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Emenda 444
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Operazzjonijiet iffinanzjati mill-Fondi tal-
QSK għandhom jikkonformaw mal-liġi tal-
Unjoni u nazzjonali applikabbli.

Operazzjonijiet iffinanzjati mill-Fondi tal-
QSK għandhom jikkonformaw mal-liġi tal-
Unjoni u nazzjonali applikabbli. Bil-
maqlub isiru wkoll bidliet fil-leġiżlazzjoni 
tal-UE attwali fl-ambitù tal-impriżi tal-
kontabilità tal-Fondi tal-QSK.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tar-reviżjoni li jmiss tar-regoli tal-UE ta’ għajnuna għall-perjodu bejn l-2014 u l-
2020, li jiffurmaw il-bażi legali għal ħafna mill-attivitajiet u proġetti ta’ politika reġjonali tal-
UE  għal perjodu bejn l-2014 u l-2020, għandha tiġi żgurata armonija bejn il-politika ta’ 
għajnuna tal-UE u d-direzzjoni strateġika tal-politika ta' koeżjoni tal-UE. Bidliet fil-
kundizzjonijiet tal-qafas legali Ewropej u nazzjonali, ma għandhomx jikkuntradixxu l-
għanijiet u l-intenzjonijiet tal-politika ta' koeżjoni tal-UE għall-perjodu bejn l-2014 u l-2020.

Emenda 445
László Surján, Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 7 – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel 
u n-nisa u nondiskriminazzjoni

Il-promozzjoni tal-opportunitajiet ugwali
u nondiskriminazzjoni

Or. en

Emenda 446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
integrazzjoni tal-ġeneru tiġi promossa fit-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
programmi.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel u l-integrazzjoni koerenti tal-
perspettiva tal-ġeneru fl-istadji kollha tat-
tħejjija, l-iprogrammar u l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Fondi CSF billi jintużaw 
metodi tal-valutazzjoni tal-ibbaġittjar 
skont is-sessi.  
L-Istati Membri se jippermettu wkoll li 
jkun hemm parteċipazzjoni bbilanċjata 
bejn in-nisa u l-irġiel fil-ġestjoni u l-
implimentazzjoni tal-programmi 
operazzjonali fil-livell lokali, reġjonali u 
nazzjonali u jirrapportaw dwar il-progress 
f’din il-kwistjoni.

Or. en

Emenda 447
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
integrazzjoni tal-ġeneru tiġi promossa fit-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
programmi. 

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel tiġi promossa u l-
integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneru 
tinkiseb fit-tħejjija u l-implimentazzjoni 
tal-programmi.

Or. en
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Emenda 448
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
integrazzjoni tal-ġeneru tiġi promossa fit-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
programmi. 

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel u l-integrazzjoni tal-
perspettiva tal-ġeneru tiġi promossa fit-
tħejjija, l-ipprogrammar, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi.

Or. en

Emenda 449
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
integrazzjoni tal-ġeneru tiġi promossa fit-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
programmi.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-perspettiva tal-
ugwaljanza reali u effettiva bejn in-nisa u 
l-irġiel u l-integrazzjoni tal-ġeneru tiġi 
garantita fit-tħejjija u l-implimentazzjoni 
tal-programmi kif ukoll fis-superviżjoni u 
l-evalwazzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneru għandha tiġi inkluża fit-tħejjija u l-implimentazzjoni 
tal-programmi kif ukoll fis-superviżjoni u l-evalwazzjoni.

Emenda 450
Richard Seeber
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
integrazzjoni tal-ġeneru tiġi promossa fit-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
programmi.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel u l-integrazzjoni tal-
perspettiva tal-ġeneru tittieħed 
inkunsiderazzjoni fit-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi.

Or. en

Emenda 451
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta’ sess, ta’ oriġini razzjali jew 
etnika, ta’ reliġjon jew twemmin, ta’ 
diżabbiltà, ta’ età, ta’ orjentazzjoni 
sesswali jew tal-identità tal-ġeneru matul 
it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
programmi billi tingħata attenzjoni 
partikolari lil dawk li jaffaċċjaw diversi 
diskriminazzjonijiet. L-aċċessibbiltà għall-
persuni b’diżabbiltà għandha tkun waħda 
mill-kriterji li se jiġu osservati fl-
operazzjonijiet importanti kofinanzjati 
mill-Fondi u li se jittieħdu 
inkunsiderazzjoni fl-istadji diversi ta’ 
implimentazzjoni. 

Or. en
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Emenda 452
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi.
.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul il-programmi.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji ta' nondiskriminazzjoni, ugwaljanza u aċċessibbiltà għal persuni b'diżabbiltà 
għandhom jiġu osservati fil-fażijiet kollha tal-Fond, inkluż fil-monitoraġġ u l-evalwazzjoni 
tal-Programmi Operazzjonali kollha , sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni tal-prinċipji 
speċifikati f'Artikolu 7.

Emenda 453
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex 
jeliminaw kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi, kif ukoll 
fis-superviżjoni u l-evalwazzjoni.
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe tip ta’ diskriminazzjoni għandha tiġi eliminata matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi, kif ukoll fis-superviżjoni u l-evalwazzjoni.

Emenda 454
László Surján

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex jiġu 
promossi l-opportunitajiet ugwali għal 
kulħadd u biex jipprevjenu kwalunkwe 
diskriminazzjoni abbażi ta’ sess, ta’ oriġini 
razzjali jew etnika, ta’ reliġjon jew 
twemmin, ta’ diżabbiltà, ta’ età jew ta’ 
orjentazzjoni sesswali u jkun evitat li tiġi 
riprodotta s-segragazzjoni matul it-tħejjija 
u l-implimentazzjoni tal-programmi.

Or. en

Emenda 455
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija u l-

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta’ sess, ta’ oriġini razzjali jew 
etnika, ta’ reliġjon jew twemmin, ta’ 
diżabbiltà, ta’ età jew ta’ orjentazzjoni 
sesswali matul l-ipprogrammar u l-
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implimentazzjoni tal-programmi. implimentazzjoni, kif ukoll il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-Fondi.

Or. en

Emenda 456
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta’ sess, ta’ oriġini razzjali jew 
etnika, ta’ reliġjon jew twemmin, ta’ 
diżabbiltà, ta’ età jew ta’ orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi. B’mod 
partikolari, l-aċċessibbiltà għall-persuni 
b’diżabbiltà għandha tittieħed 
inkunsiderazzjoni, fejn hu xieraq, fit-
tħejjija, l-ipprogrammar u l-
implimentazzjoni tal-programmi. 

Or. en

Emenda 457
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod partikulari, l-aċċessibbiltà għall-
persuni b’diżabbiltà għandha titqies fid-
definizzjoni tal-operazzjonijiet 
kofinanzjati mill-Fondi, kif ukoll matul il-
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programmazzjoni, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-Fondi.

Or. es

Emenda 458
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod partikolari, l-aċċessibbiltà għall-
persuni b’diżabbiltà għandha tkun waħda 
mill-kriterji osservati fl-operazzjonijiet 
importanti kofinanzjati mill-Fondi u 
tittieħed inkunsiderazzjoni matul l-
ipprogrammar u l-implimentazzjoni, kif 
ukoll il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
Fondi. 

Or. en

Emenda 459
Marian Harkin, Catherine Bearder

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dispożizzjonijiet li joħorġu mill-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà 
għandha tittieħed inkunsiderazzjoni matul 
l-ipprogrammar u l-implimentazzjoni, kif 
ukoll il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
Fondi. 

Or. en
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Emenda 460
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi tal-Fondi tal-QSK għandhom 
jiġu segwiti fil-qafas tal-iżvilupp 
sostenibbli u l-promozzjoni tal-Unjoni tal-
għan tal-ħarsien u t-titjib tal-ambjent, kif 
stabbilit fl-Artikolu 11 tat-Trattat, filwaqt 
li jitqies il-prinċipju ta’ min iniġġes iħallas.

L-objettivi tal-Fondi tal-QSK għandhom 
jiġu segwiti fil-qafas u b’kunsiderazzjoni 
permanenti tal-iżvilupp sostenibbli u l-
promozzjoni tal-Unjoni tal-għan ta’ 
konservazzjoni, tal-ħarsien, it-titjib u r-
rispett tal-ambjent u japplikaw b’mod 
partikolari f’konformità mal-Artikolu 11 
tat-Trattat, u skont  il-prinċipju ta’ min 
iniġġes iħallas.

Or. fr

Emenda 461
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi tal-Fondi tal-QSK għandhom 
jiġu segwiti fil-qafas tal-iżvilupp 
sostenibbli u l-promozzjoni tal-Unjoni tal-
għan tal-ħarsien u t-titjib tal-ambjent, kif 
stabbilit fl-Artikolu 11 tat-Trattat, filwaqt 
li jitqies il-prinċipju ta’ min iniġġes iħallas. 

L-objettivi tal-Fondi tal-QSK għandhom 
jiġu segwiti fil-qafas tal-iżvilupp 
sostenibbli integrat u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan tal-ħarsien u t-titjib tal-
ambjent, kif stabbilit fl-Artikoli 11 u 19
tat-Trattat, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta’ 
min iniġġes iħallas u jitnaqqsu spejjeż 
esterni futuri għas-soċjetà Ewropea. 

Or. en
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Emenda 462
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti tal-
ħarsien ambjentali, l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, 
ir-reżiljenza għal diżastri u l-prevenzjoni u 
l-ġestjoni tar-riskju ta’ adattament jiġu 

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw, abbażi tal-
leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti, li r-
rekwiżiti tal-ħarsien ambjentali, l-
effiċjenza fl-użu tal-enerġija, il-ħarsien 
tal-bijodiversità u l-ekosistema, il-
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promossi fit-tħejjija u l-implimentazzjoni 
tal-Kuntratti ta’ Sħubija u l-programmi. L-
Istati Membri għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar l-appoġġ għall-
objettivi tat-tibdil fil-klima bl-użu tal-
metodoloġija adottata mill-Kummissjoni. 
Il-Kummissjoni għandha tadotta din il-
metodoloġija permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni. L-att ta’ 
implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont 
il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 143(3).

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, ir-
reżiljenza għal diżastri bbażata fuq l-
ekosistema u l-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-
riskju ta’ adattament jiġu promossi fit-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Kuntratti 
ta’ Sħubija u inklużi bħala objettivi fil-
programmi. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu informazzjoni dwar l-appoġġ 
għall-objettivi tat-tibdil fil-klima u tal-
bijodiversità bl-użu tal-metodoloġija 
adottata mill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tadotta din il-
metodoloġija permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni. L-att ta’ 
implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont 
il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 143(3). Is-sostenibbiltà għandha 
wkoll tiġi żgurata f’termini biex jinżamm 
u jinħoloq l-impjieg. 

Or. en

Emenda 464
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru, Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

tal-bijodiversità bl-użu tal-metodoloġija 
adottata mill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tadotta din il-
metodoloġija permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni. L-att ta’ 
implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont 
il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 143(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju tal-iżvilupp sostenibbli, billi tkun żgurata ekonomija bbilanċjata u żvilupp soċjali 
mingħajr it-tħaffir tar-riżorsi naturali u l-ambjent huwa prinċipju bażiku tal-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea u għandu jiġi implimentat fil-politiki u l-programmi kollha. 

Emenda 465
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti tal-
ħarsien ambjentali, l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, 
ir-reżiljenza għal diżastri u l-prevenzjoni u 
l-ġestjoni tar-riskju ta’ adattament jiġu 
promossi fit-tħejjija u l-implimentazzjoni 
tal-Kuntratti ta’ Sħubija u l-programmi. L-
Istati Membri għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar l-appoġġ għall-
objettivi tat-tibdil fil-klima.
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Or. en

Emenda 466
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Strateġiji makroreġjonali u strateġiji tal-

baċiri tal-baħar 
Il-Fondi CSF għandhom jikkontribwixxu 
għal strateġiji makroreġjonali u strateġiji 
tal-baċiri tal-baħar, fejn l-Istati Membri u 
r-reġjuni jipparteċipaw f’tali strateġiji. Il-
Kummissjoni u l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom jiżguraw il-
koordinazzjoni tal-Fondi ma’ dawn l-
istrateġiji fil-livell tal-Qafas Strateġiku 
Komuni, tal-Kuntratti ta’ Sħubija u tal-
programmi operazzjonali sabiex tkun 
assigurata allokazzjoni suffiċjenti mill-
Fondi għal dawn l-istrateġiji. 

Or. en

Justification

The Funds should be closely coordinated with macro regional strategies and sea basins 
strategies in order to ensure sufficient allocation from the Funds to these strategies.

Emenda 467
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
It-tieni parti – Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Fond tal-QSK għandu jappoġġa l-
objettivi tematiċi li ġejjin skont il-missjoni 
tiegħu sabiex jikkontribbwixxi għall-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv:

Kull Fond tal-QSK għandu jappoġġa l-
objettivi tematiċi tal-istrateġija tal-Unjoni 
skont il-missjoni tagħha li tilħaq koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali skont l-
Artikolu 177 tat-TFUE, għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv:

Or. ro

Emenda 468
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Fond tal-QSK għandu jappoġġa l-
objettivi tematiċi li ġejjin skont il-missjoni
tiegħu sabiex jikkontribbwixxi għall-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv:

Kull Fond tal-QSK b’konformità mal-
missjoni tiegħu sabiex tinkiseb il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, kif 
stipulat fl-Artikolu 177 TFUE, għandu 
jappoġġa l-objettivi tematiċi li ġejjin tal-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv:

Or. en

Emenda 469
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
It-tieni parti – Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Fond tal-QSK għandu jappoġġa l- Kull Fond tal-QSK għandu jappoġġa l-



AM\903901MT.doc 17/170 PE491.052v01-00

MT

objettivi tematiċi li ġejjin skont il-missjoni 
tiegħu sabiex jikkontribbwixxi għall-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv: 

objettivi tal-istrateġiji makroreġjonali 
approvati u l-objettivi tematiċi li ġejjin 
skont il-missjoni tiegħu sabiex 
jikkontribbwixxi għall-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv:

Or. sk

Ġustifikazzjoni

L-interkonnessjoni tal-objettivi tal-istrateġiji makroreġjonali approvati u l-objettivi tematiċi.

Emenda 470
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Taqsima 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) it-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u l-innovazzjoni;

(1) it-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u l-innovazzjoni, kif ukoll it-
trafseriment tat-teknoloġija;

Or. de

Emenda 471
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
It-tieni parti – Artikolu 9 – paragrafu 1 –  punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) it-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u l-innovazzjoni;

(1) it-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-attivitajiet kollha ta' żvilupp għandhom ikunu eliġibbli, kif ser ikun il-każ tal-iżvilupp ta' 
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prodotti ġodda u proċessi ġodda ta' manifattura; il-finanzjament m'għandux ikun ristrett 
għall-iżvilupp teknoloġiku waħdu. Ħafna kumpaniji jiżviluppaw prodotti internament, 
mingħajr l-użu ta' għodod teknoloġiċi, minflok jużaw ittestjar fuq skala industrijali. 
Investimenti bħal dawn għandhom ikunu eliġibbli. L-għan huwa għalhekk li n-negozji jiġu 
appoġġati fit-titjib tal-kompetittività..

