żgurata l-integrazzjoni tal-perspettiva 
tal-ġeneru fl-istadji kollha fuq il-livell ta’ 
programm u tal-operat, inklużi t-tfassil, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
valutazzjoni.

Or. en

Emenda 297
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) deskrizzjoni tal-kontribut tiegħu għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel u fejn xieraq l-arranġamenti sabiex 
tiġi żgurata l-integrazzjoni tal-perspettiva 
tal-ġeneru fuq il-livell ta' programm u tal-
operat.

(iii) fejn xieraq, deskrizzjoni tal-kontribut 
tiegħu għall-promozzjoni tal-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel u fejn xieraq l-
arranġamenti sabiex tiġi żgurata l-
integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneru fuq 
il-livell ta’ programm u tal-operat.

Or. en

Emenda 298
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subpragrafu 1 – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iiia) deskrizzjoni tal-azzjonijiet għall-
ammeljorament infrastrutturali 
transkonfinali;
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Or. de

Emenda 299
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
opinjoni tal-korpi nazzjonali tal-
ugwaljanza dwar il-miżuri stabbiliti fil-
punti (ii) u (iii) mal-proposta għal 
programm ta’ kooperazzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 300
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
opinjoni tal-korpi nazzjonali tal-
ugwaljanza dwar il-miżuri stabbiliti fil-
punti (ii) u (iii) mal-proposta għal 
programm ta’ kooperazzjoni.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tas-simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni, ħtieġa bħal din hija sproporzjonata fil-każ 
ta’ CTE u tista’ twassal għal dewmien fil-programm.

Emenda 301
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri u l-pajjiżi terzi jew it-
territorji parteċipanti, fejn applikabbli, 
għandhom jikkonfermaw bil-miktub il-
ftehim tagħhom dwar il-kontenut ta’ 
programm ta’ kooperazzjoni qabel is-
sottomissjoni tiegħu lill-Kummissjoni. Dan 
il-ftehim għandu jinkludi wkoll impenn tal-
Istati Membri parteċipanti kollha sabiex 
jipprovdu l-kofinanzjament meħtieġ għall-
implimentazzjoni tal-programm ta’ 
kooperazzjoni.

5. L-Istati Membri u l-pajjiżi terzi jew it-
territorji parteċipanti, fejn applikabbli, 
għandhom jikkonfermaw bil-miktub il-
ftehim tagħhom dwar il-kontenut ta’ 
programm ta’ kooperazzjoni qabel is-
sottomissjoni tiegħu lill-Kummissjoni. Dan 
il-ftehim għandu jinkludi wkoll impenn tal-
Istati Membri parteċipanti kollha sabiex 
jipprovdu l-kofinanzjament meħtieġ għall-
implimentazzjoni tal-programm ta’ 
kooperazzjoni, u skont il-każ, il-
kompromess tal-kontribut finanzjarju tal-
pajjiżi jew territorji terzi.

Or. es

Emenda 302
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri u l-pajjiżi terzi jew it-
territorji parteċipanti, fejn applikabbli, 
għandhom jikkonfermaw bil-miktub il-
ftehim tagħhom dwar il-kontenut ta’ 
programm ta’ kooperazzjoni qabel is-
sottomissjoni tiegħu lill-Kummissjoni. Dan 
il-ftehim għandu jinkludi wkoll impenn tal-
Istati Membri parteċipanti kollha sabiex 
jipprovdu l-kofinanzjament meħtieġ għall-
implimentazzjoni tal-programm ta’ 
kooperazzjoni.

5. L-Istati Membri u l-pajjiżi terzi jew it-
territorji parteċipanti, fejn applikabbli, 
għandhom jikkonfermaw bil-miktub il-
ftehim tagħhom dwar il-kontenut ta’ 
programm ta’ kooperazzjoni qabel is-
sottomissjoni tiegħu lill-Kummissjoni. Dan 
il-ftehim għandu jinkludi wkoll impenn tal-
Istati Membri parteċipanti kollha sabiex 
jipprovdu l-kofinanzjament meħtieġ għall-
implimentazzjoni tal-programm ta’ 
kooperazzjoni u, skont il-każ, il-
kompromess tal-kontribut finanzjarju tal-
pajjiżi jew territorji terzi.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Il-pajjiżi qrib ir-reġjuni l-aktar imbiegħda, fil-maġġoranza tagħhom, jirċievu fondi tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp u ma jikkontribwixxux fondi addizzjonali għall-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea.  Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda huma obbligati jikkooperaw ma’ pajjiżi 
terzi, iżda dan huwa limitat ħafna għax il-pajjiżi terzi ma jirċevux fondi addizzjonali u 
m'għandhomx inċentivi ekonomiċi. Tirriżulta sproporzjonata l-eżigenza ta' konferma tal-
konformità ta’ dawn il-pajjiżi terzi billi tikkomplika ħafna l-implimentazzjoni u l-ġestjoni ta' 
dawn il-programmi.

Emenda 303
Francesco De Angelis, Younous Omarjee, Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri u l-pajjiżi terzi jew it-
territorji parteċipanti, fejn applikabbli,
għandhom jikkonfermaw bil-miktub il-
ftehim tagħhom dwar il-kontenut ta’ 
programm ta’ kooperazzjoni qabel is-
sottomissjoni tiegħu lill-Kummissjoni.  
Dan il-ftehim għandu jinkludi wkoll 
impenn tal-Istati Membri parteċipanti 
kollha sabiex jipprovdu l-kofinanzjament 
meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-
programm ta’ kooperazzjoni.

5. L-Istati Membri u, meta dawn jaċċettaw 
l-istedina biex jipparteċipaw fi programmi 
ta’ kooperazzjoni, il-pajjiżi terzi jew it-
territorji parteċipanti għandhom 
jikkonfermaw bil-miktub il-ftehim 
tagħhom dwar il-kontenut ta’ programm ta’ 
kooperazzjoni qabel is-sottomissjoni tiegħu 
lill-Kummissjoni. Dan il-ftehim għandu 
jinkludi wkoll impenn tal-Istati Membri 
parteċipanti kollha u, fejn applikabbli tal-
pajjiżi u territorji terzi, sabiex jipprovdu l-
kofinanzjament meħtieġ għall-
implimentazzjoni tal-programm ta' 
kooperazzjoni.

Or. fr

Emenda 304
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom ifasslu l- 6. L-Istati Membri parteċipanti u, meta 
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programmi ta' kooperazzjoni skont il-
mudell adottat mill-Kummissjoni.

jkunu aċċettaw l-istedina li jipparteċipaw 
fil-programm ta' kooperazzjoni, il-pajjiżi 
terzi jew it-territorji, għandhom ifasslu l-
programmi ta' kooperazzjoni skont il-
mudell adottat mill-Kummissjoni.
B’deroga mill-paragrafu 5, fil-każ fejn il-
programmi ta’ kooperazzjoni jinvolvu r-
reġjuni l-aktar imbiegħda u pajjiżi terzi, l-
Istat Membri konċernat għandu 
jikkonsulta mal-pajjiżi terzi qabel ma 
dawn jissottomettu l-programmi lill-
Kummissjoni. F’dan il-każ, il-ftehim dwar 
il-kontenut tal-programmi ta’ 
kooperazzjoni u l-kontribuzzjonijiet 
possibbli tal-pajjiżi terzi jista’ jkun 
iddikjarat fil-minuti tal-laqgħat ta’ 
konsultazzjoni mal-pajjiżi terzi approvati 
jew permezz ta’ deċiżjoni tal-entitajiet 
reġjonali ta’ kooperazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kumplessità u d-diversità tal-programmi ta’ kooperazzjoni tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda (fost il-pajjiżi terzi parteċipanti ħafna drabi jkun hemm pajjiżi tal-AKP), l-obbligu 
li bih programm ta’ kooperazzjoni jista’ jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni biss wara li tkun 
ingħatat l-approvazzjoni bil-miktub tal-pajjiżi terzi dwar il-kontenut tal-programm għandu 
jkun imħaffef. Dan l-obbligu huwa espost ukoll għar-riskju ta’ twaqqif minħabba kunflitti 
ġeopolitiċi rikorrenti mhux relatati mal-objettivi tal-kooperazzjoni territorjali.