Emenda 472
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a) il-preservazzjoni u promozzjoni tal-
patrimonju kulturali tal-Unjoni; 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha tippermetti l-valutazzjoni tal-kultura tal-Unjoni 
Ewropea f’termini wiesgħa, b’garanzija li l-iżvilupp tat-territorji jseħħ anke permezz tal-
ħarsien u l-promozzjoni tal-patrimonju kulturali u l-appoġġ għall-esperimentazzjoni u l-
kreattività  

Emenda 473
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2) it-tisħiħ tal-aċċess għal teknoloġiji ta' 
informazzjoni u komunikazzjoni, u l-użu u 
l-kwalità tagħhom;

2) it-tisħiħ tal-aċċess għal teknoloġiji ta' 
informazzjoni u komunikazzjoni, il-prezz 
tagħhom, l-użu tagħhom u u l-kwalità 
tagħhom;

Or. fr
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Emenda 474
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) it-tisħiħ tal-kompetittività ta’ impriżi 
medji, żgħar, u makro inklużi impriżi tal-
ekonomija soċjali, dawk li jaħdmu għal 
rashom, is-settur tal-agrikoltura (għall-
FAEŻR) u s-settur tas-sajd u l-
akkwakultura (għall-EMFF);

Or. en

Emenda 475
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Taqsima 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 476
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3) it-tisħiħ tal-kompetittività ta’ impriżi 
żgħar u medji u s-settur tal-agrikoltura 

3) l-ewwel nett it-tisħiħ tal-kompetittività u 
l-kontinwità fl-iżvilupp ta’ impriżi żgħar u 
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(għall-FAEŻR) u s-settur tas-sajd u l-
akkwakultura (għall-EMFF);

medji u s-settur tal-agrikoltura (għall-
FAEŻR) u s-settur tas-sajd u l-
akkwakultura (għall-EMFF);

Or. fr

Emenda 477
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li l-impriżi l-kbar jiġu inklużi wkoll, li huma dawk li qed jiġġeneraw ix-
xogħol u t-tkabbir u ma jistax ikollhom interruzzjoni jew tnaqqis drastiku fl-għajnuniet 
b’relazzjoni mal-perjodu attwali

Emenda 478
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-trasport, speċjalment fiż-żoni urbani, huwa wieħed mis-setturi ewlenin li jikkontribwixxi 
għall-bidla lejn ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju u għandu għalhekk ikun 
inkluż fl-objettiv tematiku numru 4

Emenda 479
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) l-appoġġ tal-bidla lejn ekonomija 
kompatibbli għall-klima, u ta’ tifdil 
enerġetiku fis-setturi kollha inkluż l-
iżvilupp urban;

Or. en

Emenda 481
Tomasz Piotr Poręba
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 482
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5) il-promozzjoni tal-adattament għat-
tibdil fil-klima, il-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tar-riskji;

5) l-investiment fl-adattament għat-tibdil 
fil-klima, il-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-
riskji u d-diżastri naturali;

Or. fr

Emenda 483
Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) il-promozzjoni tal-adattament għat-
tibdil fil-klima, il-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tar-riskji;

(5) il-promozzjoni tal-adattament għat-
tibdil fil-klima, il-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tar-riskji, filwaqt li jiġi żgurat il-ħarsien 
tal-bijodiversità;  

Or. en
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Emenda 484
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) il-promozzjoni tal-adattament għat-
tibdil fil-klima, il-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tar-riskji;

(5) il-promozzjoni tal-adattament għat-
tibdil fil-klima, il-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tar-riskji bbażati fuq l-ekosistema;

Or. en

Emenda 485
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6) il-ħarsien, ir-rispett u l-protezzjoni tal-
ambjent, il-bijodiversità, l-ekosistemi u l-
wirt kulturali, il-promozzjoni tal-effiċjenza 
tar-riżorsi;

Or. fr

Emenda 486
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6) il-preservazzjoni u l-protezzjoni tal-
ambjent, il-patrimonju kulturali u kreattiv
u l-promozzjoni tal-effiċjenza tar-riżorsi; 

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Tintalab l-introduzzjoni tal-ħarsien u s-salvagwardja tal-patrimonju kulturali u kreattiv fost l-
objettivi tematiċi 

Emenda 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(6) il-protezzjoni tal-ambjent, il-
bijodiversità u l-ekosistemi, il-promozzjoni 
tal-effiċjenza tar-riżorsi u r-riżorsi 
kulturali;

Or. en

Emenda 488
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda 489
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6) il-protezzjoni u l-valutazzjoni tal-
ambjent u l-patrimonju kulturali u l-
promozzjoni tal-effiċjenza tar-riżorsi; 

Or. it

Emenda 490
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) il-promozzjoni ta' trasport sostenibbli 
u t-tneħħija ta' ostakoli fl-infrastrutturi 
tan-netwerks ewlenin; 

(7) it-tneħħija ta' ostakoli fl-infrastrutturi 
tan-netwerks ewlenin;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasport, speċjalment fiż-żoni urbani, huwa wieħed mis-setturi ewlenin li jikkontribwixxi 
għall-bidla lejn ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju u għandu għalhekk ikun 
inkluż fl-objettiv tematiku numru 4

Emenda 491
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7) il-promozzjoni ta' trasport sostenibbli u 
t-tneħħija ta' ostakoli fl-infrastrutturi tan-
netwerks ewlenin;

7) il-promozzjoni ta' trasport sostenibbli, l-
iżvilupp ta’ trasport komuni nadif jew 
b’emissjonijiet baxxi ta’ karbonju u t-
tneħħija ta' ostakoli fl-infrastrutturi tan-
netwerks ewlenin;

Or. fr
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Emenda 492
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) il-promozzjoni ta' trasport sostenibbli u 
t-tneħħija ta' ostakoli fl-infrastrutturi tan-
netwerks ewlenin;

(7) il-promozzjoni ta' trasport u modalità 
sostenibbli intermodali, filwaqt li jkun 
hemm enfasi fuq it-titjib ta’ infrastruttura 
eżistenti u t-tneħħija ta' ostakoli fl-
infrastrutturi tan-netwerks ewlenin u 
jimtlew kollegamenti transkonfinali 
nieqsa;

Or. en

Emenda 493
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) il-promozzjoni tal-impjieg u s-sostenn 
tal-mobilità tax-xogħol;

(8) il-promozzjoni tal-impjieg u l-appoġġ 
għall-SMEs biex joħolqu impjiegi ġodda 
sostenibbli u diċenti u s-sostenn tal-
mobilità tax-xogħol;

Or. en

Emenda 494
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8) il-promozzjoni tal-impjieg u s-sostenn 
tal-mobilità tax-xogħol;

8) il-promozzjoni tal-impjieg, it-taħriġ u 
s-sostenn tal-mobilità settorjali jew 
ġeografika tal-ħaddiema fil-baċini jew is-
setturi tal-impjieg fejn dan ikun meħtieġ;

Or. fr

Emenda 495
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) il-promozzjoni tal-impjieg u s-sostenn 
tal-mobilità tax-xogħol;

(8) il-promozzjoni tal-impjieg ta’ kwalità u 
s-sostenn tal-mobilità tax-xogħol;

Or. en

Emenda 496
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Taqsima 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) il-promozzjoni tal-impjieg u s-sostenn 
tal-mobilità tax-xogħol;

(8) il-promozzjoni tal-impjieg, il-bidu ta’ 
negozju u s-sostenn tal-mobilità tax-
xogħol;

Or. de

Emenda 497
Nuno Teixeira
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Proposta għal regolament
It-tieni parti – Artikolu 9 – paragrafu 1 –  punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) il-promozzjoni tal-impjieg u s-sostenn 
tal-mobilità tax-xogħol;

(8) il-promozzjoni tal-impjieg u s-sostenn 
tal-intraprenditorija u tal-mobilità tax-
xogħol;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-intraprenditorija hija waħda mill-modi ġodda biex jitnaqqsu r-rati għolja ta' qgħad fuq 
livell Komunitarju. Għandu jiġi nnutat li l-Fondi Strutturali li jmiss se jikkunsidrawha 
strateġika għall-futur tal-UE. Barra minn hekk, hija timmira li tistimula l-ħolqien ta' 
university spin-offs u negozji bi kwalifiki għolja ġodda.

Emenda 498
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) il-promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali u
l-ġlieda kontra l-faqar;

(9) il-promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali, il-
ġlieda kontra l-faqar u l-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni;

Or. en

Emenda 499
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9) il-promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali u l-
ġlieda kontra l-faqar;

9) il-promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali, 
investiment fl-ekonomija soċjali, il-ġlieda 
għall-qerda tal-faqar u l-promozzjoni tal-
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aċċess għal kulħadd għall-kura u s-
saħħa;

Or. fr

Emenda 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) il-promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali u l-
ġlieda kontra l-faqar; 

(9) il-promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali u 
kif ukoll il-ġlieda kontra l-faqar u d-
diskriminazzjoni;

Or. en

Emenda 501
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) il-promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali u l-
ġlieda kontra l-faqar;

(9) il-promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali u l-
ġlieda kontra l-faqar u kontra d-
diskriminazzjoni;

Or. en

Emenda 502
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) il-promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali u l-
ġlieda kontra l-faqar;

(9) il-promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali, l-
integrazzjoni tal-ġeneru u l-aċċessibbiltà
u l-ġlieda kontra l-faqar;

Or. en

Emenda 503
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) l-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet u 
t-tagħlim tul il-ħajja;

(10) l-investiment fl-edukazzjoni, taħriġ 
vokazzjonali, il-ħiliet u t-tagħlim  u taħriġ 
tul il-ħajja inizjali u kontinwu;

Or. en

Emenda 504
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) l-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet u
t-tagħlim tul il-ħajja;

(10) l-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet,
it-tagħlim tul il-ħajja u l-kultura;

Or. en
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Emenda 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10) l-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet u 
t-tagħlim tul il-ħajja;

10) l-investiment fl-edukazzjoni, l-
edukazzjoni għal kulħadd, il-ħiliet u t-
tagħlim tul il-ħajja;

Or. fr

Emenda 506
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) l-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet u 
t-tagħlim tul il-ħajja;

(10) l-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet, 
taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja;

Or. en

Emenda 507
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
It-tieni parti – Artikolu 9 – paragrafu 1 –  punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) it-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali u 
amminstrazzjoni pubblika effiċjenti għal 
żvilupp territorjali bbilanċjat skont ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Aġenda 
Territorjali tal-Unjoni Ewropea għall-
2020.
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Or. ro

Emenda 508
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

11) it-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali,
amminstrazzjoni pubblika effiċjenti u 
sistemi li jippermettu l-iżgurar tal-
kontinwità territorjali fit-territorji l-aktar 
iżolati.

Or. fr

Emenda 509
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) It-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali u 
amministrazzjoni pubblika effiċjenti u 
parteċipattiva u l-promozzjoni tal-bini ta’ 
kapaċità għal imsieħba soċjali, 
organizzazzjonijiet nongovernattivi, 
awtoritajiet reġjonali u lokali u partijiet 
interessati oħra, b’mod partikolari l-
imsieħba msemmija fl-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru[CPR...].

Or. en
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Emenda 510
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

11) It-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali u l-
effiċjenza tal-amministrazzjoni pubblika u 
tal-atturi l-oħra involuti fil-proċessi.
.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Sostenn finanzjarju għat-tisħiħ tal-kapaċità tal-imsieħba kollha. lil hinn mill-awtoritajiet u l-
amministrazzjonijiet pubbliċi, se jiżgura l-implimentazzjoni tal-Artikolu 5 tar-Regolament 
propost, kif ukoll parteċipazzjoni adegwata tal-imsieħba u b'hekk tippermetti t-titjib fl-użu tal-
fondi.

Emenda 511
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 512
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

11) it-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali u 
amminstrazzjoni pubblika effiċjenti; 
provvediment ta’ orjentament strateġiku 
għall-iżvilupp territorjali fil-kwadru tal-
istrateġija Ewropa2020 fuq il-livelli 
kollha tal-gvern permezz tal-aġenda 
territorjali tal-Unjoni. 

Or. it

Emenda 513
Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 514
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 11 – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) Promozzjoni tal-ekonomija soċjali

Or. en
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Emenda 515
László Surján

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Tnaqqis fid-diverġenzi tal-iżvilupp 
intrareġjonali, li jipproduċu tensjonijiet 
ikkawżati mill-faqar, dawk soċjali jew 
interetniċi 

Or. en

Emenda 516
Carlo Fidanza, Erminia Mazzoni

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 11 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11a) il-promozzjoni tal-qasam tat-turiżmu 
fil-forom kollha tiegħu; 

Or. it

Emenda 517
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi tematiċi għandhom jiġu tradotti 
fi prijoritajiet speċifiċi għal kull Fond tal-
QSK u stabbiliti fir-regoli speċifiċi għall-
Fond.

L-objettivi tematiċi għandhom jiġu tradotti 
fi prijoritajiet speċifiċi għal kull Fond tal-
QSK u stabbiliti fir-regoli speċifiċi għall-
Fond. Il-prijoritajiet tal-investimenti 
għandhom jiġu kkusnidrati bħala objettivi 
sekondarji li jiddeterminaw b’mod aktar 
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speċifiku żoni fokali fejn l-iżvilupp huwa 
neċessarju iżda li jipprovdu biżżejjed 
flessibbiltà għat-twettiq tal-iżviluppi li 
huma f’konformità mal-ħtiġijiet reali tat-
tipi differenti tat-territorji.  

Or. en

Emenda 518
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi tematiċi għandhom jiġu tradotti 
fi prijoritajiet speċifiċi għal kull Fond tal-
QSK u stabbiliti fir-regoli speċifiċi għall-
Fond.

L-objettivi tematiċi għandhom jiġu tradotti 
fi prijoritajiet speċifiċi għal kull Fond 
kopert mis-CPR u stabbiliti fir-regoli 
speċifiċi għall-Fond, filwaqt li jiġi żgurat li 
l-perspettiva tal-ġeneru u l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel jiġu integrati fl-
attivitajiet taħt il-prijoritajiet tematiċi 
kollha u fil-fażijiet kollha tat-tħejjija, l-
ipprogrammar, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
programmi.