Emenda 305
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn pjan ta’ azzjoni konġunta msemmi fl-
Artikolu 93(1) tar-Regolament (UE) 
Nru./[...]/2012 [CPR] jitwettaq taħt ir-
responsabbiltà ta' REKT bħala benefiċjarju, 
membri tal-persunal tas-segretarjat konġunt 
tal-programm ta' kooperazzjoni u membri 
tal-Assemblea tar-REKT jistgħu jsiru 

Fejn pjan ta’ azzjoni konġunta msemmi fl-
Artikolu 93(1) tar-Regolament (UE) 
Nru./[...]/2012 [CPR] jitwettaq taħt ir-
responsabbiltà ta' REKT jew korp legali 
ieħor stabbilit skont il-liġijiet ta’ wieħed 
mill-pajjiżi parteċipanti bħala benefiċjarju, 
membri tal-persunal tas-segretarjat konġunt 
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membri tal-kumitat ta' tmexxija msemmi 
fl-Artikolu 97(1) tar-Regolament (UE) 
Nru./[...]/2012 [CPR]. Il-membri tal-
Assemblea tar-REKT m’għandhomx 
jiffurmaw il-maġġoranza f’dak il-kumitat 
ta’ tmexxija.

tal-programm ta' kooperazzjoni u membri 
tal-Assemblea tar-REKT jistgħu jsiru 
membri tal-kumitat ta' tmexxija msemmi 
fl-Artikolu 97(1) tar-Regolament (UE) 
Nru./[...]/2012 [CPR]. Il-membri tal-
Assemblea tar-REKT m’għandhomx 
jiffurmaw il-maġġoranza f’dak il-kumitat 
ta’ tmexxija.

Or. pl

Emenda 306
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jista’ jiġi implimentat żvilupp immexxi 
lokalment mill-Komunità taħt l-Artikolu 28 
tar-Regolament (UE) Nru/2012 [CPR] fil-
programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali, bil-kundizzjoni li l-grupp ta’ 
żvilupp lokali jkun kompost minn 
rappreżentanti ta’ mill-inqas żewġ pajjiżi, 
li wieħed minnhom ikun Stat Membru.

Jista’ jiġi implimentat żvilupp immexxi 
lokalment mill-Komunità taħt l-Artikolu 28 
tar-Regolament (UE) Nru/2012 [CPR] fil-
programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali, bil-kundizzjoni li l-grupp ta’ 
żvilupp lokali jkun kompost minn 
rappreżentanti lokali ta’ mill-inqas żewġ 
pajjiżi, li wieħed minnhom ikun Stat 
Membru.

Or. it

Emenda 307
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-programmi ta' kooperazzjoni, il-korp 
intermedjarju li jkollu jwettaq il-ġestjoni u 
l-implimentazzjoni ta’ investiment 
territorjali Integrat imsemmi fl-

Għall-programmi ta' kooperazzjoni, il-korp 
intermedjarju li jkollu jwettaq il-ġestjoni u 
l-implimentazzjoni ta’ investiment 
territorjali Integrat imsemmi fl-
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Artikolu 99(3) tar-Regolament (UE) 
Nru/2012 [CPR] għandu jkun REKT jew 
korp legali ieħor stabbilit taħt il-liġijiet ta’ 
wieħed mill-pajjiżi parteċipanti bil-
kundizzjoni li jitwaqqaf minn awtoritajiet 
pubbliċi minn mill-inqas żewġ pajjiżi 
parteċipanti.

Artikolu 99(3) tar-Regolament (UE) 
Nru/2012 [CPR] għandu jkun REKT jew 
korp legali ieħor stabbilit taħt il-liġijiet ta’ 
wieħed mill-pajjiżi parteċipanti.               

Or. pl

Emenda 308
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-programmi ta' kooperazzjoni, il-korp 
intermedjarju li jkollu jwettaq il-ġestjoni u 
l-implimentazzjoni ta’ investiment 
territorjali Integrat imsemmi fl-
Artikolu 99(3) tar-Regolament (UE) 
Nru/2012 [CPR] għandu jkun REKT jew 
korp legali ieħor stabbilit taħt il-liġijiet ta’ 
wieħed mill-pajjiżi parteċipanti bil-
kundizzjoni li jitwaqqaf minn awtoritajiet 
pubbliċi minn mill-inqas żewġ pajjiżi 
parteċipanti.

Għall-programmi ta' kooperazzjoni, il-korp 
intermedjarju li jkollu jwettaq il-ġestjoni u 
l-implimentazzjoni ta’ investiment 
territorjali Integrat imsemmi fl-Artikolu 
99(3) tar-Regolament (UE) Nru/2012 
[CPR] jista’ jkun REKT jew korp legali 
ieħor stabbilit taħt il-liġijiet ta’ wieħed 
mill-pajjiżi parteċipanti bil-kundizzjoni li 
jitwaqqaf minn awtoritajiet pubbliċi minn 
mill-inqas żewġ pajjiżi parteċipanti.

Or. en

Emenda 309
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operazzjonijiet taħt il-programmi ta’ 
kooperazzjoni għandhom jintgħażlu mill-
kumitat ta’ monitoraġġ imsemmi fl-
Artikolu 41 tar-Regolament (UE) 

1. L-operazzjonijiet taħt il-programmi ta’ 
kooperazzjoni għandhom jintgħażlu mill-
kumitat ta’ monitoraġġ imsemmi jew 
kumitat ta’ tmexxija li joħroġ rapporti fl-
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Nru […]/2012 [CPR]. Artikolu 41 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR]. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità tal-ħatra ta’ kumitat ta’ tmexxija għandu essnzjalment għandha tiġi kkunsidrata, 
peress li b’dan il-mod biss jista’ jiġi żgurat, li temi u proġetti strateġiċi reġjonali jkunu 
jistgħu jiġu diskussi f’format li jkun jista’ jinħadem.

Emenda 310
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operazzjonijiet magħżula taħt 
kooperazzjoni transkonfinali u 
transnazzjonali għandhom jinvolvu 
benefiċjarji minn mill-inqas żewġ pajjiżi 
parteċipanti, fejn mill-inqas wieħed 
minnhom irid ikun minn Stat Membru. 
Operazzjoni tista’ tiġi implimentata f’pajjiż 
uniku, bil-kundizzjoni li tkun għall-
benefiċċju taż-żona tal-programm.

L-operazzjonijiet magħżula taħt 
kooperazzjoni transkonfinali u 
transnazzjonali għandhom jinvolvu 
benefiċjarji minn mill-inqas żewġ pajjiżi 
parteċipanti. Operazzjoni tista’ tiġi 
implimentata f’pajjiż uniku, bil-
kundizzjoni li tkun għall-benefiċċju taż-
żona tal-programm.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fejn meħtieġ, għandha tingħata l-possibilità lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex 
jikkooperaw bejniethom, mingħajr ma jkun involut direttament Stat Membru wieħed.

Emenda 311
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kondizzjonijiet msemmija hawn fuq 
m’għandhomx japplikaw għal dawk l-
azzjonijiet taħt kwalunkwe programm 
transkonfinali bejn l-Irlanda ta’ Fuq u l-
kontej fuq il-konfini tal-Irlanda f’appoġġ 
għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni msemmija 
fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6.

Or. en

Emenda 312
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

En las operaciones seleccionadas en el 
marco de la cooperación transfronteriza y 
transnacional participarán beneficiarios de 
al menos dos países participantes, de los 
que al menos uno debe proceder de un 
Estado miembro. Operazzjoni tista’ tiġi 
implimentata f’pajjiż uniku, bil-
kundizzjoni li tkun għall-benefiċċju taż-
żona tal-programm.

L-operazzjonijiet magħżula taħt 
kooperazzjoni transkonfinali u 
transnazzjonali, u l-allokazzjoni 
addizzjonali tal-artikolu 4 paragrafu 2,
għandhom jinvolvu benefiċjarji minn mill-
inqas żewġ pajjiżi parteċipanti, fejn mill-
inqas wieħed minnhom irid ikun minn Stat 
Membru. Operazzjoni tista’ tiġi 
implimentata f’pajjiż uniku, bil-
kundizzjoni li tkun għall-benefiċċju taż-
żona tal-programm.

Or. es

Emenda 313
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operazzjonijiet magħżula taħt 
kooperazzjoni transkonfinali u 
transnazzjonali għandhom jinvolvu 
benefiċjarji minn mill-inqas żewġ pajjiżi 
parteċipanti, fejn mill-inqas wieħed 
minnhom irid ikun minn Stat Membru. 
Operazzjoni tista’ tiġi implimentata f’pajjiż 
uniku, bil-kundizzjoni li tkun għall-
benefiċċju taż-żona tal-programm.

L-operazzjonijiet magħżula taħt 
kooperazzjoni transkonfinali u 
transnazzjonali, u l-allokazzjoni 
addizzjonali tal-artikolu 4 paragrafu 2,
għandhom jinvolvu benefiċjarji minn mill-
inqas żewġ pajjiżi parteċipanti, fejn mill-
inqas wieħed minnhom irid ikun minn Stat 
Membru. Operazzjoni tista’ tiġi 
implimentata f’pajjiż uniku, bil-
kundizzjoni li tkun għall-benefiċċju taż-
żona tal-programm.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-ambiti tematiċi u l-kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni tal-ambiti differenti ta’ kooperazzjoni 
għandhom jiġu armonizzati. Billi jiġi stabbilit li l-allokazzjoni addizzjonali se jkollha l-
konċentrazzjoni tematika tal-kooperazzjoni transnazzjonali, dan mhuwiex estiż għall-
ekwazzjoni fir-rigward tal-ħtiġiet għall-għażla tal-operazzjonijiet milħuqa mill-emenda 
proposta.

Emenda 314
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kondizzjonijiet msemmija hawn fuq 
m’għandhomx japplikaw għal dawk l-
azzjonijiet taħt kwalunkwe programm 
transkonfinali bejn l-Irlanda ta’ Fuq u l-
kontej fuq il-konfini tal-Irlanda f’appoġġ 
għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni msemmija 
fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6.

Or. en



PE490.976v01-00 148/176 AM\903764MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-importanza ta’ programmi transkonfinali għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni fir-
reġjun, u l-kontribuzzjoni pożittiva li l-UE tista’ tagħmel f’dan ir-rigward, huwa importanti li 
tiġi inkluża kunsiderazzjoni dwar dan fil-parti prinċipali tar-Regolament kif ukoll fil-
premessa. Programm transkonfinali biex jappoġġja l-paċi u r-rikonċiljazzjoni f’dan ir-reġjun 
għandu bżonn li jkollu l-flessibilità biex jappoġġja proġetti bejn komunitajiet differenti fi Stat 
Membru wieħed.

Emenda 315
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kondizzjonijiet msemmija hawn fuq 
m’għandhomx japplikaw għal dawk l-
azzjonijiet taħt kwalunkwe programm 
transkonfinali bejn l-Irlanda ta’ Fuq u l-
kontej fuq il-konfini tal-Irlanda f’appoġġ 
għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni msemmija 
fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6.

Or. en

Emenda 316
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operazzjonijiet li jikkonċernaw il-
kooperazzjoni interreġjonali taħt l-
Artikolu 2(3)(a) u (b) għandhom jinvolvu 
benefiċjarji minn mill-inqas tliet pajjiżi, 
fejn mill-inqas tnejn minnhom iridu 
jkunu Stati Membri.

L-operazzjonijiet li jikkonċernaw il-
kooperazzjoni interreġjonali taħt l-
Artikolu 2(3)(a) u (b) għandhom jinvolvu 
benefiċjarji minn mill-inqas tliet pajjiżi.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Fejn meħtieġ, għandha tingħata l-possibilità lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex 
jikkooperaw bejniethom, mingħajr ma jkun involut direttament Stat Membru wieħed.

Emenda 317
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operazzjonijiet li jikkonċernaw il-
kooperazzjoni interreġjonali taħt l-
Artikolu 2(3)(a) u (b) għandhom jinvolvu 
benefiċjarji minn mill-inqas tliet pajjiżi, 
fejn mill-inqas tnejn minnhom iridu jkunu 
Stati Membri.

L-operazzjonijiet li jikkonċernaw il-
kooperazzjoni interreġjonali u 
transnazzjonali taħt l-Artikolu 2(3)(a) u 
(b) għandhom jinvolvu benefiċjarji minn 
mill-inqas tliet pajjiżi, fejn mill-inqas tnejn 
minnhom iridu jkunu Stati Membri.

Or. pt

Emenda 318
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Minkejja l-paragrafu 2, REKT jew korp 
legali ieħor stabbilit taħt il-liġijiet ta’ 
wieħed mill-pajjiżi parteċipanti jista’ 
japplika bħala benefiċjarju uniku għal 
operazzjoni bil-kundizzjoni li jitwaqqaf 
minn awtoritajiet u korpi pubbliċi minn 
mill-inqas żewġ pajjiżi parteċipanti, għal 
kooperazzjoni transkonfinali u
transnazzjonali, u minn mill-inqas tliet 
pajjiżi parteċipanti, għal kooperazzjoni 
interreġjonali.

3. Minkejja l-paragrafu 2, REKT jew korp 
legali ieħor stabbilit taħt il-liġijiet ta’ 
wieħed mill-pajjiżi parteċipanti jista’ 
japplika bħala benefiċjarju uniku għal 
operazzjoni għal kooperazzjoni 
transkonfinali, transnazzjonali u 
interreġjonali.
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Or. pl

Emenda 319
Manfred Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-benefiċjarji għandhom jikkooperaw fl-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-ħatra ta’ 
persunal għall-operazzjonijiet u l-
finanzjament tagħhom.

4. Il-benefiċjarji għandhom jikkooperaw 
f’mill-anqas tlieta mill-metodi segwenti 
għal kull operazzjoni: fl-iżvilupp, l-
implimentazzjoni, il-ħatra ta’ persunal u l-
finanzjament tagħhom.

Or. en

Emenda 320
Manfred Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-benefiċjarji għandhom jikkooperaw fl-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-ħatra ta’ 
persunal għall-operazzjonijiet u l-
finanzjament tagħhom.

4. Il-benefiċjarji għandhom jikkooperaw 
f’mill-anqas tnejn mill-metodi segwenti 
għal kull operazzjoni: fl-iżvilupp, l-
implimentazzjoni, il-ħatra ta’ persunal u l-
finanzjament tagħhom.

Or. en

Emenda 321
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-benefiċjarji għandhom jikkooperaw fl-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-ħatra ta’ 
persunal għall-operazzjonijiet u l-
finanzjament tagħhom.

4. Il-benefiċjarji għandhom essenzjalment
jikkooperaw, minbarra f’każijiet 
eċċezzjonali ġustifikati minħabba spiża 
amministrattiva sproporzjonalment 
għolja, fl-iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-
ħatra ta’ persunal għall-operazzjonijiet u l-
finanzjament tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-prattika, il-proġetti ta’ spiss jissodisfaw l-erba’ kriterji kollha minkejja l-isforzi kollha 
verament diffiċli. Għaldaqstant, għandha tkun possibbli devjazzjoni f’każi individwali 
ġustifikati.

Emenda 322
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-benefiċjarji għandhom jikkooperaw fl-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-ħatra ta’ 
persunal għall-operazzjonijiet u l-
finanzjament tagħhom.  

4. Il-benefiċjarji għandhom jikkooperaw, 
jekk ma jeżistux ċerti raġunijiet opposti u 
sakemm din tkun possibbli għalihom, fl-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-ħatra ta’ 
persunal għall-operazzjonijiet u l-
finanzjament tagħhom.

Or. de

Emenda 323
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-benefiċjarji għandhom jikkooperaw fl-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-ħatra ta’ 
persunal għall-operazzjonijiet u l-
finanzjament tagħhom.