Or. en

Emenda 519
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi promoss l-iżvilupp armonjuż, 
ibbilanċjat u sostenibbli tal-Unjoni, Qafas 
Strateġiku Komuni għandu jittraduċi l-

Sabiex jiġi promoss l-iżvilupp soċjali, 
armonjuż, ibbilanċjat u sostenibbli tal-
Unjoni, u sabiex tinkiseb il-koeżjoni 
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objettivi u l-miri tal-istrateġija tal-Unjoni 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u
inklużiv f'azzjonijiet prinċipali għall-
Fondi tal-QSK.

ekonomika, soċjali u territorjali, Qafas 
Strateġiku Komuni għandu jikkoordina u
jibbilanċja l-prijoritajiet tal-investiment 
mal-objettivi tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 
9. 

Or. en

Emenda 520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 521
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) għal kull objettiv tematiku, l-azzjonijiet 
prinċipali li mingħajr obligu jistgħu jiġu 
sostnuti minn kull Fond tal-QSK;

Or. fr
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Emenda 522
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) għal kull objettiv tematiku menu mhux 
eżawrjenti ta’ azzjonijiet rakkomandati 
għall-Fondi tal-QSK.  

Or. en

Emenda 523
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-isfidi territorjali ewlenin għal żoni 
urbani, rurali, kostali u tas-sajd, kif ukoll 
għal żoni b’karatteristiċi territorjali 
partikolari msemmija fl-Artikolu 174 u 
349 tat-Trattat, li jridu jiġu indirizzati 
mill-Fondi tal-QSK;

imħassar

Or. es

Emenda 524
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-isfidi territorjali ewlenin għal żoni (b) l-isfidi territorjali ewlenin għal żoni 
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urbani, rurali, kostali u tas-sajd, kif ukoll 
għal żoni b’karatteristiċi territorjali 
partikolari msemmija fl-Artikolu 174 u 349 
tat-Trattat, li jridu jiġu indirizzati mill-
Fondi tal-QSK;

urbani, periurbani, rurali, kostali u tas-
sajd, kif ukoll għal żoni b’karatteristiċi 
territorjali partikolari msemmija fl-
Artikolu 174 u 349 tat-Trattat, li jridu jiġu 
indirizzati mill-Fondi koperti mis-CPR;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta’ Lulju 2011 dwar il-ħames Rapport ta’ Koeżjoni tal-
Kummissjoni u l-istrateġija għall-politika ta’ koeżjoni wara l-2013, il-Parlament Ewropew 
enfasizza li ċentri urbani akbar jaffaċċjaw sfidi speċifiċi minħabba l-kumplessità tal-kompiti 
soċjali, ekonomiċi u ambjentali, u jiġi rikonoxxut, f’dan il-kuntest, il-potenzjal endoġenu ta’ 
żoni rurali u periurbani bħala li joffru opportunità għall-iżvilupp, għalkemm mhux biss 
madwar l-agglomerazzjonijet u l-ibliet il-kbar. 

Emenda 525
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-isfidi territorjali ewlenin għal żoni 
urbani, rurali, kostali u tas-sajd, kif ukoll 
għal żoni b’karatteristiċi territorjali 
partikolari msemmija fl-Artikolu 174 u 349 
tat-Trattat, li jridu jiġu indirizzati mill-
Fondi tal-QSK;

b) l-isfidi ekonomiċi, soċjali, ekoloġiċi u 
territorjali ewlenin għal żoni urbani, rurali, 
kostali u tas-sajd, kif ukoll għal żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari 
msemmija fl-Artikolu 174 u 349 tat-
Trattat, li jridu jiġu indirizzati mill-Fondi 
tal-QSK;

Or. fr

Emenda 526
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-isfidi territorjali ewlenin għal żoni 
urbani, rurali, kostali u tas-sajd, kif ukoll 
għal żoni b’karatteristiċi territorjali 
partikolari msemmija fl-Artikolu 174 u 349 
tat-Trattat, li jridu jiġu indirizzati mill-
Fondi tal-QSK;

(b) l-isfidi territorjali ewlenin għal żoni 
urbani, rurali, kostali, tas-sajd, u żoni 
storiċi u ta’ wirt kulturali, kif ukoll għal 
żoni b’karatteristiċi territorjali partikolari 
msemmija fl-Artikolu 174 u 349 tat-
Trattat, li jridu jiġu indirizzati mill-Fondi 
tal-QSK;

Or. en

Emenda 527
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Taqsima 2 – Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-isfidi territorjali ewlenin għal żoni 
urbani, rurali, kostali u tas-sajd, kif ukoll 
għal żoni b’karatteristiċi territorjali 
partikolari msemmija fl-Artikolu 174 u 349 
tat-Trattat, li jridu jiġu indirizzati mill-
Fondi tal-QSK;

(b) l-isfidi territorjali ewlenin għal żoni 
urbani, rurali, kostali, muntanjużi u tas-
sajd, kif ukoll għal żoni b’karatteristiċi 
territorjali partikolari msemmija fl-
Artikolu 174 u 349 tat-Trattat, li jridu jiġu 
indirizzati mill-Fondi tal-QSK;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni muntanjużi huma naturalment kundizzjonati minn sfidi speċjali. Huma għandhom 
iħabbtu wiċċhom ma’ numru ta’ problemi, bħal pereżempju, il-migrazzjoni u l-iżvantaġġi 
ekonomiċi. Aċċenn speċjali ta’ dawn ir-reġjuni hija għalhekk mixtieqa.

Emenda 528
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) l-oqsma prijoritarji għall-attivitajiet ta’ 
kooperazzjoni territorjali għal kull wieħed 
mill-Fondi tal-QSK, fejn xieraq, filwaqt li 
jitqiesu strateġiji makroreġjonali u tal-
baċiri;

imħassar

Or. es

Emenda 529
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) l-oqsma prijoritarji għall-attivitajiet ta’ 
kooperazzjoni territorjali għal kull wieħed 
mill-Fondi tal-QSK, fejn xieraq, filwaqt li 
jitqiesu strateġiji makroreġjonali u tal-
baċiri;

d) l-oqsma prijoritarji għall-attivitajiet ta’ 
kooperazzjoni territorjali għal kull wieħed 
mill-Fondi tal-QSK, fejn xieraq, filwaqt li 
jitqiesu strateġiji makroreġjonali, strateġiji 
ta’ integrazzjoni reġjonali għar-Reġjuni li 
jaqgħu taħt l-Artikolu 349 u strateġiji 
relatati mal-baċiri;

Or. fr

Emenda 530
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-oqsma prijoritarji għall-attivitajiet ta’ 
kooperazzjoni territorjali għal kull wieħed 
mill-Fondi tal-QSK, fejn xieraq, filwaqt li 
jitqiesu strateġiji makroreġjonali u tal-
baċiri;

(d) l-oqsma prijoritarji għall-attivitajiet ta’ 
kooperazzjoni territorjali għal kull wieħed 
mill-Fondi tal-QSK, filwaqt li jitqiesu 
strateġiji makroreġjonali u tal-baċiri;
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Or. en

Emenda 531
Peter Simon

Proposta għal regolament
Taqsima 2 – Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-oqsma prijoritarji għall-attivitajiet ta’ 
kooperazzjoni territorjali għal kull wieħed 
mill-Fondi tal-QSK, fejn xieraq, filwaqt li 
jitqiesu strateġiji makroreġjonali u tal-
baċiri;

(d) l-oqsma prijoritarji għall-attivitajiet ta’ 
kooperazzjoni territorjali għal kull wieħed 
mill-Fondi tal-QSK, filwaqt li jitqiesu 
strateġiji makroreġjonali u metropolitani u 
tal-baċiri, jekk l-Istati Membri u r-reġjuni 
jieħdu sehem fi strateġiji bħal dawn;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-importanza dejjem tikber tar-reġjuni metropolitani bħala bliet, reġjuni u forma 
transnazzjonali tal-iżvilupp reġjonali u kooperazzjoni territorjali għandha wkoll tiġi 
kkunsidrata.

Emenda 532
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) l-oqsma prijoritarji għall-attivitajiet ta’ 
kooperazzjoni territorjali għal kull wieħed 
mill-Fondi tal-QSK, fejn xieraq, filwaqt li 
jitqiesu strateġiji makroreġjonali u tal-
baċiri; 

d) l-oqsma prijoritarji għall-attivitajiet ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali, 
transnazzjonali u inter-reġjonali għal kull 
wieħed mill-Fondi tal-QSK, fejn xieraq, 
filwaqt li jitqiesu strateġiji makroreġjonali 
u tal-baċiri; 

Or. it
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Emenda 533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) il-mekkaniżmi għall-iżgurar ta' 
koerenza u konsistenza tal-ipprogrammar 
tal-Fondi tal-QSK mar-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiżi skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u 
r-rakkomandazzjonijiet relevanti tal-
Kunsill adottati skont l-Artikolu 148(4) 
tat-Trattat.

Imħassar

Or. fr

Emenda 534
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-mekkaniżmi għall-iżgurar ta' 
koerenza u konsistenza tal-ipprogrammar 
tal-Fondi tal-QSK mar-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiżi skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u 
r-rakkomandazzjonijiet relevanti tal-
Kunsill adottati skont l-Artikolu 148(4) 
tat-Trattat.

(f) il-mekkaniżmi għall-iżgurar ta' 
koerenza u konsistenza tal-ipprogrammar 
tal-Fondi tal-QSK mal-Programmi ta’ 
Riforma Nazzjonali u strateġiji relevanti
oħrajn.

Or. en

Emenda 535
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) il-mekkaniżmi għall-iżgurar ta' koerenza 
u konsistenza tal-ipprogrammar tal-Fondi 
tal-QSK mar-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiżi skont l-Artikolu 
121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet relevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-
Trattat.

f) il-mekkaniżmi għall-iżgurar ta' koerenza 
u konsistenza tal-ipprogrammar tal-Fondi 
tal-QSK mal-programmi nazzjonali tar-
riforma.

Or. es

Emenda 536
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-mekkaniżmi għall-iżgurar ta' 
koerenza u konsistenza tal-ipprogrammar 
tal-Fondi tal-QSK mar-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi 
skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet relevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat.

(f) il-mekkaniżmi għall-iżgurar ta' 
koerenza u konsistenza tal-ipprogrammar 
tal-Fondi tal-QSK mar-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi 
skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet relevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat 
inkluż, minn issa ’l quddiem, li l-
kompetenza tal-Ġestjoni tal-Proġetti u 
Programmi ssir kundizzjoni ta’ impjieg fl-
awtoritajiet ta’ tmexxija u l-korpi 
intermedji.   

Or. en

Emenda 537
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Qafas Strateġiku Komuni huwa element essenzjali. Għalhekk dan għandu jiġi adottat skont 
il-proċedura leġiżlattiva ordinarja u mhux permezz ta’ att delegat.

Emenda 538
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 12 – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Adozzjoni u reviżjoni Adozzjoni 
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Or. en

Emenda 539
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta att ta' delega skont l-Artikolu 142 
dwar il-Qafas Strateġiku Komuni fi żmien 
3 xhur mill-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament.

imħassar

Or. es

Emenda 540
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta att ta' delega skont l-Artikolu 142 
dwar il-Qafas Strateġiku Komuni fi żmien 
3 xhur mill-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament.

Il-Qafas Strateġiku Komuni huwa stabbilit 
fl-Anness [X].

Or. en

Emenda 541
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 12 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta att ta' delega skont l-Artikolu 142 
dwar il-Qafas Strateġiku Komuni fi żmien 
3 xhur mill-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament.

Il-Kummissjoni tipproponi, f’anness 
addizzjonali, Qafas Strateġiku Komuni fi 
żmien 3 xhur mill-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament.

Or. fr

Emenda 542
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta att ta' delega skont l-Artikolu 142 
dwar il-Qafas Strateġiku Komuni fi żmien 
3 xhur mill-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament.

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta att ta' delega skont l-Artikolu 142 
dwar il-Qafas Strateġiku Komuni fi żmien 
xahar mill-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 543
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Nikos Chrysogelos, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikun hemm tibdil maġġuri fl-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
imtelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi u, fejn 
xieraq, tadotta Qafas Strateġiku Komuni 
rivedut, b’att iddelegat skont l-Artikolu 

imħassar
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142.

Or. en

Emenda 544
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikun hemm tibdil maġġuri fl-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
imtelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi u, fejn 
xieraq, tadotta Qafas Strateġiku Komuni 
rivedut, b’att iddelegat skont l-Artikolu 
142.

Fejn ikun hemm tibdil maġġuri fl-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
Kummissjoni tista’ tissottometti proposta 
għar-reviżjoni tal-Qafas Strateġiku 
Komuni jew il-Parlament u l-Kunsill jista’ 
jitlob lill-Kummissjoni biex tissottometti 
tali proposta.

Or. en

Emenda 545
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikun hemm tibdil maġġuri fl-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
imtelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi u, fejn 
xieraq, tadotta Qafas Strateġiku Komuni 
rivedut, b’att iddelegat skont l-Artikolu 
142.

Fejn ikun hemm tibdil maġġuri fl-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
imtelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-Anness u 
tippreżentah lill-Parlament u lill-Kunsill 
wara proċedura ta’ kodeċiżjoni.

Or. fr



AM\903901MT.doc 49/170 PE491.052v01-00

MT

Emenda 546
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikun hemm tibdil maġġuri fl-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
imtelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi u, fejn 
xieraq, tadotta Qafas Strateġiku Komuni 
rivedut, b’att iddelegat skont l-Artikolu 
142.

Fejn ikun hemm tibdil maġġuri fl-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, jew il-
prijoritajiet tagħha għandhom 
jimmodifikaw ruħhom biex jadattaw għal 
kambji gravi fis-sitwazzjoni ekonomika 
jew soċjali tal-Unjoni, il-Kummissjoni 
għandha tipproponi r-reviżjoni tal-Qafas.

Or. es

Emenda 547
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien 6 xhur mill-adozzjoni ta’ Qafas 
Strateġiku Komuni, l-Istati Membri 
għandhom jipproponu emendi, fejn 
meħtieġ, għall-Kuntratt ta’ Sħubija u l-
programmi tagħhom sabiex tiġi żgurata l-
konsistenza tagħhom mal-Qafas 
Strateġiku Komuni rivedut.

imħassar

Or. es

Emenda 548
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Karima Delli



PE491.052v01-00 50/170 AM\903901MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien 6 xhur mill-adozzjoni ta’ Qafas 
Strateġiku Komuni, l-Istati Membri 
għandhom jipproponu emendi, fejn 
meħtieġ, għall-Kuntratt ta’ Sħubija u l-
programmi tagħhom sabiex tiġi żgurata l-
konsistenza tagħhom mal-Qafas 
Strateġiku Komuni rivedut.

imħassar

Or. en

Emenda 549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien 6 xhur mill-adozzjoni ta’ Qafas 
Strateġiku Komuni, l-Istati Membri 
għandhom jipproponu emendi, fejn 
meħtieġ, għall-Kuntratt ta’ Sħubija u l-
programmi tagħhom sabiex tiġi żgurata l-
konsistenza tagħhom mal-Qafas 
Strateġiku Komuni rivedut.