4. Il-benefiċjarji għandhom jikkooperaw fl-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-ħatra ta’ 
persunal għall-operazzjonijiet u l-
finanzjament tagħhom. Għall-programmi 
li jinvolvu r-reġjuni l-aktar imbiegħda u 
pajjiżi terzi, għandhom ikunu verifikati 
tal-anqas tnejn minn dawn il-
kundizzjonijiet.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest ta’ kooperazzjoni bejn ir-RUP u pajjiżi terz fil-viċinat, huwa diffiċli li jiġu 
rispettati l-kundizzjonijiet kollha tal-għażla msmmija. Huwa meħtieġ li r-RUP jibqa’ 
jkollhom, bħala eċċezzjoni, il-possibilità li jirrispttaw biss tnejn mill-erba’ soluzzjonijiet.

Emenda 324
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-benefiċjarji għandhom jikkooperaw fl-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-ħatra ta’ 
persunal għall-operazzjonijiet u l-
finanzjament tagħhom.

4. Il-benefiċjarji għandhom jikkooperaw fl-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-ħatra ta’ 
persunal għall-operazzjonijiet u l-
finanzjament tagħhom. Għall-programmi 
li jinkludu reġjuni li jaqgħu taħt l-
Artikolu 349 TFUE, tnejn biss minn dawn 
l-erba’ kundizzjonijiet jistgħu jiġu 
verifikati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

B’kunsiderazzjoni tal-kuntest speċifiku ta’ kooperazzjoni tar-reġjuni li jaqgħu taħt l-Artikolu 
349 TFUE u tal-pajjiżi terzi ġirien, huwa tassew diffiċli li jiġu rispettati l-erba’ 
kundizzjonijiet. Għalhekk qed jiġi propost li dawn ir-reġjuni jibqgħu fis-sitwazzjoni tal-
perjodu tal-programmazzjoni attwali, fejn tnejn biss minn dawn l-erba’ kundizzjonijiet 
għandhom ikunu rispettati.
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Emenda 325
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sat-30 t’April 2016 u sat-30 t’April ta’ 
kull sena sussegwenti sa u inkluż l-2022, l-
awtorità ta' ġestjoni għandha tippreżenta 
lill-Kummissjoni rapport annwali 
f'konformità mal-Artikolu 44(1) tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR]. Ir-
rapport sottomess fl-2016 għandu jkopri s-
snin finanzjarji 2014 u 2015, kif ukoll il-
perjodu bejn id-data tal-bidu għall-
eliġibbiltà tan-nefqa u l-
31 ta’ Diċembru 2013.

1. Sat-30 ta’ Ġunju 2016 u sat-30 ta’ 
Ġunju ta’ kull sena sussegwenti sa u inkluż 
l-2022, l-awtorità ta' ġestjoni għandha 
tippreżenta lill-Kummissjoni rapport 
annwali f'konformità mal-Artikolu 44(1) 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR]. Ir-rapport sottomess fl-2016 
għandu jkopri s-snin finanzjarji 2014 u 
2015, kif ukoll il-perjodu bejn id-data tal-
bidu għall-eliġibbiltà tan-nefqa u l-
31 ta’ Diċembru 2013.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Iż-żmien ta’ erba’ xhur huwa qasir wisq meta jitqabbel mas-sitt xhur tal-perjodu attwali, u 
dan fil-kuntest ta’ tisħiħ tal-obbligi amministrattivi u finanzjarji.

Emenda 326
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) fejn hu possibbli, id-dejta kollha 
għandha tinqasam skont il-ġeneru.

Or. en
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Emenda 327
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) progress fl-implimentazzjoni ta’ 
azzjonijiet għat-tisħiħ tal-kapaċità tal-
awtoritajiet u l-benefiċjarji sabiex 
jamministraw u jużaw il-FEŻR;

(b) fejn xieraq, progress fl-
implimentazzjoni ta’ azzjonijiet għat-tisħiħ 
tal-kapaċità tal-awtoritajiet u l-benefiċjarji 
sabiex jamministraw u jużaw il-FEŻR;

Or. en

Emenda 328
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-azzjonijiet speċifiċi meħuda sabiex 
tiġi promossa l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiela u sabiex tiġi prevenuta d-
diskriminazzjoni, inkluż l-aċċessibbiltà 
għal persuni b’diżabbiltà, u l-arranġamenti 
implimentati sabiex tiġi żgurata l-
perspettiva tal-integrazzjoni tal-ġeneru fil-
programm u l-operazzjonijiet;

(d) fejn xieraq, l-azzjonijiet speċifiċi 
meħuda sabiex tiġi promossa l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiela u sabiex tiġi 
prevenuta d-diskriminazzjoni, inkluż l-
aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà, u l-
arranġamenti implimentati sabiex tiġi 
żgurata l-perspettiva tal-integrazzjoni tal-
ġeneru fil-programm u l-operazzjonijiet;

Or. en

Emenda 329
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) l-azzjonijiet speċifiċi meħuda sabiex tiġi d) jeekk ikun meħtieġ, l-azzjonijiet 
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promossa l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiela u sabiex tiġi prevenuta d-
diskriminazzjoni, inkluż l-aċċessibbiltà 
għal persuni b’diżabbiltà, u l-arranġamenti 
implimentati sabiex tiġi żgurata l-
perspettiva tal-integrazzjoni tal-ġeneru fil-
programm u l-operazzjonijiet;

speċifiċi meħuda sabiex tiġi promossa l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiela u sabiex 
tiġi prevenuta d-diskriminazzjoni, inkluż l-
aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà, u l-
arranġamenti implimentati sabiex tiġi 
żgurata l-perspettiva tal-integrazzjoni tal-
ġeneru fil-programm u l-operazzjonijiet;

Or. fr

Emenda 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) azzjonijiet meħuda biex jippromwovu l-
iżvilupp sostenibbli;

(e) fejn xieraq, azzjonijiet meħuda biex 
jippromwovu l-iżvilupp sostenibbli;

Or. en

Emenda 331
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikun rilevanti għandhom jintużaw 
indikaturi komuni kif stabbilit fl-Anness ta’ 
dan ir-Regolament skont l-Artikolu 24(3) 
tar-Regolament (UE) Nru [...]/2012 [CPR]. 
Il-linji bażi tagħhom għandhom jiġu 
stabbiliti fil-livell ta’ żero u l-miri 
kumulattivi għandhom jiġu fissati għas-
sena 2022.

Fejn ikun rilevanti għandhom jintużaw il-
mudelli ta’ indikaturi komuni kif stabbilit 
fl-Anness ta’ dan ir-Regolament skont l-
Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) 
Nru [...]/2012 [CPR]. Il-linji bażi tagħhom 
għandhom jiġu stabbiliti fil-livell ta’ żero u 
l-miri kumulattivi għandhom jiġu fissati 
għas-sena 2022.

Or. fr
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Emenda 332
Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikun rilevanti għandhom jintużaw 
indikaturi komuni kif stabbilit fl-Anness ta’ 
dan ir-Regolament skont l-Artikolu 24(3) 
tar-Regolament (UE) Nru [...]/2012 [CPR]. 
Il-linji bażi tagħhom għandhom jiġu 
stabbiliti fil-livell ta’ żero u l-miri 
kumulattivi għandhom jiġu fissati għas-
sena 2022.

Fejn ikun rilevanti għandhom jintużaw il-
mudelli ta’  indikaturi komuni kif stabbilit 
fl-Anness ta’ dan ir-Regolament skont l-
Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) 
Nru [...]/2012 [CPR]. Il-linji bażi tagħhom 
għandhom jiġu stabbiliti fil-livell ta’ żero u 
l-miri kumulattivi għandhom jiġu fissati 
għas-sena 2022.

Or. fr

Emenda 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikun rilevanti għandhom jintużaw 
indikaturi komuni kif stabbilit fl-Anness ta’ 
dan ir-Regolament skont l-Artikolu 24(3) 
tar-Regolament (UE) Nru [...]/2012 [CPR]. 
Il-linji bażi tagħhom għandhom jiġu 
stabbiliti fil-livell ta’ żero u l-miri 
kumulattivi għandhom jiġu fissati għas-
sena 2022.

Fejn ikun rilevanti għandhom jintużaw 
kampjuni ta’ indikaturi komuni kif 
stabbilit fl-Anness ta’ dan ir-Regolament 
skont l-Artikolu 24(3) tar-Regolament 
(UE) Nru [...]/2012 [CPR]. Il-linji bażi 
tagħhom għandhom jiġu stabbiliti fil-livell 
ta’ żero u l-miri kumulattivi għandhom jiġu 
fissati għas-sena 2022.

Or. es

Emenda 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont tal-FEŻR allokat għall-
assistenza teknika għandu jiġi limitat għal 
6% tal-ammont totali allokat għal 
programm ta’ kooperazzjoni, iżda ma 
għandux ikun inqas minn 
EUR 1 500 000.

L-ammont tal-FEŻR allokat għall-
assistenza teknika għandu jiġi limitat għal 
6% tal-ammont totali allokat għal 
programm ta’ kooperazzjoni. Għall-
programmi li qed jiffaċċjaw diffikultajiet 
partikolari fl-implimentazzjoni, il-
Kummissjoni tista’ tawtorizza, fuq talba 
ġustifikata, li l-allokazzjoni tal-FEŻR 
iddedikata għall-assistenza teknika tkun 
limitata għal 8% tal-ammont totali allokat 
għall-programmi ta’ kooperazzjoni. 
Għall-programmi li l-allokazzjoni 
għalihom hija ta’ anqas minn EUR 50 
000 000, l-ammont tal-għajnuna għall-
assistenza teknina għandu jkun miftiehem 
bejn l-Istati Membri, il-pajjiżi terzi 
kkonċernati u l-Kummissjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea timplimenta programmi ta’ kooperazzjoni kumplessi u 
multidimensjonali li jgħaqqdu msieħba li ġejjin minn Stati Membri differenti. Ir-rata tal-
għajnuna teknika għandha tkun miżjuda f’każ ta’ diffikultajiet ta’ implimentazzjoni. Barra 
minn dan, għall-programmi ż-żgħar li l-ispejjeż fissi tagħhom huma ftit li xejn differenti minn 
dawk tal-programmi l-kbar, it-twaqqif ta' limitu minimu mhux se jsolvi din il-problema, l-
aktar jekk l-allokazzjoni ta' CTE titla’ għal aktar minn 7%.

Emenda 335
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont tal-FEŻR allokat għall-
assistenza teknika għandu jiġi limitat għal 
6% tal-ammont totali allokat għal 
programm ta’ kooperazzjoni, iżda ma 

L-ammont tal-FEŻR allokat għall-
assistenza teknika għandu jiġi limitat għal 
6% tal-ammont totali allokat għal 
programm ta’ kooperazzjoni.
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għandux ikun inqas minn 
EUR 1 500 000.

Or. en

Emenda 336
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont tal-FEŻR allokat għall-
assistenza teknika għandu jiġi limitat għal 
6% tal-ammont totali allokat għal 
programm ta’ kooperazzjoni, iżda ma 
għandux ikun inqas minn EUR 1 500 000.

L-ammont tal-FEŻR allokat għall-
assistenza teknika għandu jiġi limitat għal 
6% tal-ammont totali allokat għal 
programm ta’ kooperazzjoni, iżda ma 
għandux ikun inqas minn EUR 1 200 000.

Or. en

Emenda 337
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont tal-FEŻR allokat għall-
assistenza teknika għandu jiġi limitat għal 
6% tal-ammont totali allokat għal 
programm ta’ kooperazzjoni, iżda ma 
għandux ikun inqas minn EUR 1 500 000.

L-ammont tal-FEŻR allokat għall-
assistenza teknika għandu jiġi limitat għal 
6% tal-ammont totali allokat għal 
programm ta’ kooperazzjoni, iżda ma 
għandux ikun inqas minn EUR 1 500 000, 
ħlief għal programmi li jaffaċċjaw 
diffikultajiet partikolari fl-
implimentazzjoni jew li jkopru spazju ta’ 
kooperazzjoi kbir wisq, li jiġġustifika rata 
ta’ assistenza teknika aktar għolja. Tali 
eżenzjonijiet għandhom ikunu ġustifikati 
kif suppost.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-ammont tal-assistenza teknika fil-kuntest tal-programmi ta’ kooperazzjoni territorjali ma 
jistax ikun l-istess bħall-programmi reġjonali. Huwa meħtieġ li jkun possibbli li jiżdied il-
persentaġġ iddedikat għall-assistenza teknika għall-kooperazzjoni, b’kunsiderazzjoni tal-
awtoritajiet differenti konċernati li ġejjin minn diversi Stati Membri, minbarra dawk li 
mhumiex membri tal-UE.

Emenda 338
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont tal-FEŻR allokat għall-
assistenza teknika għandu jiġi limitat għal 
6% tal-ammont totali allokat għal 
programm ta’ kooperazzjoni, iżda ma 
għandux ikun inqas minn EUR 1 500 000.

L-ammont tal-FEŻR allokat għall-
assistenza teknika għandu jiġi limitat għal 
6% tal-ammont totali allokat għal 
programm ta’ kooperazzjoni, iżda ma 
għandux ikun inqas minn EUR 1 500 000, 
ħlief għal programmi li jaffaċċjaw 
diffikultajiet partikolari fl-
implimentazzjoni jew li jkopru spazju ta’ 
kooperazzjoi kbir wisq, li jiġġustifika rata 
ta’ assistenza teknika aktar għolja. Tali 
eżenzjonijiet għandhom ikunu ġustifikati 
kif suppost.

Or. fr

Emenda 339
László Surján

Proposta għal regolament
Artikolu 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont tal-FEŻR allokat għall-
assistenza teknika għandu jiġi limitat għal 
6% tal-ammont totali allokat għal 
programm ta’ kooperazzjoni, iżda ma 

L-ammont tal-FEŻR allokat għall-
assistenza teknika għandu jiġi limitat għal 
6% tal-ammont totali allokat għal 
programm ta’ kooperazzjoni, iżda ma 
għandux ikun inqas minn EUR 1 500 000, 
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għandux ikun inqas minn EUR 1 500 000. waqt li tiġi riservata l-possibilità għall-
kunsiderazzjoni ta’ każijiet individwali 
ppreżentati mill-Istati Membri.

Or. en

Emenda 340
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont tal-FEŻR allokat għall-
assistenza teknika għandu jiġi limitat għal 
6% tal-ammont totali allokat għal 
programm ta’ kooperazzjoni, iżda ma 
għandux ikun inqas minn EUR 1 500 000.

L-ammont tal-FEŻR allokat għall-
assistenza teknika għandu jiġi limitat għal 
6% tal-ammont totali allokat għal 
programm ta’ kooperazzjoni, iżda ma 
għandux ikun inqas minn EUR 1 500 000, 
ħlief għar-reġjuni l-aktar imbiegħda li fil-
każ tagħhom il-perċentwali allokata 
għall-għajnuna teknika tista’ titla’ sa 
10%.

Or. es

Emenda 341
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont tal-FEŻR allokat għall-
assistenza teknika għandu jiġi limitat għal 
6% tal-ammont totali allokat għal 
programm ta’ kooperazzjoni, iżda ma 
għandux ikun inqas minn EUR 1 500 000.

L-ammont tal-FEŻR allokat għall-
assistenza teknika għandu jiġi limitat għal 
6% tal-ammont totali allokat għal 
programm ta’ kooperazzjoni, iżda ma 
għandux ikun inqas minn EUR 1 500 000.
Fil-każ tar-reġjuni l-aktar imbiegħda dan 
il-limitu jista’ jitla’ sa 10%.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Minħabba s-sitwazzjoni ġeografika tagħhom u li tinkludi kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi u 
territorji ġirien, il-programmi ta’ kooperazzjoni territorjali tar-reġjuni l-aktar imbiegħda, 
jirriżultaw għoljin ħafna biex jiġu ġestiti. Ma’ dan jiżdied li huma programmi b’allokazzjoni 
ekonomika żgħira. Għal dawn ir-raġunijiet kollha l-perċentwali ddestinata għall-għajnuna 
teknika għandha togħla.