Fi żmien 6 xhur mill-adozzjoni ta’ Qafas 
Strateġiku Komuni, l-Istati Membri u l-
awtoritajiet reġjonali u lokali eletti, 
f’konformità mal-Artikolu 4(4),
għandhom jipproponu emendi, fejn 
meħtieġ, għall-Kuntratt ta’ Sħubija u l-
programmi tagħhom.

Or. fr

Emenda 550
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
Gwida għall-benefiċċjarji
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1. Il-Kummissjoni għandha tipprepara 
gwida prattika ddettaljata dwar kif ikun 
hemm aċċess u użu effettiv tal-Fondi 
koperti mis-CPR, u kif isir sfruttament 
mill-komplementaritajiet ma’ strumenti 
oħra tal-politiki tal-Unjoni relevanti. 
2. Din il-gwida se titfassal sat-30 ta’ 
Ġunju 2014 l-aktar tard u għandha 
tipprovdi għal kull objettiv tematiku, 
ħarsa ġenerali tal-istrumenti relevanti 
disponibbli fil-livell tal-UE b’sorsi tal-
informazzjoni ddettaljati, eżempji ta’ 
prattiki tajba sabiex jiġu kkombinati 
strumenti ta’ fondi disponibbli fi ħdan u 
madwar iż-żoni ta’ politika, deskrizzjoni 
tal-awtoritajiet u l-korpi relevanti involuti 
fil-ġestjoni ta’ kull strument, lista ta’ 
kontroll għall-benefiċċjarji potenzjali biex 
jiġu identifikati l-aħjar riżorsi ta’ 
finanzjament.    
3. Il-Gwida għandha ssir pubblika fuq il-
websajt tad-Direttorati Ġenerali tal-
Kummissjoni relevanti. Il-Kummissjoni u 
l-awtoritajiet ta’ tmexxija li jaġixxu skont 
l-Artikolu 105, b’kooperazzjoni mal-
Kumitat tar-Reġjuni, għandha tassigura 
disseminazzjoni tal-Gwida għall-
benefiċċjarji potenzjali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prattika turi li l-benefiċċjarji għandhom id-diffikultajiet fl-identifikazzjoni tal-istrumenti ta’ 
finanzjament l-aktar xierqa għall-proġetti speċifiċi tagħhom. Din l-emenda għandha l-għan li 
tiffaċilita l-aċċess għall-finanzjament integrat. 

Emenda 551
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 13 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jħejji Kuntratt 
ta’ Sħubija għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020. 

1. Kull Stat Membru għandu jħejji, bi qbil 
mal-awtoritajiet lokali u reġjonali tiegħu,
Kuntratt ta’ Sħubija għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020. 

Fl-Istati Membri li l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali jew id-dispożizzjonijiet 
amministrattivi tagħhom jagħtu lir-
reġjuni u l-awtoritajiet legali r-rwol ta’ 
operatur tal-programmi operattivi, dawn 
ir-reġjuni u l-awtoritajiet lokali 
jipparteċipaw bis-sħiħ fit-tfassil tal-
kuntratt ta’ sħubija.  

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet reġjonali u lokali għandhom jipparteċipaw fis-sħubija fuq livell ugwali mal-
Istati Membri.  

Emenda 552
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jħejji Kuntratt 
ta’ Sħubija għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

1. Kull Stat Membru għandu, b’konformità 
mal-Artikolu 5, iħejji Kuntratt ta’ Sħubija 
għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

Or. en

Emenda 553
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Francesco De Angelis
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jħejji
Kuntratt ta’ Sħubija għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020. 

1. Il-Kuntratt ta’ Sħubija huwa maħsub
għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020. 

Or. it

Emenda 554
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
It-tieni parti  – Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jħejji Kuntratt 
ta’ Sħubija għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

1. Kull Stat Membru għandu jħejji Kuntratt 
ta’ Sħubija, fil-livell territorjali xieraq, 
skont id-dispożizzjonijiet tal-qafas 
istituzzjonali, legali u finanzjarju 
relevanti, għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

Or. pt

Emenda 555
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fi Stati Membri fejn, taħt il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew id-
dispożizzjonijiet amministrattivi, ir-
reġjuni u l-awtoritajiet lokali huma 
involuti fl-implimentazzjoni tal-
programmi operazzjonali, huma 
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għandhom ikunu involuti bis-sħiħ fit-
tfassil tal-Kuntratt ta’ Sħubija. 

Or. en

Emenda 556
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
It-tieni parti  – Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jitfassal 
mill-Istati Membri f'kooperazzjoni mal-
imsieħba li hemm referenza għalihom fl-
Artikolu 5. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu 
jiġi preparat bi djalogu mal-Kummissjoni.

2. Fi Stati Membri fejn il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali jew l-arranġamenti 
amministrattivi jagħtu rwol lil reġjuni u 
awtoritajiet lokali fl-implimentazzjoni tal-
programmi operattivi, dawn għandhom 
jipparteċipaw b'mod sħiħ fil-preparazzjoni 
tal-Kuntratt ta’ Sħubija.

Or. pt

Emenda 557
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jitfassal 
mill-Istati Membri f'kooperazzjoni mal-
imsieħba li hemm referenza għalihom fl-
Artikolu 5. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu 
jiġi preparat bi djalogu mal-Kummissjoni.

2. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jitfassal 
mill-Istati Membri f'kooperazzjoni mal-
imsieħba li hemm referenza għalihom fl-
Artikolu 4(4) u fl-Artikolu 5. Il-Kuntratt 
ta’ Sħubija għandu jiġi preparat bi djalogu 
mal-Kummissjoni.

Or. fr

Emenda 558
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jitfassal 
mill-Istati Membri f'kooperazzjoni mal-
imsieħba li hemm referenza għalihom fl-
Artikolu 5. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu 
jiġi preparat bi djalogu mal-Kummissjoni.  

2. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jitfassal 
mill-Istati Membri f'kooperazzjoni mal-
imsieħba li hemm referenza għalihom fl-
Artikolu 4(4) u fl-Artikolu 5 bi djalogu 
mal-Kummissjoni. 

Fl-Istati Membri li fihom awtoritajiet 
pubbliċi oħra għandhom rwol ta’ suġġetti 
titulari tal-programmi operattivi, dawn 
jipparteċipaw bis-sħiħ fit-tfassil tal-
Kuntratt ta’ Sħubija. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ l-involviment tal-awtoritajiet reġjonali fil-preparazzjoni tal-kuntratti ta' 
sħubija bħala kofinanzjaturi u attwaturi tal-politika ta' koeżjoni. 

Emenda 559
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jitfassal 
mill-Istati Membri f'kooperazzjoni mal-
imsieħba li hemm referenza għalihom fl-
Artikolu 5. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu 
jiġi preparat bi djalogu mal-Kummissjoni.

2. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jitfassal, 
fl-istadji kollha ta’ tħejjija tiegħu, mill-
Istati Membri f'kooperazzjoni mal-
imsieħba li hemm referenza għalihom fl-
Artikolu 5. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu 
jiġi preparat bi djalogu mal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 560
Hermann Winkler
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Proposta għal regolament
Taqsima2 – Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jitfassal 
mill-Istati Membri f'kooperazzjoni mal-
imsieħba li hemm referenza għalihom fl-
Artikolu 5. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu 
jiġi preparat bi djalogu mal-Kummissjoni.

2. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jitfassal 
mill-Istati Membri f'kooperazzjoni skont l-
Artikolu 4(4) u mal-imsieħba li hemm 
referenza għalihom fl-Artikolu 5. Il-
Kuntratt ta’ Sħubija għandu jiġi preparat bi 
djalogu mal-Kummissjoni t.

Or. de

Emenda 561
Jens Nilsson

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jkopri s-
sostenn kollu mill-Fondi tal-QSK fl-Istat 
Membru kkonċernat.

3. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jkopri s-
sostenn kollu mill-Fondi koperti mis-CPR
fl-Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Emenda 562
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 13 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jgħaddi 
minn konsultazzjoni pubblika qabel ma 
jiġi sottomess lill-Kummissjoni 

Or. en
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Emenda 563
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull Stat Membru għandu jittrażmetti l-
Kuntratt ta’ Sħubija tiegħu lill-
Kummissjoni fi żmien 3 xhur mill-
adozzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

4. Kull Stat Membru għandu jittrażmetti l-
Kuntratt ta’ Sħubija tiegħu lill-
Kummissjoni fi żmien 6 xhur mid-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 564
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull Stat Membru għandu jittrażmetti l-
Kuntratt ta’ Sħubija tiegħu lill-
Kummissjoni fi żmien 3 xhur mill-
adozzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni. 

4. Kull Stat Membru għandu jittrażmetti l-
Kuntratt ta’ Sħubija tiegħu lill-
Kummissjoni fi żmien 6 xhur mill-
adozzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Or. it

Emenda 565
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
It-tieni parti  – Artikolu 13 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Id-dispożizzjonijiet tal-Kuntratt ta' 
Sħubija japplikaw bl-istess mod għall-
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Kuntratt dwar il-fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali mfassal mill-Istati 
Membri. 

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Sinkronizzazzjoni mal-istrateġiji makroreġjonali approvati.

Emenda 566
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – introductory Parti

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jistabbilixxi: Il-Kontenut li jikkonċerna kemm il-
Kuntratt ta’ Sħubija kif ukoll il-
programmi operazzjonali għandu jkun 
stabbilit fuq il-livell l-aktar adegwat, 
filwaqt li jittieħed inkunsiderazzjoni l-
prinċipju tal-proporzjonalità. Il-Kuntratt 
ta’ Sħubija għandu jistabbilixxi:

Or. en

Emenda 567
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – introductory Parti

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
allinjament mal-istrateġija tal-Unjoni 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, inkluż:

(a) arranġamenti sabiex jiġi promoss it-
tnaqqis ta’ diverġenzi bejn il-livelli ta’ 
żvilupp tad-diversi reġjuni u n-nuqqas ta’ 
żvilupp tar-reġjuni l-anqas iffavoriti, 
inkluż:
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Or. en

Emenda 568
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) analiżi tad-diverġenzi u l-ħtiġijiet tal-
iżvilupp b’referenza għall-objettivi tematiċi 
u l-azzjonijiet prinċipali definiti fil-Qafas 
Strateġiku Komuni u l-miri stabbiliti fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati taħt l-Artikoli 148(4) tat-Trattat;

i) analiżi tad-diverġenzi u l-ħtiġijiet tal-
iżvilupp b’referenza għall-objettivi tematiċi 
definiti fil-Qafas Strateġiku Komuni;

Or. fr

Emenda 569
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
It-tieni parti  – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) analiżi tad-diverġenzi u l-ħtiġijiet tal-
iżvilupp b’referenza għall-objettivi tematiċi 
u l-azzjonijiet prinċipali definiti fil-Qafas 
Strateġiku Komuni u l-miri stabbiliti fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati taħt l-Artikoli 148(4) tat-Trattat;

i) analiżi tad-diverġenzi u l-ħtiġijiet tal-
iżvilupp b’referenza għall-objettivi tematiċi 
u l-azzjonijiet prinċipali definiti fil-Qafas 
Strateġiku Komuni u l-miri stabbiliti fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati taħt l-Artikoli 148(4) tat-Trattat, 
flimkien mal-Artikolu 349 tat-TFUE u r-
Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tal-2011 
dwar ir-reġjuni l-aktar imbiegħda;

Or. pt
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Emenda 570
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) analiżi tad-diverġenzi u l-ħtiġijiet tal-
iżvilupp b’referenza għall-objettivi tematiċi 
u l-azzjonijiet prinċipali definiti fil-Qafas 
Strateġiku Komuni u l-miri stabbiliti fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati taħt l-Artikoli 148(4) tat-Trattat;

(i) analiżi tad-diverġenzi u l-ħtiġijiet tal-
iżvilupp sostenibbli b’referenza għall-
objettivi tematiċi, għall-prinċipji 
orizzontali stabbiliti fl-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ 
dan ir-Regolament u l-azzjonijiet 
rakkomandati definiti fil-Qafas Strateġiku 
Komuni, billi jittieħdu inkunsiderazzjoni,
il-miri stabbiliti fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż relevanti skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati taħt l-Artikoli 148(4) tat-Trattat;

Or. en

Emenda 571
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
It-tieni parti  – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) analiżi tad-diverġenzi u l-ħtiġijiet tal-
iżvilupp b’referenza għall-objettivi tematiċi 
u l-azzjonijiet prinċipali definiti fil-Qafas 
Strateġiku Komuni u l-miri stabbiliti fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati taħt l-Artikoli 148(4) tat-Trattat;

i) analiżi tad-diverġenzi u l-ħtiġijiet tal-
iżvilupp ta’ Stati Membri u reġjuni
b’referenza għall-objettivi tematiċi u l-
azzjonijiet prinċipali definiti fil-Qafas 
Strateġiku Komuni u l-miri stabbiliti fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati taħt l-Artikoli 148(4) tat-Trattat;

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi nnutat li l-kuntratti ta' sħubija għandhom iqisu l-ħtiġijiet ta' żvilupp tal-pajjiż u 
tar-reġjuni kollha, sabiex ikunu konxji tal-kondizzjonijiet attwali li jaffettwaw kull reġjun 
individwali u kif il-Fondi Strutturali jistgħu jgħinu biex dawn jiġu riżolti. Ikun utli li ssir 
dijanjosi affidabbli ta' kull reġjun għal allokazzjoni aħjar u aktar effiċjenti tal-Fondi 
Strutturali.

Emenda 572
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) analiżi tad-diverġenzi u l-ħtiġijiet tal-
iżvilupp b’referenza għall-objettivi tematiċi 
u l-azzjonijiet prinċipali definiti fil-Qafas 
Strateġiku Komuni u l-miri stabbiliti fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati taħt l-Artikoli 148(4) tat-Trattat;

(i) analiżi tad-diverġenzi u l-ħtiġijiet tal-
iżvilupp b’referenza għall-objettivi tematiċi 
u l-azzjonijiet prinċipali definiti fil-Qafas 
Strateġiku Komuni u l-miri stabbiliti fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
relevanti skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat 
u r-rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-
Kunsill adottati taħt l-Artikoli 148(4) tat-
Trattat;

Or. en

Emenda 573
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) analiżi fil-qosor tal-evalwazzjonijiet ex 
ante tal-programmi li jiġġustifikaw l-
għażla tal-objettivi tematiċi u l-
allokazzjonijiet indikattivi tal-Fondi tal-
QSK;

imħassar

Or. fr
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Emenda 574
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) analiżi fil-qosor tal-evalwazzjonijiet ex 
ante tal-programmi li jiġġustifikaw l-
għażla tal-objettivi tematiċi u l-
allokazzjonijiet indikattivi tal-Fondi tal-
QSK;

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mhux meħtieġ li l-elementi li diġà ntbagħtu jew li ġew negozjati fil-kuntest ta’ programmi 
operazzjonali jiġu inklużi fil-kuntratt ta' sħubija. Dawn id-dispożizzjonijiet fil-fatt jidhru inutli 
u mhumiex fis-sens ta’ simplifikazzjoni. Barra minn dan, l-Istati Membri ma jisgħux jieħdu 
impenji li jkunu diġà ttieħdu fuq livell reġjonali jew lokali.