Emenda 342
Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont tal-FEŻR allokat għall-
assistenza teknika għandu jiġi limitat għal 
6% tal-ammont totali allokat għal 
programm ta’ kooperazzjoni, iżda ma 
għandux ikun inqas minn EUR 1 500 000.

L-ammont tal-FEŻR allokat għall-
assistenza teknika għandu jiġi limitat għal 
6% tal-ammont totali allokat għal 
programm ta’ kooperazzjoni, iżda ma 
għandux ikun inqas minn EUR 1 500 000, 
ħlief għal programmi li jaffaċċjaw 
diffikultajiet partikolari fl-
implimentazzjoni jew li jkopru spazju ta’ 
kooperazzjoi kbir wisq, li jiġġustifika rata 
ta’ assistenza teknika aktar għolja. Tali 
eżenzjonijiet għandhom ikunu ġustifikati 
kif suppost.

Or. fr

Emenda 343
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 29 sabiex twaqqaf regoli speċifiċi 
addizzjonali dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa 

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 29 sabiex twaqqaf regoli speċifiċi 
addizzjonali dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa 
għall-programmi ta’ kooperazzjoni.
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għall-programmi ta’ kooperazzjoni. Għalhekk, il-Kummissjoni tistabbilixxi 
dispożizzjonijiet partikolari li 
jikkonċernaw l-applikazzjoni tar-regoli 
fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat għall-
programmi ta’ kooperazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-interpretazzjonijiet differenti tal-leġiżlazzjoni relatata mal-iskemi ta’ għajnuna mill-Istat 
toħloq diffikultà għall-parteċipazzjoni tal-operaturi prrivati fil-programmi ta' kooperazzjoni. 
Il-Kummissjoni għandha tkun tista’ tistabbilixxi dispożizzjonijiet partikolari għall-
Kooperazzjoni Territorjali Ewropea dwar l-applikazzjoni ta’ dawn ir-regoli.

Emenda 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mingħajr ħsara għar-regoli dwar l-
eliġibbiltà stabbiliti fi jew abbażi tal-
Artikoli 55 sa 61 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR], ir-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [FEŻR] jew dan ir-
Regolament, il-kumitat ta’ monitoraġġ 
għandu jistabbilixxi regoli dwar l-
eliġibbiltà għall-programm ta’ 
kooperazzjoni b’mod ġenerali.

2. Mingħajr ħsara għar-regoli dwar l-
eliġibbiltà stabbiliti fi jew abbażi tal-
Artikoli 55 sa 61 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR], ir-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [FEŻR], dan ir-Regolament 
jew abbażi tiegħu, il-kumitat ta’ 
monitoraġġ għandu jistabbilixxi regoli 
dwar l-eliġibbiltà għall-programm ta’ 
kooperazzjoni b’mod ġenerali.

Or. en

Emenda 345
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għal kwistjonijiet mhux koperti mir- 3. Għal kwistjonijiet mhux koperti mir-
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regoli dwar l-eliġibbiltà stabbiliti fi jew 
abbażi tal-Artikoli 55 sa 61 tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR], ir-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [FEŻR] jew dan ir-
Regolament jew mill-kumitat ta’ 
monitoraġġ, ir-regoli nazzjonali tal-pajjiż 
fejn issir in-nefqa għandhom japplikaw.

regoli dwar l-eliġibbiltà stabbiliti fi jew 
abbażi tal-Artikoli 55 sa 61 tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR], ir-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [FEŻR] jew dan ir-
Regolament jew mill-kumitat ta’ 
monitoraġġ, ir-regoli nazzjonali tal-Istat 
Membru tal-benefiċjarju li jkun għamel 
in-nefqa għandhom japplikaw.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-pajjiż fejn tkun saret in-nefqa twassal għal riskju ta’ kumplessità kbira 
wisq fil-ġestjoni tal-operazzjonijiet u tal-programmi. It-traċċabilità tal-ispejjeż skont il-post 
efjn dawn ikunu saru u mhux skont il-post fejn ikun l-imsieħeb li jkun wettaqha hija 
kkumplikata wisq.

Emenda 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għal kwistjonijiet mhux koperti mir-
regoli dwar l-eliġibbiltà stabbiliti fi jew 
abbażi tal-Artikoli 55 sa 61 tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR], ir-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [FEŻR] jew dan ir-
Regolament jew mill-kumitat ta’ 
monitoraġġ, ir-regoli nazzjonali tal-pajjiż 
fejn issir in-nefqa għandhom japplikaw.

3. Għal kwistjonijiet mhux koperti mir-
regoli dwar l-eliġibbiltà stabbiliti fi jew 
abbażi tal-Artikoli 55 sa 61 tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR], ir-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [FEŻR], dan ir-
Regolament jew abbażi tiegħu jew mill-
kumitat ta’ monitoraġġ, ir-regoli nazzjonali 
tal-pajjiż fejn issir in-nefqa għandhom 
japplikaw.

Or. en

Emenda 347
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 18 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kostijiet tal-persunal ta’ operazzjoni 
jistgħu jiġu kkalkulati bħala rata fissa li 
tista’ tasal sa 15 % tal-kostijiet diretti 
minbarra l-kostijiet tal-persunal ta’ dik l-
operazzjoni.

Il-kostijiet tal-persunal ta’ operazzjoni 
jistgħu jiġu kkalkulati bħala rata fissa li 
tista’ tasal sa 10 % tal-kostijiet diretti 
minbarra l-kostijiet tal-persunal ta’ dik l-
operazzjoni.

Or. en

Emenda 348
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 18 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kostijiet tal-persunal ta’ operazzjoni 
jistgħu jiġu kkalkulati bħala rata fissa li 
tista’ tasal sa 15 % tal-kostijiet diretti 
minbarra l-kostijiet tal-persunal ta’ dik l-
operazzjoni.

Il-kostijiet tal-persunal ta’ operazzjoni 
jistgħu jiġu kkalkulati bħala rata fissa li 
tista’ tasal sa 20 % tal-kostijiet diretti 
minbarra l-kostijiet tal-persunal ta’ dik l-
operazzjoni.

Or. pl

Emenda 349
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operazzjonijiet taħt il-programmi ta’ 
kooperazzjoni, soġġetti għad-derogi 
msemmija fil-paragrafi 2 u 3, għandhom 
jitqiegħdu fil-parti taż-żona tal-programm 
li tinkludi t-territorju tal-Unjoni (il-‘parti 
tal-Unjoni taż-żona tal-programm’).

1. L-operazzjonijiet taħt il-programmi ta’ 
kooperazzjoni, soġġetti għad-derogi 
msemmija fil-paragrafu 2, għandhom 
jitqiegħdu fiż-żona koperta mill-
programm.
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Or. fr

Emenda 350
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-awtorità ta’ ġestjoni għandha 
taċċetta proġett transkonfinali jew 
transnazzjonali koordinat minn REKT ’il 
barra miż-żona ta’ kooperazzjoni, dejjem 
jekk l-attività hija esegwita fiż-żona tal-
programm.

Or. es

Emenda 351
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità ta’ ġestjoni tista’ taċcetta li 
operazzjoni sħiħa jew parti minnha tiġi 
implimentata barra l-parti tal-Unjoni taż-
żona tal-programm, bil-kundizzjoni li l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin jiġu 
sodisfatti:

2. L-awtorità ta’ ġestjoni tista’ taċcetta li 
operazzjoni sħiħa jew parti minnha tiġi 
implimentata barra l-parti taż-żona tal-
programm, bil-kundizzjoni li l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin jiġu 
sodisfatti:

Or. fr

Emenda 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-ammont totali allokat taħt il-
programm ta’ kooperazzjoni lill-
operazzjonijiet li jkunu jinsabu barra l-
parti tal-Unjoni taż-żona tal-programm 
ma jaqbiżx l-20 % tal-appoġġ mill-FEŻR 
fil-livell tal-programm, jew it-30 % fil-każ 
ta' programmi ta' kooperazzjoni li 
għalihom il-parti tal-Unjoni tal-
programm tkun tikkonsisti mir-reġjuni l-
aktar imbiegħda;

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tissimplifika l-implimentazzjoni ta’ CTE. Il-monitoraġġ u l-
kontroll tal-ispejje imwettqa barra miż-żona tal-programm jiswew il-flus, huma kumplessi u 
jieħdu ħafna ħin. Huwa possibbli ħafna li l-imsieħba involuti fi programm ta’ kooperazzjoni 
jiddeċiedu li jużaw somom kbar barra miż-żona tal-programm, filwaqt li jirrispettaw il-
kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 19 (2) (a).

Emenda 353
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għal operazzjonijiet li jikkonċernaw 
attivitajiet promozzjonali u l-bini ta’ 
kapaċitajiet, nefqa tista’ ssir barra mill-
parti tal-Unjoni taż-żona tal-programm 
sakemm jintlaħqu l-kundizzjonijiet fil-
paragrafi 2(a) u 2(c).

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tissimplifika l-implimentazzjoni ta’ CTE. Il-monitoraġġ u l-
kontroll tal-ispejje imwettqa barra miż-żona tal-programm jiswew il-flus, huma kumplessi u 
jieħdu ħafna ħin. Huwa possibbli ħafna li l-imsieħba involuti fi programm ta’ kooperazzjoni 
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jiddeċiedu li jużaw somom kbar barra miż-żona tal-programm, filwaqt li jirrispettaw il-
kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 19 (2) (a).

Emenda 354
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet tal-Artikoli 113(1) u (2) 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR], l-Istati Membri li jkunu qegħdin 
jipparteċipaw fi programm għandhom 
jaħtru awtorità ta’ ġestjoni unika u, għall-
finijiet tal-Artikolu 113(4) ta' dak ir-
Regolament, awtorità tal-awditjar unika, li 
għandhom ikunu jinsabu fl-istess Stat 
Membru.

1. Għall-finijiet tal-Artikoli 113(1) u (2) 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR], l-Istati Membri li jkunu qegħdin 
jipparteċipaw fi programm għandhom 
jaħtru awtorità ta’ ġestjoni unika, għall-
finijiet tal-Artikolu 113(2) ta’ dak ir-
Regolament, awtorità ta’ ċertifikazzjoni, 
u, għall-finijiet tal-Artikolu 113(4) ta' dak 
ir-Regolament, awtorità tal-awditjar unika.
L-awtorità ta’ ġestjoni u l-awtorità tal-
awditjar għandhom ikunu jinsabu fl-istess 
Stat Membru.

L-Istati Membri li jipparteċipaw fi 
programm ta’ kooperazzjoni jistgħu 
jaħtru awtorità ta’ ġestjoni unika li 
tiżgura wkoll il-funzjonijiet tal-awtorità 
ta’ ċertifikazzjoni. Il-ħatriet isiru 
mingħajr preġudizzju għat-tqassim tar-
responsabilitajiet bejn l-Istati Membri 
parteċipanti f’dan il-programm, f’dak li 
jikkonċerna l-applikazzjoni ta’ 
korrezzjonijiet finanzjarji, hekk kif 
stabbilit fil-programm ta’ kooperazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest tal-programmi ta’ kooperazzjoni territorjali, meta r-rendiment tal-awtoritajiet ta’ 
ċertifikazzjoni jiġi verifikat, kemm fir-rigward tal-għarfien mogħti u kemm għall-valur miżjud 
li minnu jibbenefikaw il-programmi amministrati (f’termini ta’ simplifikazzjoni ta’ proċeduri, 
armonizzazzjoni tar-regoli ta’ kontroll, tnaqqis fl-irregolaritajiet, u ġestjoni tal-ispejjeż), l-
Istati Membri għandhom ikollhom il-libertà li jżommu dawn iż-żewġ funzjjonijiet separati.
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Emenda 355
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet tal-Artikoli 113(1) u (2) 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR], l-Istati Membri li jkunu qegħdin 
jipparteċipaw fi programm għandhom 
jaħtru awtorità ta’ ġestjoni unika u, għall-
finijiet tal-Artikolu 113(4) ta' dak ir-
Regolament, awtorità tal-awditjar unika, li
għandhom ikunu jinsabu fl-istess Stat 
Membru.

1. Għall-finijiet tal-Artikoli 113(1) u (2) 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR], l-Istati Membri li jkunu qegħdin 
jipparteċipaw fi programm ta’ 
kooperazzjoni għandhom jaħtru awtorità 
ta’ ġestjoni unika u, għall-finijiet tal-
Artikolu 113(4) ta' dak ir-Regolament, 
awtorità tal-awditjar unika. L-awtorità ta’ 
ġestjoni u l-awtorità tal-awditjar
għandhom ikunu jinsabu fl-istess Stat 
Membru. L-Istat Membru li qed 
jipparteċipa fi programm ta’ 
kooperazzjoni jista’ jaħtar awtorità ta’ 
ġestjoni unika biex twettaq il-funzjonijiet 
tal-awtorità taċ-ċertifikazzjoni. Il-ħatriet 
huma mingħajr preġudizzju għall-qsim 
tar-responsabbiltajiet fir-rigward tal-
applikazzjoni ta’ korrezzjonijiet 
finanzjarji fost l-Istati Membri 
parteċipanti kif stabbilit fil-programm ta’ 
kooperazzjoni.

Or. en

Emenda 356
Manfred Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sakemm ma jkun ippjanat l-ebda 
REKT, l-Istati Membri għandhom 
janalizzaw matul l-iżvilupp tal-programm 
ta’ kooperazzjoni, jekk il-miri tal-
programm jintlaħqux aħjar permezz tal-
ħatra ta’ REKT bħala awtorità 
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amministrattiva. 

Or. de

Emenda 357
Pervenche Berès
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Proposta għal regolament
Artikolu 21 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri li jkunu qegħdin 
jipparteċipaw fi programm ta’ 
kooperazzjoni jistgħu jużaw REKT bl-għan 
li jagħmlu r-raggruppament responsabbli 
għall-ġestjoni tal-programm ta’ 
kooperazzjoni jew parti minnu, 
notevolment billi jagħtuh ir-
responsabbiltajiet ta’ awtorità ta’ ġestjoni.

L-Istati Membri li jkunu qegħdin 
jipparteċipaw fi programm ta’ 
kooperazzjoni jistgħu jużaw REKT bl-għan 
li jagħmlu r-raggruppament responsabbli 
għall-ġestjoni tal-programm ta’ 
kooperazzjoni jew parti minnu, 
notevolment billi jagħtuh ir-
responsabbiltajiet ta’ awtorità ta’ ġestjoni.
Għandu jiġi żgurat li l-prinċipju tas-
sħubija huwa rispettat skont l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru. [...CPR]1.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en

Emenda 358
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 21 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri li jkunu qegħdin 
jipparteċipaw fi programm ta’ 
kooperazzjoni jistgħu jużaw REKT bl-għan 
li jagħmlu r-raggruppament responsabbli 
għall-ġestjoni tal-programm ta’

L-Istati Membri li jkunu qegħdin 
jipparteċipaw fi programm ta’ 
kooperazzjoni jistgħu jużaw REKT jew 
korp legali ieħor stabbilit skont il-liġijiet 
ta’ wieħed mill-pajjiżi parteċipanti bl-għan 
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kooperazzjoni jew parti minnu, 
notevolment billi jagħtuh ir-
responsabbiltajiet ta’ awtorità ta’ ġestjoni.

li jagħmlu r-raggruppament responsabbli 
għall-ġestjoni tal-programm ta’ 
kooperazzjoni jew parti minnu, 
notevolment billi jagħtuh ir-
responsabbiltajiet ta’ awtorità ta’ ġestjoni.

  

Or. pl

Emenda 359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità ta’ ġestjoni ta’ programm ta’ 
kooperazzjoni għandha twettaq il-
funzjonijiet tal-awtorità ta’ ġestjoni u tal-
awtorità ta’ ċertifikazzjoni stabbiliti fl-
Artikoli 114 u 115 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

1. L-awtorità ta’ ġestjoni ta’ programm ta’ 
kooperazzjoni għandha twettaq il-
funzjonijiet tal-awtorità ta’ ġestjoni  
stabbiliti fl-Artikolu 114 tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR].