Emenda 575
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) analiżi fil-qosor tal-evalwazzjonijiet ex 
ante tal-programmi li jiġġustifikaw l-
għażla tal-objettivi tematiċi u l-
allokazzjonijiet indikattivi tal-Fondi tal-
QSK;

imħassar

Or. en

Emenda 576
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta għal regolament
It-tieni parti  – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) analiżi fil-qosor tal-evalwazzjonijiet ex 
ante tal-programmi li jiġġustifikaw l-
għażla tal-objettivi tematiċi u l-
allokazzjonijiet indikattivi tal-Fondi tal-
QSK;

(ii) analiżi fil-qosor tal-evalwazzjonijiet ex 
ante tal-programmi li jiġġustifikaw l-
għażla tal-objettivi tematiċi u l-
allokazzjonijiet indikattivi tal-Fondi tal-
QSK; l-objettivi tematiċi jistgħu jvarjaw 
minn reġjun għall-ieħor, għalhekk, meta 
dawn jiġu stabbiliti, għandhom jitqiesu l-
ħtiġijiet identifikati ta' kull reġjun 
individwali;

Or. ro

Emenda 577
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) analiżi fil-qosor tal-evalwazzjonijiet ex 
ante tal-programmi li jiġġustifikaw l-
għażla tal-objettivi tematiċi u l-
allokazzjonijiet indikattivi tal-Fondi tal-
QSK; 

(ii) analiżi fil-qosor tal-evalwazzjonijiet ex 
ante tal-programmi li jiġġustifikaw l-
għażla tal-objettivi tematiċi u l-
allokazzjonijiet indikattivi tal-Fondi tal-
QSK; l-objettivi tematiċi jistgħu jkunu 
differenti minn reġjun għal ieħor u 
jirriżultaw mill-ħtiġijiet identifikati ta’ 
kull reġjun.  

Or. en

Emenda 578
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) analiżi fil-qosor tal-evalwazzjonijiet ex 
ante tal-programmi li jiġġustifikaw l-
għażla tal-objettivi tematiċi u l-
allokazzjonijiet indikattivi tal-Fondi tal-
QSK; 

ii) analiżi fil-qosor li tiġġustifika l-għażla 
tal-objettivi tematiċi u l-allokazzjonijiet 
indikattivi tal-Fondi tal-QSK; 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jkun dokument ta' programm li jinkwadra u jistabbilixxi regoli 
ġenerali għall-programmazzjoni li jmiss. Il-ġustifikazzjoni tal-għażla tal-programmi għandha 
tkun ippreżentata fil-programmi u mhux qabel. 

Emenda 579
Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) analiżi fil-qosor tal-evalwazzjonijiet ex 
ante tal-programmi li jiġġustifikaw l-
għażla tal-objettivi tematiċi u l-
allokazzjonijiet indikattivi tal-Fondi tal-
QSK;

(ii) analiżi fil-qosor tal-evalwazzjonijiet ex 
ante tal-programmi li jiġġustifikaw l-
għażla tal-objettivi tematiċi u l-
allokazzjonijiet indikattivi tal-Fondi tal-
QSK.Objettivi tematiċi bħal dawn jistgħu 
jkunu differenti f’kull programm 
operazzjonali; 

Or. en

Emenda 580
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mhux meħtieġ li l-elementi li diġà ntbagħtu jew li ġew negozjati fil-kuntest ta’ programmi 
operazzjonali jiġu inklużi fil-kuntratt ta' sħubija. Dawn id-dispożizzjonijiet fil-fatt jidhru inutli 
u mhumiex fis-sens ta’ simplifikazzjoni. Barra minn dan, l-Istati Membri ma jisgħux jieħdu 
impenji li jkunu diġà ttieħdu fuq livell reġjonali jew lokali.

Emenda 581
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 582
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) allokazzjoni indikattiva għall-appoġġ 
mill-Unjoni permezz ta' objettivi tematiċi 

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

fil-livell nazzjonali għal kull wieħed mill-
Fondi tal-QSK, kif ukoll l-ammont 
indikattiv totali tal-appoġġ previst għal 
objettivi tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima;

Or. fr

Emenda 583
Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 584
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(iv) allokazzjoni indikattiva għall-appoġġ 
mill-Unjoni permezz ta' objettivi tematiċi 
fil-livell nazzjonali għal kull wieħed mill-
Fondi tal-QSK;

Or. en
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Emenda 585
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iva) l-ammont potenzjali ta’ sostenn 
previst għal attivitajiet ta’ 
komplementaritajiet ma’ fondi mhux tal-
QSK li jipprovdu b’mod speċifiku għal 
kooperazzjoni bħal din, bħal pereżempju 
finanzjament konġunt għal proġetti 
integrati fil-qasam tal-ambjent u l-klima; 
għall-Kuntratti ta’ Sħubija li jidentifikaw 
l-ambjent jew il-klima bħala objettivi 
tematiċi, l-Istat Membru għandu jassigura 
li tingħata prijorità lill-attivitajiet ta’ 
finanzjament li jikkomplementaw il-
proġetti integrati f’dawk l-oqsma; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

“Proġetti Integrati” taħt il-proġett LIFE huma strument ta’ integrazzjoni konkret għall-
ambjent u l-klima. Għandhom il-potenzjal biex jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għal użu 
effiċjenti tal-fondi, għall-implimentazzjoni koerenti ta’ leġiżlazzjoni dwar l-ambjent prinċipali 
u għaż-żieda tal-kapaċità ta’ assorbiment ta’ finanzjament previst għall-ambjent u l-klima 
taħt il-politika ta’ koeżjoni u l-agrikultura. Biex ikunu fattibbli fil-prattika, attivitajiet 
komplementarji potenzjali mal-fondi tal-QSK għandhom jiġu identifikati fi stadju bikri.    

Emenda 586
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) l-oqsma prijoritarji ewlenin għall-
kooperazzjoni, filwaqt li jitqiesu, fejn 

(v) l-oqsma prijoritarji ewlenin għall-
kooperazzjoni;
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applikabbli l-istrateġiji makro-reġjonali u 
tal-baċir tal-baħar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda tal-Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)

Emenda 587
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

v) l-oqsma prijoritarji ewlenin għall-
kooperazzjoni, filwaqt li jitqiesu, fejn 
applikabbli l-istrateġiji makro-reġjonali u 
tal-baċir tal-baħar;

v) l-oqsma prijoritarji ewlenin għall-
kooperazzjoni, filwaqt li jitqiesu, l-
istrateġiji makro-reġjonali u tal-baċir tal-
baħar;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jitqiesu l-istrateġiji makroreġjonali fil-kuntratt ta’ sħubija sabiex tissaħħaħ 
id-dimensjoni strateġika tagħhom.

Emenda 588
Peter Simon

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

v) l-oqsma prijoritarji ewlenin għall-
kooperazzjoni, filwaqt li jitqiesu, fejn 
applikabbli l-istrateġiji makro-reġjonali u 
tal-baċir tal-baħar;

v) l-oqsma prijoritarji ewlenin għall-
kooperazzjoni, filwaqt li jitqiesu l-
istrateġiji makroreġjonali, metropolitani u 
tal-baċir tal-baħar, jekk l-Istati Membri u 
r-reġjuni jieħdu sehem fi strateġiji bħal 
dawn;
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Or. de

Ġustifikazzjoni

L-importanza dejjem tikber tar-reġjuni metropolitani bħala bliet, reġjuni u forma 
transnazzjonali tal-iżvilupp reġjonali u kooperazzjoni territorjali għandha wkoll tiġi 
kkunsidrata.

Emenda 589
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

v) l-oqsma prijoritarji ewlenin għall-
kooperazzjoni, filwaqt li jitqiesu, fejn 
applikabbli l-istrateġiji makro-reġjonali u 
tal-baċir tal-baħar;

v) oqsma prijoritarji ewlenin għall-
kooperazzjoni, filwaqt li jitqiesu, fejn 
applikabbli l-istrateġiji makro-reġjonali, 
strateġiji ta’ integrazzjoni reġjonali għar-
Reġjuni li jaqgħu taħt l-Artikolu 349 u tal-
baċir tal-baħar, fejn l-Istati Membri 
jipparteċipaw jew iddefinixxew tali 
strateġiji;

Or. fr

Emenda 590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) l-oqsma prijoritarji ewlenin għall-
kooperazzjoni, filwaqt li jitqiesu, fejn 
applikabbli l-istrateġiji makro-reġjonali u 
tal-baċir tal-baħar;

(v) l-oqsma prijoritarji ewlenin għall-
kooperazzjoni, filwaqt li jitqiesu, l-
istrateġiji makro-reġjonali u tal-baċir tal-
baħar;

Or. en
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Emenda 591
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vii) il-lista tal-programmi taħt l-FEŻR, il-
FSE u l-FK, għajr dawk taħt il-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea u tal-
programmi tal-FAEŻR u l-EMFF bl-
allokazzjonijiet indikattivi rispettivi mill-
Fond tal-QSK u skont is-sena;

vii) il-lista tal-programmi taħt l-FEŻR, il-
FSE u l-FK, u taħt il-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea , għajr 
dawk tal-programmi tal-FAEŻR u l-EMFF 
bl-allokazzjonijiet indikattivi rispettivi 
mill-Fond tal-QSK u skont is-sena;

Or. fr

Emenda 592
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – punt viia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

viia) it-termini tal-koordinazzjoni tal-
programmi msemmija fl-Artikolu 14 (a) 
(vii) mal-programmi li huma fil-mira tal-
kooperazzjoni territorjai Ewropea.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li tissaħħaħ il-koordinazzjoni bejn il-programmi operazzjonali fil-mira ta’ 
diversi objettivi tal-politika ta’ koeżjoni u dawk fil-mira tal-kooperazzjoni territorjali 
Ewropea, sabiex jissaħħaħ l-ippjanar strateġiku ta’ dawn tal-aħħar.

Emenda 593
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) arranġamenti sabiex ikun assigurat l-
allinjament ma’ strateġiji makroreġjonali 
u tal-baċiri tal-baħar, fejn l-Istati Membri 
u r-reġjuni jipparteċipaw f’tali strateġiji, 
sabiex tkun assigurata allokazzjoni 
suffiċjenti mill-Fondi għal dawn l-
istrateġiji; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 594
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – introductory Parti

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) approċċ integrat għall-iżvilupp 
territorjali sostnut mill-Fondi tal-QSK li 
jistabbilixxi:

(b) approċċ integrat għall-iżvilupp 
territorjali sostenibbli sostnut mill-Fondi 
tal-QSK li jistabbilixxi:

Or. en

Emenda 595
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) il-mekkaniżmi f'livell nazzjonali u 
reġjonali li jiżguraw il-koordinazzjoni bejn 
il-Fondi tal-QSK u strumenti ta’ 
finanzjament oħra tal-Unjoni u nazzjonali, 
b’mod speċjali fejn dawk jipprovdu għal 
kooperazzjoni strutturata bħal pereżempju 
l-programm LIFE, u mal-BEI;

Or. en

Justification

“Proġetti Integrati” taħt il-proġett LIFE huma strument ta’ integrazzjoni konkret għall-
ambjent u l-klima. Għandhom il-potenzjal biex jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għal użu 
effiċjenti tal-fondi, għall-implimentazzjoni koerenti ta’ leġiżlazzjoni dwar l-ambjent prinċipali 
u għaż-żieda tal-kapaċità ta’ assorbiment ta’ finanzjament previst għall-ambjent u l-klima 
taħt il-politika ta’ koeżjoni u l-agrikultura. Biex ikunu fattibbli fil-prattika, attivitajiet 
komplementarji potenzjali mal-fondi tal-QSK għandhom jiġu identifikati fi stadju bikri.

Emenda 596
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 597
Bogusław Sonik
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 598
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni 
urbani, rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99; akkompanjati, fejn xieraq, b’lista tal-
ibliet li se jipparteċipaw fil-pjattaforma tal-
iżvilupp urban imsemmija fl-Artikolu 8 tar-
Regolament tal-FEŻR;

(ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi 
koperti mis-CPR għall-iżvilupp territorjali 
ta’ żoni urbani, periurbani, rurali, kostali u 
tas-sajd u żoni b’karatteristiċi territorjali 
partikolari, b’mod partikolari l-
arranġamenti ta’ implimentazzjoni għall-
Artikoli 28 u 29 u 99; akkompanjati, fejn 
xieraq, b’lista tal-ibliet li se jipparteċipaw 
fil-pjattaforma tal-iżvilupp urban 
imsemmija fl-Artikolu 8 tar-Regolament 
tal-FEŻR;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Approċċ integrat għall-iżvilupp territorjali sostnut mill-Fondi koperti mis-CPR huwa ewlieni 
f’territorji periurbani li huma kkonfrontati mar-riskju li ma jkunux jistgħu jaċċessaw mhux 
biss il-fondi disponibbli għal żoni urbani, iżda kif ukoll il-baġits allokati liż-żoni rurali. Ir-
realtà urbana ġdida hija karatterizzata minn żvilupp periurban. Jidher ċar li l-periurban 
mhuwiex periferija fin-nofs biss; pjuttost huwa tip ġdid u distint ta’ territorju multifunzjonali.  
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Emenda 599
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni 
urbani, rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99; akkompanjati, fejn xieraq, b’lista tal-
ibliet li se jipparteċipaw fil-pjattaforma 
tal-iżvilupp urban imsemmija fl-
Artikolu 8 tar-Regolament tal-FEŻR;

(ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi 
koperti mis-CPR għall-iżvilupp territorjali 
ta’ żoni urbani, rurali, kostali u tas-sajd u 
żoni b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99; akkompanjati, fejn xieraq, bil-lista ta’ 
kriterji għad-deżinjazzjoni taż-żoni urbani 
funzjonali;

Or. en

Emenda 600
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga, Michel Dantin

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni
urbani, rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99; akkompanjati, fejn xieraq, b’lista tal-
ibliet li se jipparteċipaw fil-pjattaforma tal-
iżvilupp urban imsemmija fl-Artikolu 8 tar-
Regolament tal-FEŻR;

ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni 
urbani, rurali, kostali, tal-muntanji u 
transkonfinali, żoni tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99; akkompanjati, fejn xieraq, b’lista tal-
ibliet li se jipparteċipaw fil-pjattaforma tal-
iżvilupp urban imsemmija fl-Artikolu 8 tar-
Regolament tal-FEŻR;
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Or. fr

Emenda 601
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni 
urbani, rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99; akkompanjati, fejn xieraq, b’lista tal-
ibliet li se jipparteċipaw fil-pjattaforma 
tal-iżvilupp urban imsemmija fl-
Artikolu 8 tar-Regolament tal-FEŻR;

ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni 
urbani, subborgi, rurali, kostali u tas-sajd u 
żoni b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99; akkompanjati, fejn xieraq, b’lista ta’ 
kriterji għall-għażla taż-żoni urbani u tas-
subborgi;

Or. fr

Emenda 602
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni 
urbani, rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99; akkompanjati, fejn xieraq, b’lista tal-
ibliet li se jipparteċipaw fil-pjattaforma tal-
iżvilupp urban imsemmija fl-Artikolu 8 tar-
Regolament tal-FEŻR;

(ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ tipi 
differenti ta’ territorji inklużi żoni urbani, 
rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99; akkompanjati, fejn xieraq, b’lista tal-
ibliet li se jipparteċipaw fil-pjattaforma tal-
iżvilupp urban imsemmija fl-Artikolu 8 tar-
Regolament tal-FEŻR;
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Or. en

Emenda 603
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni 
urbani, rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99; akkompanjati, fejn xieraq, b’lista tal-
ibliet li se jipparteċipaw fil-pjattaforma 
tal-iżvilupp urban imsemmija fl-
Artikolu 8 tar-Regolament tal-FEŻR;

(ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali sostenibbli
ta’ żoni urbani, rurali, kostali u tas-sajd u 
żoni b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99;

Or. en

Emenda 604
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni 
urbani, rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99; akkompanjati, fejn xieraq, b’lista tal-

ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni 
urbani, periurbani, rurali, kostali u tas-sajd 
u żoni b’karatteristiċi territorjali 
partikolari, b’mod partikolari l-
arranġamenti ta’ implimentazzjoni għall-
Artikoli 28 u 29 u 99; akkompanjati, fejn 
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ibliet li se jipparteċipaw fil-pjattaforma tal-
iżvilupp urban imsemmija fl-Artikolu 8 tar-
Regolament tal-FEŻR;

xieraq, b’lista indikattiva tal-ibliet li jkunu 
jistgħu jipparteċipaw fil-pjattaforma tal-
iżvilupp urban imsemmija fl-Artikolu 8 tar-
Regolament tal-FEŻR;

Or. es

Emenda 605
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni 
urbani, rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari,
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99; akkompanjati, fejn xieraq, b’lista tal-
ibliet li se jipparteċipaw fil-pjattaforma 
tal-iżvilupp urban imsemmija fl-
Artikolu 8 tar-Regolament tal-FEŻR;

(ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat fl-iskala territorjali 
pertinenti għall-użu tal-Fondi tal-QSK 
għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari bħas-
sensiela ta’ muntanji, gżejjer jew żoni 
b’densità baxxa ħafna ta’ b’mod 
partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99; akkompanjati;

Or. en

Emenda 606
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Taqsima 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni 
urbani, rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 

ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni 
urbani, rurali, kostali, muntanjużi u tas-
sajd u żoni b’karatteristiċi territorjali 
partikolari, b’mod partikolari l-
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implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99; akkompanjati, fejn xieraq, b’lista tal-
ibliet li se jipparteċipaw fil-pjattaforma tal-
iżvilupp urban imsemmija fl-Artikolu 8 tar-
Regolament tal-FEŻR;

arranġamenti ta’ implimentazzjoni għall-
Artikoli 28 u 29 u 99; akkompanjati, fejn 
xieraq, b’lista tal-ibliet li se jipparteċipaw 
fil-pjattaforma tal-iżvilupp urban 
imsemmija fl-Artikolu 8 tar-Regolament 
tal-FEŻR;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni muntanjużi huma naturalment kundizzjonati minn sfidi speċjali. Huma għandhom 
iħabbtu wiċċhom ma’ numru ta’ problemi, bħal pereżempju, il-migrazzjoni u l-iżvantaġġi 
ekonomiċi. Aċċenn speċjali ta’ dawn ir-reġjuni hija għalhekk mixtieqa.

Emenda 607
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni 
urbani, rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari,
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99; akkompanjati, fejn xieraq, b’lista tal-
ibliet li se jipparteċipaw fil-pjattaforma 
tal-iżvilupp urban imsemmija fl-
Artikolu 8 tar-Regolament tal-FEŻR;

(ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat fl-iskala territorjali 
pertinenti għall-użu tal-Fondi tal-QSK 
għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari bħas-
sensiela ta’ muntanji, gżejjer jew żoni 
b’densità baxxa ħafna ta’ b’mod 
partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99;

Or. en

Emenda 608
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni 
urbani, rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99; akkompanjati, fejn xieraq, b’lista tal-
ibliet li se jipparteċipaw fil-pjattaforma 
tal-iżvilupp urban imsemmija fl-
Artikolu 8 tar-Regolament tal-FEŻR;

ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat fuq livell terrotorjali 
pertinenti għall-użu tal-Fondi tal-QSK 
għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari
fosthom il-meded tal-muntanji. il-gżejjer 
jew żoni b'densità baxxa ta' popolazzjoni, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99

Or. fr

Emenda 609
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni 
urbani, rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99; akkompanjati, fejn xieraq, b’lista tal-
ibliet li se jipparteċipaw fil-pjattaforma 
tal-iżvilupp urban imsemmija fl-
Artikolu 8 tar-Regolament tal-FEŻR;

ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni 
urbani, tas-subborgi, rurali, kostali u tas-
sajd u żoni b’karatteristiċi territorjali 
partikolari, b’mod partikolari l-
arranġamenti ta’ implimentazzjoni għall-
Artikoli 28 u 29 u 99, akkompanjati;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fl-approċċ integrat l-użu tal-fondi mill-QFS huwa fondamentali wkoll għas-subborgi, bir-
riskju li dawn tal-aħħar mhux biss ma jirċevux fondi allokati għaż-żoni rurali, imma wkoll 
finanzjamenti maħsuba għall-ibliet, filwaqt li t-territorji tas-subborgi huma dejjem aktar 
numerużi fl-UE.
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Emenda 610
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni 
urbani, rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari,
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99; akkompanjati, fejn xieraq, b’lista tal-
ibliet li se jipparteċipaw fil-pjattaforma tal-
iżvilupp urban imsemmija fl-Artikolu 8 tar-
Regolament tal-FEŻR;

(ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni 
urbani, rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari,
b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99; akkompanjati, fejn xieraq, b’lista
indikattiva tal-ibliet li se jipparteċipaw fil-
pjattaforma tal-iżvilupp urban imsemmija
fl-Artikolu 8 tar-Regolament tal-FEŻR;

Or. en

Emenda 611
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) iż-żoni ta’ prijorità ewlenin għall-
kooperazzjoni, filwaqt li jitqiesu, fejn hu 
xieraq, strateġiji makroreġjonali u 
strateġiji tal-baċir tal-baħar; 

Or. en

Emenda 612
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Taqsima 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew 
esklużjoni, b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;

(c) approċċ integrat għall-isfidi reġjonali u 
demografiċi kif ukoll għal ħtiġijiet 
speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar milquta 
mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira bl-ogħla 
riskju ta’ diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;

Or. de

Emenda 613
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew 
esklużjoni, b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;

c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
esposti għar-riskju ta’ diskriminazzjoni 
jew esklużjoni soċjali, b’kunsiderazzjoni 
speċjali għal komunitajiet marġinalizzati, u 
żoni ġeografiċi milquta minn sfidi 
denografiċi, fejn xieraq, inkluż l-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva għall-
Fondi tal-QFS relevanti;

Or. fr

Emenda 614
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew 
esklużjoni, b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;

c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta minn żvantaġġi naturali u 
demografiċi severi u permanenti 
msemmija fl-Artikolu 174 tat-Trattat, 
mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira bl-ogħla 
riskju ta’ diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;

Or. fr

Emenda 615
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew 
esklużjoni, b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;

(c) approċċ integrat sostenibbli għall-
indirizzar tal-ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni 
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew ta’ 
gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta’ 
diskriminazzjoni jew esklużjoni soċjali, 
b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QSK relevanti;

Or. en

Emenda 616
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew 
esklużjoni, b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq,
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti; 

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar u l-qgħad jew ta’ gruppi 
fil-mira bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni 
jew esklużjoni soċjali, b’kunsiderazzjoni 
speċjali għal komunitajiet marġinalizzati u 
persuni b'diżabbiltajiet, inkluż l-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva għall-
Fondi tal-QFS relevanti; 

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tan-nisa u l-persuni b'diżabbiltà issaħħaħ il-paragrafu filwaqt li tibqa' 
konsistenti mad-dispożizzjonijiet l-oħra li jinsabu fir-Regolament.'Fejn xieraq' għandha 
titneħħa minħabba li tfixkel u tista' twassal għal interpretazzjonijiet ħżiena fuq livell 
nazzjonali. Indikazzjonijiet dwar allokazzjoni finanzjarja huma meħtieġa biex jiġu segwiti l-
investimenti u l-impatt tagħhom fuq il-gruppi fil-mira speċifiċi.

Emenda 617
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew 
esklużjoni, b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew 
esklużjoni, b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, u persuni 
b’diżabbiltà, inkluż l-allokazzjoni 
finanzjarja indikattiva għall-Fondi tal-QSK
relevanti;

Or. en
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Emenda 618
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew 
esklużjoni, b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar
milquta minn diżabbiltajiet naturali u 
demografiċi severi u permanenti kif 
ikkunsidrat fl-Artikolu 174 tat-Trattat,  
mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira bl-ogħla 
riskju ta’ diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QSK relevanti;

Or. en

Emenda 619
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew 
esklużjoni, b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew 
esklużjoni, b’kunsiderazzjoni speċjali 
għan-nisa, il-komunitajiet marġinalizzati, 
u l-persuni b’diżabbiltà, fejn xieraq, inkluż 
l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva għall-
Fondi koperti mis-CPR relevanti;

Or. en
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Emenda 620
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew 
esklużjoni, b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta minn diżabbiltajiet naturali jew 
demografiċi severi u permanenti skont it-
taqsima 174 tat-Trattat, jew mill-faqar jew 
ta’ gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta’ 
diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni Ewropej kollha se jkunu involuti fil-futur fl-applikazzjoni tal-istrateġiji tal-UE. 

Emenda 621
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Taqsima 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) approċċ integrat għall-iżvilupp 
infrastrutturali fir-reġjuni, partikolarment 
fid-dawl tal-użu integrat tal-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa u l-Fondi tal-QSK 
u l-Fondi tat-TEN, b'enfasi partikolari 
fuq konnessjonjiet transkonfinali u l-
konnessjonijiet reġjonali mal-assi tat-
trasport transnazzjonali;
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Or. de

Emenda 622
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-mod li bih il-Fondi tal-QSK se 
jikkontribwixxu għat-twettiq ta’ strateġiji 
kontra l-faqar integrati u nazzjonali 
ddettaljati fil-Programmi tar-Riforma 
Nazzjonali li jippromwovu l-inklużjoni 
tal-gruppi kollha li jaffaċċjaw jew li 
qegħdin fir-riskju ta’ faqar jew esklużjoni 
soċjali, rinfurzati mir-Rapporti Soċjali 
Nazzjonali;  

Or. en

Emenda 623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) tabella konsolidata tal-għanijiet u l-miri 
stabbiliti fil-programmi għall-qafas ta’ 
prestazzjoni msemmija fl-Artikolu 19(1), 
flimkien mal-metodoloġija u l-
mekkaniżmu sabiex tiġi żgurata 
konsistenza tul il-programmi operazzjonali 
u l-Fondi tal-QSK;

(i) tabella konsolidata tal-għanijiet u l-miri 
kwalitattivi u kwantitattivi li jistgħu 
jitkejlu stabbiliti fil-programmi għall-qafas 
ta’ prestazzjoni msemmija fl-Artikolu 
19(1), flimkien mal-metodoloġija u l-
mekkaniżmu sabiex tiġi żgurata 
konsistenza tul il-programmi operazzjonali 
u l-Fondi tal-QSK;
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Or. en

Emenda 624
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) tabella konsolidata tal-għanijiet u l-miri 
stabbiliti fil-programmi għall-qafas ta’ 
prestazzjoni msemmija fl-Artikolu 19(1),
flimkien mal-metodoloġija u l-
mekkaniżmu sabiex tiġi żgurata 
konsistenza tul il-programmi operazzjonali 
u l-Fondi tal-QSK;

(i) tabella konsolidata tal-għanijiet u l-miri 
stabbiliti fil-programmi flimkien mal-
metodoloġija u l-mekkaniżmu sabiex tiġi 
żgurata konsistenza tul il-programmi 
operazzjonali u l-Fondi tal-QSK;

Or. en

Emenda 625
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Taqsima 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d – punt ii

Text proposed by the Commission Amendment

ii) sommarju tal-valutazzjoni tas-
sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante 
stabbiliti f'Appendiċi II u tal-azzjonijiet li 
jridu jittieħdu f’livell nazzjonali u 
reġjonali, u l-iskeda ta’ żmien għall-
implimentazzjoni tagħhom, fejn il-
kondizzjonalitajiet ex ante mhumiex 
sodisfatti;

ii) sommarju tal-valutazzjoni tas-
sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet u tal-
azzjonijiet li jridu jittieħdu f’livell 
nazzjonali u reġjonali, u l-iskeda ta’ żmien 
għall-implimentazzjoni tagħhom, fejn il-
kondizzjonalitajiet ex ante mhumiex 
sodisfatti;

Or. it
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Justification

Il-prekondizzjonijiet mitluba mill-Istati Membri għandhom jiġu vverifikati sabiex jiġu 
garantiti fuq livell ta' Stat Membru u mhux fuq livell ta' Reġjun singolu (meta l-ipprogrammar 
huwa reġjonalizzat).

Emenda 626
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Taqsima 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) sommarju tal-valutazzjoni tas-
sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante 
u tal-azzjonijiet li jridu jittieħdu f’livell 
nazzjonali u reġjonali, u l-iskeda ta’ żmien 
għall-implimentazzjoni tagħhom, fejn il-
kondizzjonalitajiet ex ante mhumiex 
sodisfatti;

ii) sommarju tal-valutazzjoni tas-
sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante 
u tal-azzjonijiet li jridu jittieħdu f’livell 
Ewropew, nazzjonali u reġjonali, u l-iskeda 
ta’ żmien għall-implimentazzjoni tagħhom, 
fejn il-kondizzjonalitajiet ex ante mhumiex 
sodisfatti;

Or. de

Emenda 627
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Taqsima 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iiia) miżuri għall-allokazzjoni effiċjenti 
tar-riżorsi filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
proċeduri tal-kompetizzjoni;

Or. de

Emenda 628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(iv) l-azzjonijiet meħuda għall-
implimentazzjoni tal-approċċ ta’ 
governanza f’diversi livelli u għall-
involviment tal-imsieħba msemmija fl-
Artikolu 5 u r-rwol tal-imsieħba fit-tħejjija 
tal-Kuntratt ta’ Sħubija u r-rapport ta’ 
progress hekk kif inhuma definiti fl-
Artikolu 46 ta’ dan ir-Regolament u fit-
tħejjija, l-implimentazzjoni, l-evalwazzjoni 
u l-monitoraġġ tal-programmi, skont il-
Kodiċi tal-Kondotta Ewropew, inkluża 
lista ta’ msieħba involuti, deskrizzjoni tal-
mod kif intgħażlu u r-responsabbiltajiet 
tagħhom, kif ukoll il-fehmiet tagħhom 
dwar il-kontenut tal-Kuntratt ta’ Sħubija 
u dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju 
ta’ sħubija;

Or. en

Emenda 629
Jens Nilsson

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(iv) lista indikattiva ta’ msieħba u l-
azzjonijiet meħuda mill-Istat Membru u l-
awtoritajiet reġjonali u lokali kompetenti, 
skont l-Artikolu 4(4) u l-Artikolu 5 għall-
involviment ta’ dawk l-imsieħba u r-rwol 
tagħhom fit-tħejjija tal-Kuntratt ta’ Sħubija 
u r-rapport ta’ progress hekk kif inhuma 
definiti fl-Artikolu 46 ta’ dan ir-
Regolament;

Or. en
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Emenda 630
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 631
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d – punt iv – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-analiżi territorjali tal-aktar skala 
effiċjenti ta’ żona funzjonali (sensiela ta’ 
muntanji, baċir, wied, intermuniċipalità 
eċċ) biex jintlaħqu l-objettivi fil-mira anke 
permezz ta’ programmi multireġjonali;

Or. en

Emenda 632
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d – punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iva) l-analiżi territorjali fuq livell 
ġeografiku pertinenti għaż-żona 
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funzjonali (medda, baċir, wied, ssif, 
bassin, vallée, rabtiet bejn komunitajiet 
lokali, eċċ.) l-aktar effiċjenti biex 
jintlaħqu l-objettivi msemmija inkluż 
permezz ta’ programmi plurireġjonali;

Or. fr

Emenda 633
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d – punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iva) L-introduzzjoni ta’ taħriġ 
obbligatorju għall-Ġestjoni ta’ Proġetti u 
Programmi għall-persunal kemm fl-
awtoritajiet ta’ tmexxija kif ukoll fil-korpi 
intermedji jekk il-valutazzjoni ex ante tal-
kapaċitajiet tal-Ġestjoni tal-Proġetti u l-
Programmi tagħhom tidentifika 
nuqqasijiet;

Or. en

Emenda 634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d – punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iva) identifikazzjoni tal-ostakoli legali u 
amministrattivi għall-implimentazzjoni 
tas-sħubija fil-kuntest nazzjonali u 
azzjonijiet maħsuba biex jindirizzaw dawn 
l-ostakoli;

Or. en
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Emenda 635
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d – punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iva) l-analiżi territorjali tal-aktar skala 
effiċjenti ta’ żona funzjonali (sensiela ta’ 
muntanji, baċir, wied, intermuniċipalità, 
eċċ.) biex jintlaħqu l-objettivi fil-mira 
anke permezz ta’ programmi 
multireġjonali;

Or. en

Emenda 636
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d – punt ivb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ivb) identifikazzjoni tas-sħubija 
nazzjonali/reġjonali/lokali eżistenti 
rilevanti u l-istrutturi ta’ governanza fuq 
diversi livelli u metodi biex dawn jiġu 
kkunsidrati;

Or. en

Emenda 637
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt e – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) valutazzjoni ta’ jekk hemmx ħtieġa li 
tiġi rinfurzata l-kapaċità amministrattiva 
tal-awtoritajiet u, fejn xieraq, il-
benefiċjarji, u azzjonijiet li jridu jittieħdu 
għal dan l-iskop;

imħassar

Or. fr

Emenda 638
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt e – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) valutazzjoni ta’ jekk hemmx ħtieġa li 
tiġi rinfurzata l-kapaċità amministrattiva 
tal-awtoritajiet u, fejn xieraq, il-
benefiċjarji, u azzjonijiet li jridu jittieħdu 
għal dan l-iskop;

imħassar

Or. en

Emenda 639
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt e – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) valutazzjoni ta’ jekk hemmx ħtieġa li 
tiġi rinfurzata l-kapaċità amministrattiva 
tal-awtoritajiet u, fejn xieraq, il-
benefiċjarji, u azzjonijiet li jridu jittieħdu 
għal dan l-iskop;

(i) valutazzjoni ta’ jekk hemmx ħtieġa li 
tiġi rinfurzata l-kapaċità amministrattiva 
tal-awtoritajiet, il-benefiċjarji u msieħba 
msemmija fl-Artikolu 5 ta’ dan ir-
Regolament, u azzjonijiet li jridu jittieħdu 
għal dan l-iskop;

Or. en
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Emenda 640
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Partii 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt e – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) sommarju tal-azzjonijiet ippjanati u l-
miri korrispondenti fil-programmi sabiex 
jinkiseb tnaqqis fil-piż amministrattiv 
għall-benefiċjarji;

imħassar

Or. en

Emenda 641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt e – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) valutazzjoni tas-sistemi eżistenti għall-
iskambju tad-dejta elettronika, u l-
azzjonijiet ippjanati sabiex ikunu jistgħu 
jsiru li l-iskambji kollha ta’ informazzjoni 
bejn benefiċjarji u awtoritajiet responsabbli 
għall-ġestjoni u l-kontroll ta’ programmi li 
għandhom jitwettqu biss permezz ta' 
skambju ta’ dejta elettronika.

iii) valutazzjoni tas-sistemi eżistenti għall-
iskambju tad-dejta elettronika, u l-
azzjonijiet ippjanati sabiex ikunu jistgħu 
jsiru li l-iskambji kollha ta’ informazzjoni 
bejn benefiċjarji u awtoritajiet responsabbli 
għall-ġestjoni u l-kontroll ta’ programmi li 
għandhom jitwettqu preferibbilment
permezz ta' skambju ta’ dejta elettronika.

Or. es

Emenda 642
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt e – punt iiia (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) Evalwazzjoni ex ante tal-kapaċitajiet 
għall-ġestjoni tal-proġetti u l-programmi 
ta’ dawk id-dipartimenti tal-persunal fil-
gvern reġjonali u lokali li se jkunu 
kofirmatarji tal-Kuntratti ta’ Sħubija 
sabiex jiġi żgurat jekk humiex adatti 
għall-iskop f’termini ta’ kapaċità 
amministrattiva.

Or. en

Emenda 643
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
konsistenza tal-Kuntratt ta' Sħubija ma' dan 
ir-Regolament, mal-Qafas Strateġiku 
Komuni, u r-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
skont 148(4) tat-Trattat, filwaqt li jitqiesu 
l-evalwazzjonijiet ex ante tal-programmi, u 
għandha tagħmel osservazzjonijiet fi żmien 
tliet xhur mid-data tas-sottomissjoni tal-
Kuntratt ta' Sħubija. L-Istat Membru 
għandu jipprovdi l-informazzjoni 
addizzjonali kollha meħtieġa u, fejn xieraq, 
għandu jirrevedi l-Kuntratt ta’ Sħubija.

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
konsistenza tal-Kuntratt ta' Sħubija ma' dan 
ir-Regolament, mal-Programmi 
Nazzjonali ta’ riforma, filwaqt li jitqiesu l-
evalwazzjonijiet ex ante tal-programmi, u 
għandha tagħmel osservazzjonijiet fi żmien 
tliet xhur mid-data tas-sottomissjoni tal-
Kuntratt ta' Sħubija. L-Istat Membru 
għandu jipprovdi l-informazzjoni 
addizzjonali kollha meħtieġa u, fejn xieraq, 
għandu jirrevedi l-Kuntratt ta’ Sħubija.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Neliminaw ir-referenzi għar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi li suppost jgħaqqdu 
l-politika ta’ koeżjoni ma’ serje ta’ għanijiet li jmorru lil hinn mill-għanijiet tal-politika 
tagħhom.
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Emenda 644
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
konsistenza tal-Kuntratt ta' Sħubija ma' dan 
ir-Regolament, mal-Qafas Strateġiku 
Komuni, u r-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
skont 148(4) tat-Trattat, filwaqt li jitqiesu 
l-evalwazzjonijiet ex ante tal-programmi, u 
għandha tagħmel osservazzjonijiet fi żmien 
tliet xhur mid-data tas-sottomissjoni tal-
Kuntratt ta' Sħubija. L-Istat Membru 
għandu jipprovdi l-informazzjoni 
addizzjonali kollha meħtieġa u, fejn xieraq, 
għandu jirrevedi l-Kuntratt ta’ Sħubija.

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
konsistenza tal-Kuntratt ta' Sħubija ma' dan 
ir-Regolament, mal-Qafas Strateġiku 
Komuni, filwaqt li jitqiesu l-
evalwazzjonijiet ex ante tal-programmi, u 
għandha tagħmel osservazzjonijiet fi żmien 
tliet xhur mid-data tas-sottomissjoni tal-
Kuntratt ta' Sħubija. L-Istat Membru 
għandu jipprovdi l-informazzjoni 
addizzjonali kollha meħtieġa u, fejn xieraq, 
għandu jirrevedi l-Kuntratt ta’ Sħubija.

Or. fr

Emenda 645
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti implimentattivi, 
li tapprova l-Kuntratt ta’ Sħubija mhux 
aktar tard minn sitt xhur wara s-
sottomissjoni tiegħu mill-Istat Membru, 
sakemm kwalunkwe osservazzjoni 
magħmula mill-Kummissjoni tkun tqieset 
b’mod sodisfaċenti. Il-Kuntratt ta’ Sħubija 
ma għandux jidħol fis-seħħ qabel l-

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti implimentattivi, 
li tapprova l-Kuntratt ta’ Sħubija mhux 
aktar tard minn sitt xhur wara s-
sottomissjoni tiegħu mill-Istat Membru, 
sakemm kwalunkwe osservazzjoni 
magħmula mill-Kummissjoni tkun tqieset 
b’mod sodisfaċenti. Fid-deċiżjoni li jadotta 
l-Kuntratt ta’ Sħubija l-Kummissjoni 
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1 ta’ Jannar 2014. tagħti rendikont tal-involviment effettiv 
tas-sistema tal-awtoritajiet territorjali 
reġjonali li huma mitluba biex jidħlu fil-
Kuntratt ta’ Sħubija, f’konformità mas-
sistema istituzzjonali ta’ kull Stat 
Membru. Il-Kuntratt ta’ Sħubija ma 
għandux jidħol fis-seħħ qabel l-
1 ta’ Jannar 2014. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet reġjonali u lokali għandhom jipparteċipaw fis-sħubija fuq livell ugwali mal-
Istati Membri. 

Emenda 646
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 15 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn Stat Membru jipproponi emenda 
għall-Kuntratt ta’ Sħubija, il-Kummissjoni 
għandha twettaq valutazzjoni skont il-
paragrafu 1 u, fejn xieraq, għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti implimentattivi, 
li tapprova l-emenda.

3. Fejn Stat Membru jipproponi emenda 
għall-Kuntratt ta’ Sħubija, il-Kummissjoni 
għandha twettaq valutazzjoni skont il-
paragrafu 1 u, fejn xieraq, għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti implimentattivi, 
li tapprova l-emenda fi żmien tliet xhur 
minn meta tiġi sottomessa mill-Istat 
Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jingħataw ċertezza normattiva adegwata, sabiex tiġi evitata l-
konfużjoni bejn il-Kuntratt ta’ Sħubija oriġinali u dak emendat.

Emenda 647
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn Stat Membru jipproponi emenda 
għall-Kuntratt ta’ Sħubija, il-Kummissjoni 
għandha twettaq valutazzjoni skont il-
paragrafu 1 u, fejn xieraq, għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti implimentattivi, 
li tapprova l-emenda.

3. Fejn Stat Membru jipproponi emenda 
għall-Kuntratt ta’ Sħubija, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura ruħha li din l-emenda 
hija proposta bi qbil mal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali kif definit fl-Artikolu 
4(4), u għandha twettaq valutazzjoni skont 
il-paragrafu 1 u, fejn xieraq, għandha 
tadotta deċiżjoni, permezz ta’ atti 
implimentattivi, li tapprova l-emenda.

Or. fr

Emenda 648
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta Stat Membru jesperjenza 
diffikultajiet baġitarji temporanji jew 
tnaqqis serju fir-ritmu ekonomiku, il-
Kummissjoni tista’ titlob lill-Istat Membru 
kkonċernat biex iwettaq valutazzjoni ta’ 
jekk ir-reviżjoni u l-emenda tal-Kuntratt 
ta’ Sħubija tiegħu ikunux adegwati u 
neċessarji għall-kisba tal-objettivi u l-miri 
tal-Istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u 
missjonijiet speċifiċi għall-Fondi skont l-
objettivi tagħhom ibbażati fuq it-Trattat.

Or. en

Emenda 649
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni tgħal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-
Trattat, u li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u 
reġjonali. 

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi identifikati 
fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiż skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat kif 
traspost għall-kuntest nazzjonali u 
reġjonali mill-Programmi ta’ Riforma 
Nazzjonali u strateġiji oħrajn.

Or. en

Emenda 650
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni tgħal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, 
u li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u reġjonali. 

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni tgħal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(2) tat-Trattat, 
u li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u reġjonali

B’konformità mal-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni 
jagħżlu b’mod awtonomu l-objettivi 
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tematiċi u l-prijoritajiet tal-investiment li 
fuqhom jikkonċentraw l-appoġġ ġenerali 
tal-Unjoni. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-objettivi u prijoritajiet għandha titħalla f’idejn l-awtoritajiet ta’ ġestjoni abbażi 
ta’ speċifikazzjoni lokali tal-objettivi tal-Ewropa 2020. 

Emenda 651
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni tgħal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, 
u li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u reġjonali. 
. 

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud filwaqt li jitnaqqsu l-ispejjeż 
esterni futuri għas-soċjetà Ewropea fir-
rigward tal-istrateġija tal-Unjoni għal
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
li jindirizzaw l-isfidi identifikati fir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiż skont l-Artikolu 121(2) tat-
Trattat u r-rakkomandazzjonijiet rilevanti 
tal-Kunsill adottati skont l-Artikolu 148(4) 
tat-Trattat, u li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u 
reġjonali u l-prinċipji orizzontali.

Or. en

Emenda 652
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 16 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni tgħal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, 
u li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u reġjonali.

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni tgħal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat. 
Madankollu, il-konċentrazzjoni tematika 
għandha tkun flessibbli biex tippermetti 
adattamenti għall-interventi tal-fondi 
għall-ħtiġijiet u għall-ispeċifiċitajiet propji 
ta’ kull Stat Membru u ta’ kull reġjun.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-konċentrazzjoni proposta mill-Kummissjoni għandha tkun akkumpanjata bi flessibbiltà bl-
għan li tadatta l-interventi tal-fondi għall-ħtiġijiet propji ta’ kull Stat u reġjun u b’hekk 
tiggarantixxi effettività ikbar tar-riżorsi.