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Adattament meħtieġ għall-Artikolu 20.

Emenda 360
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-awtorità ta’ ġestjoni ma tkunx tista’ 
twettaq verifiki taħt l-Artikolu 114(4)(a) 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
madwar iż-żona kollha tal-programm, kull 
Stat Membru jew pajjiż terz għandu 

Fejn l-awtorità ta’ ġestjoni ma tkunx tista’ 
twettaq verifiki taħt l-Artikolu 114(4)(a) 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
madwar iż-żona kollha tal-programm, kull 
Stat Membru jew pajjiż terz, bi qbil mal-
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jiddeżinja l-korp jew il-persuna 
responsabbli għat-twettiq ta’ verifiki bħal 
dawn fir-rigward tal-benefiċjarji fuq it-
territorju tiegħu (‘kontrollur(i)’).

awtoritajiet reġjonali u lokali eletti,
għandu jiddeżinja l-korp jew il-persuna 
responsabbli għat-twettiq ta’ verifiki bħal 
dawn fir-rigward tal-benefiċjarji fuq it-
territorju tiegħu (‘kontrollur(i)’).

Or. fr

Emenda 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk il-kontrolluri għandhom, fejn 
possibbli, ikunu l-istess korpi responsabbli 
għat-twettiq ta’ verifiki bħal dawn għall-
programmi operazzjonali taħt l-għan ta' 
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi jew, 
fil-każ ta' pajjiżi terzi, għat-twettiq ta’ 
verifiki kumparabbli skont l-istrumenti ta' 
politika esterna tal-Unjoni.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minħabba r-regoli ta’ eliġibilità speċifiċi ta’ CTE, mhux bilfors gżandhom jinħatru l-istess 
kontrolluri għall-programmi CTE u l-programmi tal-objettiv ‘investiment għat-tkabbir u l-
impjieg’.

Emenda 362
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22a
Il-funzjonijiet ta' l-awtorità ta' 
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ċertifikazzjoni
L-awtorità ta’ ċertifikazzjoni ta’ 
programm ta’ kooperazzjoni għandha 
twettaq il-funzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 
115 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR]. Meta tinħatar awtorità ta’ ġestjoni 
unika, din għandha tassumi l-funzjonijiet 
definiti fl-Artikoli 114 u 115 ta’ dak ir-
Regolament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Adattament meħtieġ għall-Artikolu 20.

Emenda 363
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 24 imħassar
Akkreditazzjoni
L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tiġi 
akkreditata mill-korp tal-akkreditazzjoni 
tal-Istat Membru li fih tkun tinsab l-
awtorità ta’ ġestjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa propost li titħassar l-akkreditazzjoni għall-objettiv ta’ kooperazzjoni territorjali għx 
aħna nixtiequ nħassruha wkoll mir-Regolament ġenerali. Fil-fatt, tali akkreditazzjoni tista’
tikkawża dewmien u tikkomplika l-proċeduri b’mod konsiderevoli.

Emenda 364
Oldřich Vlasák, James Nicholson
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Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tiżgura li 
kwalunkwe ammont imħallas bħala riżultat 
ta’ irregolarità jkun irkuprat mill-
benefiċjarju ewlieni jew uniku. Il-
benefiċjarji għandhom iħallsu lura lill-
benefiċjarju ewlieni kwalunkwe ammont li 
ma kellux jitħallas.

2. L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tiżgura li 
kwalunkwe ammont imħallas bħala riżultat 
ta’ irregolarità jkun irkuprat mill-
benefiċjarju aħħari. Il-benefiċjarji 
aħħarija għandhom iħallsu lura 
kwalunkwe ammont li ma kellux jitħallas 
lill-awtorità ta’ ġestjoni.

Or. en

Emenda 365
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-benefiċjarju ewlieni ma 
jirnexxielux jiggarantixxi l-ħlas lura 
minn benefiċjarji oħra jew jekk l-awtorità 
ta’ ġestjoni ma jirnexxilhiex tiggarantixxi 
l-ħlas lura mill-benefiċjarju ewlieni jew 
uniku, l-Istat Membru jew il-pajjiż terz li 
fit-territorju tiegħu il-benefiċjarju jkun 
jinsab jew, fil-każ ta’ REKT, ikun 
irreġistrat għandu jirrimborsa lill-awtorità 
ta’ ġestjoni l-ammont li ma kellux jitħallas 
lil dak il-benefiċjarju. L-awtorità ta’ 
ġestjoni għandha tkun responsabbli għar-
rimborż tal-ammonti kkonċernati lill-baġit 
ġenerali tal-Unjoni, skont it-tqassim tar-
responsabbiltajiet fost l-Istati Membri 
parteċipanti kif stabbilit fil-programm ta’ 
kooperazzjoni.

3. Jekk l-awtorità ta’ ġestjoni ma 
jirnexxilhiex tiggarantixxi l-ħlas lura mill-
benefiċjarju aħħari, l-Istat Membru jew il-
pajjiż terz li fit-territorju tiegħu l-
benefiċjarju aħħari jkun jinsab jew, fil-każ 
ta’ REKT, ikun irreġistrat għandu 
jirrimborsa lill-awtorità ta’ ġestjoni l-
ammont li ma kellux jitħallas lil dak il-
benefiċjarju. L-awtorità ta’ ġestjoni 
għandha tkun responsabbli għar-rimborż 
tal-ammonti kkonċernati lill-baġit ġenerali 
tal-Unjoni, skont it-tqassim tar-
responsabbiltajiet fost l-Istati Membri 
parteċipanti kif stabbilit fil-programm ta’ 
kooperazzjoni.

Or. en
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Emenda 366
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 28 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jiġu stabbiliti regoli dettaljati 
dwar il-ġestjoni finanzjarja kif ukoll il-
programmazzjoni, il-monitoraġġ, l-
evalwazzjoni u l-kontroll tal-
parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi fi 
programmi ta’ kooperazzjoni 
transnazzjonali u interreġjonali kif 
imsemmi fl-Artikolu 3(4), it-tieni 
subparagrafu, u (5) fil-programm ta’ 
kooperazzjoni rilevanti u/jew il-ftehim ta’ 
finanzjament rilevanti bejn il-
Kummissjoni, kull wieħed mill-pajjiżi terzi 
u l-Istat Membru li fih ikun hemm l-
awtorità ta’ ġestjoni tal-programm ta’ 
kooperazzjoni rilevanti, kif xieraq.

Għandhom jiġu stabbiliti regoli dettaljati 
dwar il-ġestjoni finanzjarja kif ukoll il-
programmazzjoni, il-monitoraġġ, l-
evalwazzjoni u l-kontroll tal-
parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi fi 
programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali, transnazzjonali u 
interreġjonali kif imsemmi fl-Artikolu 3(4), 
it-tieni subparagrafu, u (5) fil-programm 
ta’ kooperazzjoni rilevanti u/jew il-ftehim 
ta’ finanzjament rilevanti bejn il-
Kummissjoni, kull wieħed mill-pajjiżi terzi 
u l-Istat Membru li fih ikun hemm l-
awtorità ta’ ġestjoni tal-programm ta’ 
kooperazzjoni rilevanti, kif xieraq.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda raġuni  à priori li ma jiġux ikkunsidrati l-programmi transkonfinali li 
jinkludu r-reġjuni l-aktar imbiegħda u pajjiżi terzi.

Emenda 367
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 17(1) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 
żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2. Is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 17(1) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 
3 snin.
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Emenda 368
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Anness 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

imħassar

Or. en

Emenda 369
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Anness 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għanda tiġi miżjuda r-regola li ġejja mal-
intestatura "Trasport" fit-tabella tal-
Anness:
Rotot tal-baħar Tunnellata-km Żieda fil-
merkanzija trasportata fuq rotot tal-baħar

Or. fr

Emenda 370
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Anness  –titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Indikaturi komuni għall-għan ta’ 
kooperazzjoni territorjali Ewropea 
(imsemmija fl-Artikolu 15)

imħassar
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