Emenda 653
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni tgħal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni tgħal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi, u li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u 
reġjonali.
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adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-
Trattat, u li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u 
reġjonali.

Or. es

Emenda 654
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni tgħal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, 
u li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u reġjonali. 

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond u bi qbil sħiħ mal-awtoritajiet 
reġjonali, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni tgħal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(2) tat-Trattat, 
u li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u reġjonali. 

Or. it

Emenda 655
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni tgħal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi 

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi identifikati 
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identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-
Trattat, u li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u 
reġjonali. 
.

fil-Programmi ta’ Riforma Nazzjonali, u li 
jqisu skont il-prinċipju ta’ sussidjarjetà l-
ħtiġijiet nazzjonali u reġjonali fir-rigward 
tal-għażla ta’ objettivi tematiċi  u 
prijoritajiet ta’ investiment.

Or. en

Emenda 656
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
It-tieni parti – Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni tgħal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, 
u li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u reġjonali.

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni tgħal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, 
u li jqisu l-ħtiġijiet makroreġjonali, 
nazzjonali u reġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Sinkronizzazzjoni mal-istrateġiji makroreġjonali approvati.

Emenda 657
Jan Březina

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 16 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni tgħal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, 
u li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u reġjonali. 
.

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq interventi li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv billi jagħmlu użu effiċjenti 
minn potenzjali territorjali speċifiċi 
filwaqt li jikkunsidraw il-ħtiġijiet 
nazzjonali u reġjonali, il-Qafas Strateġiku 
Komunitarju, l-isfidi identifikati fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
skont l-Artikolu 1121(2) tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea kif 
trasposti fil-kuntest nazzjonali u reġjonali 
mill-Programmi ta’ Riforma Nazzjonali u 
strateġiji oħrajn u r-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti tal-Kunsill adottati skont l-
Artikolu 148(4) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Programmi ta’ Riforma Nazzjonali għandhom jiġu stabbiliti bħala punt ta’ referenza għad-
dokumenti ta’ programmar aktar milli rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-Pajjiż.

Emenda 658
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17 imħassar
Kundizzjonalitajiet ex ante
1. Kondizzjonalitajiet ex ante għandhom 
ikunu definiti għal kull Fond tal-QSK fir-
regoli speċifiċi għall-Fond.
2. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw 
jekk il-kundizzjonalitajiet ex ante humiex 
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sodisfatti.
3. Fejn il-kondizzjonalitajiet ex ante ma 
jiġux sodisfatti fid-data tat-trażmissjoni 
tal-Kuntratt ta’ Sħubija, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu fil-Kuntratt ta’ 
Sħubija sommarju tal-azzjonijiet li jridu 
jittieħdu fil-livell nazzjonali jew reġjonali 
u l-iskeda għall-implimentazzjoni 
tagħhom, sabiex jiżguraw li jiġu sodisfatti 
mhux aktar tard minn sentejn wara l-
adozzjoni tas-Sħubija ta' Kuntratt jew sal-
31 ta’ Diċembru 2016, liema waħda tiġi l-
ewwel.
4. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-azzjonijiet dettaljati relatati 
mas-sodisfazzjoni tal-kondizzjonalitajiet 
ex ante, inkluż l-iskeda ta’ żmien għall-
implimentazzjoni tagħhom, fil-programmi 
rilevanti.
5. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni provduta dwar is-
sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante 
fil-qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-
Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi. 
Tista’ tiddeċiedi, meta tadotta programm, 
li tissospendi l-ħlasijiet interim kollha jew 
Partii minnhom għal programm sat-
tlestija sodisfaċenti tal-azzjonijiet sabiex 
tiġi sodisfatta kondizzjonalità ex ante. In-
nuqqas li jitlestew l-azzjonijiet sabiex tiġi 
sodisfatta kondizzjonalità ex ante sad-data 
tal-iskadenza stabbilita fil-programm 
għandu jikkostitwixxi bażi għas-
sospensjoni tal-ħlasijiet mill-
Kummissjoni.
6. Il-paragrafi 1 u 5 ma għandhomx 
japplikaw għall-programmi taħt l-objettiv 
ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea.

Or. en

Emenda 659
Hermann Winkler
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Proposta għal regolament
Taqsima 2 – Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kondizzjonalitajiet ex ante għandhom 
ikunu definiti għal kull Fond tal-QSK fir-
regoli speċifiċi għall-Fond.

1. Kondizzjonalitajiet ex ante għandhom 
ikunu definiti għal kull Fond tal-QSK fir-
regoli speċifiċi għall-Fond, li jkollhom 
relazzjoni mill-qrib mal-Fondi tal-QSK u 
l-implimentazzjoni effettiva tagħhom.

Or. de

Emenda 660
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kondizzjonalitajiet ex ante għandhom 
ikunu definiti għal kull Fond tal-QSK fir-
regoli speċifiċi għall-Fond.

1. Kondizzjonalitajiet ex ante applikabbli 
għandhom ikunu prerekwiżit neċessarju u 
għandhom ikollhom relazzjoni u impatt 
dirett fuq l-effikaċja u l-effiċjenza tal-
azzjonijiet speċifiċi li jgħinuhom, fi Stat 
Membru determinat, biex jintlaħaq l-għan 
prijoritarju tal-Unjoni. Il-
kondizzjonalitajiet ex ante m’għandhomx 
ikunu użati bħala għodda biex isegwu 
għanijiet distinti minn dawk ta’ din il-
politika. Kondizzjonalitajiet ex ante 
għandhom ikunu definiti għal kull Fond 
tal-QSK fir-regoli speċifiċi għall-Fond, 
kull meta jkunu neċessarji għat-titjib tal-
effiċjenza u l-effiċjenza tagħhom stess.

Or. es

Emenda 661
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 2



AM\903901MT.doc 107/170 PE491.052v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw 
jekk il-kundizzjonalitajiet ex ante humiex 
sodisfatti. Il-kundizzjonijiet ex ante 
japplikaw biss safejn dawn huma marbuta 
direttament mal-implimntazzjoni tal-
fondi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet ex ante għandhom jippermettu li jiżdiedu l-effikaċja u l-użu tal-fondi. 
Madankollu, dawn m'għandhomx iwasslu għal żieda fil-kumplessità għall-Istati Membri u l-
awtoritajiet ta’ ġestjoni. Għalhekk jaqbel li dawn jiġu marbuta direttament mal-investimenti 
tal-politika ta’ koeżjoni.

Emenda 662
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw 
jekk il-kundizzjonalitajiet ex ante stabbiliti 
fir-regoli speċifiċi għall-Fondi rispettivi 
humiex applikabbli għall-objettivi speċifiċi 
mfittxija fi ħdan il-prijoritajiet tal-
programmi tagħhom u jekk il-
kundizzjonalitajiet ex ante humiex 
sodisfatti. Il-valutazzjoni għandha tkun 
limitata għall-kriterji stabbiliti fir-regoli 
speċifiċi għall-Fondi u tista’ tkun 
proporzjonali, filwaqt li tikkunsidra l-
livell ta’ appoġġ allokat.

Or. en

Emenda 663
Patrice Tirolien
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw, 
bi qbil mat-territoji reġjonali u lokali 
rispettivi tagħhom, jekk il-
kundizzjonalitajiet ex ante humiex 
sodisfatti fir-rispett tal-qsim tal-
kompetenzi bejn il-livelli differenti tal-
gvern.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-Kummissjoni tqis il-kuntest istituzzjonali ta’ kull Stat Membru u l-mod li 
bih jitqassmu l-kompetenzi. Fil-fatt, jidher li huwa inkonċepibbli li Stat Membru jieħu impenji 
li jiddependu mill-kompetenzi tal-awtoritajiet reġjonali u lokali, u viċi versa.

Emenda 664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw 
jekk il-kundizzjonalitajiet ex ante humiex 
sodisfatti. Il-valutazzjoni għandha tkun 
ibbażata fuq metodoloġija komuni u 
tinvolvi l-imsieħba msemmija fl-
Artikolu 5 ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 665
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. B’konformità mal-qafas istituzzjonali u 
legali, l-Istati Membri għandhom 
jivvalutaw jekk, fil-ftehim tal-
assoċjazzjoni jew fil-programmi tagħhom,
il-kundizzjonalitajiet ex ante stabbiliti fin-
normi speċifiċi tal-fondi humiex 
applikabbli għall-azzjonijiet konkreti 
inklużi fil-prijoritajiet tal-programmi 
tagħhom, u jekk dawn il-
kondizzjonalitajiet ex ante humiex 
sodisfatti jew le.

Or. es

Emenda 666
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw 
jekk il-kundizzjonalitajiet ex ante, fejn 
japplikaw għaliex marbuta direttament 
ma’ objettiv tematiku/prijorità tal-ftehim 
ta’ sħubija/programm, humiex sodisfatti. 

Or. it

Emenda 667
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-kondizzjonalitajiet ex ante ma 3. Fejn il-kondizzjonalitajiet ex ante ma 
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jiġux sodisfatti fid-data tat-trażmissjoni tal-
Kuntratt ta’ Sħubija, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu fil-Kuntratt ta’ 
Sħubija sommarju tal-azzjonijiet li jridu 
jittieħdu fil-livell nazzjonali jew reġjonali u 
l-iskeda għall-implimentazzjoni tagħhom, 
sabiex jiżguraw li jiġu sodisfatti mhux 
aktar tard minn sentejn wara l-adozzjoni 
tas-Sħubija ta' Kuntratt jew sal-
31 ta’ Diċembru 2016, liema waħda tiġi l-
ewwel.

jiġux sodisfatti fid-data tat-trażmissjoni tal-
Kuntratt ta’ Sħubija, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu fil-Kuntratt ta’ 
Sħubija sommarju tal-azzjonijiet li jridu 
jittieħdu fil-livell nazzjonali jew reġjonali u 
l-iskeda għall-implimentazzjoni tagħhom, 
sabiex jiżguraw li jiġu sodisfatti mhux 
aktar tard minn tliet snin wara l-adozzjoni 
tas-Sħubija ta' Kuntratt jew sal-
31 ta’ Diċembru 2016, liema waħda tiġi l-
ewwel.

Or. fr

Emenda 668
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-kondizzjonalitajiet ex ante ma 
jiġux sodisfatti fid-data tat-trażmissjoni tal-
Kuntratt ta’ Sħubija, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu fil-Kuntratt ta’ 
Sħubija sommarju tal-azzjonijiet li jridu 
jittieħdu fil-livell nazzjonali jew reġjonali
u l-iskeda għall-implimentazzjoni 
tagħhom, sabiex jiżguraw li jiġu sodisfatti 
mhux aktar tard minn sentejn wara l-
adozzjoni tas-Sħubija ta' Kuntratt jew sal-
31 ta’ Diċembru 2016, liema waħda tiġi l-
ewwel.

3. Fejn il-kundizzjonalitajiet ex ante ma 
jiġux sodisfatti fid-data tat-trażmissjoni tal-
Kuntratt ta’ Sħubija, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu fil-Kuntratt ta’ 
Sħubija sommarju tal-azzjonijiet li jridu 
jittieħdu fil-livell nazzjonali jew reġjonali.

Or. en

Emenda 669
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
It-tieni parti – Artikolu 17 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw 
jekk il-kundizzjonalitajiet ex ante humiex 
sodisfatti, f'konformità mad-diviżjoni tal-
kompetenzi bejn livelli differenti ta' gvern.

Or. pt

Emenda 670
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-kondizzjonalitajiet ex ante ma 
jiġux sodisfatti fid-data tat-trażmissjoni tal-
Kuntratt ta’ Sħubija, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu fil-Kuntratt ta’ 
Sħubija sommarju tal-azzjonijiet li jridu 
jittieħdu fil-livell nazzjonali jew reġjonali u 
l-iskeda għall-implimentazzjoni tagħhom, 
sabiex jiżguraw li jiġu sodisfatti mhux 
aktar tard minn sentejn wara l-adozzjoni 
tas-Sħubija ta' Kuntratt jew sal-
31 ta’ Diċembru 2016, liema waħda tiġi l-
ewwel.

3. Fejn il-kondizzjonalitajiet ex ante ma 
jiġux sodisfatti fid-data tat-trażmissjoni tal-
Kuntratt ta’ Sħubija, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu fil-Kuntratt ta’ 
Sħubija sommarju tal-azzjonijiet li jridu 
jittieħdu fil-livell nazzjonali jew reġjonali u 
l-iskeda għall-implimentazzjoni tagħhom, 
sabiex jiżguraw li jiġu sodisfatti mhux 
aktar tard minn tliet snin wara l-adozzjoni 
tas-Sħubija ta' Kuntratt jew sal-
31 ta’ Diċembru 2017, liema waħda tiġi l-
ewwel.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa mifhum li t-twettiq ta’ ċerti kondizzjonalitajiet ma jaqax fil-kompetenza tal-awtoritajiet 
reġjonali jew lokali, aġenti ta’ programmi, u għalhekk għandu jitwessa’ l-marġini biex 
jiżgura t-twettiq tal-kondizzjonalitajiet.

Emenda 671
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-kondizzjonalitajiet ex ante ma 
jiġux sodisfatti fid-data tat-trażmissjoni 
tal-Kuntratt ta’ Sħubija, l-Istati Membri
għandhom jistabbilixxu fil-Kuntratt ta’ 
Sħubija sommarju tal-azzjonijiet li jridu 
jittieħdu fil-livell nazzjonali jew reġjonali
u l-iskeda għall-implimentazzjoni
tagħhom, sabiex jiżguraw li jiġu sodisfatti
mhux aktar tard minn sentejn wara l-
adozzjoni tas-Sħubija ta' Kuntratt jew sal-
31 ta’ Diċembru 2016, liema waħda tiġi l-
ewwel.

3. Programm għandu jindika l-
kondizzjonalitajiet ex ante li ma jiġux 
sodisfatti fid-data tat-trażmissjoni tal-
Kuntratt ta’ Sħubija. L-Istati Membri 
għandhom jippreżentaw rapport fuq it-
twettiq tagħhom sal-31 ta’ Diċembru 2016.

Or. es

Emenda 672
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-azzjonijiet dettaljati relatati 
mas-sodisfazzjoni tal-kondizzjonalitajiet 
ex ante, inkluż l-iskeda ta’ żmien għall-
implimentazzjoni tagħhom, fil-programmi 
rilevanti.

imħassar

Or. en

Emenda 673
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-azzjonijiet dettaljati relatati 
mas-sodisfazzjoni tal-kondizzjonalitajiet ex 
ante, inkluż l-iskeda ta’ żmien għall-
implimentazzjoni tagħhom, fil-programmi 
rilevanti.

4. Programm għandu jiddeskrivi l-
azzjonijiet li jkollhom iwettqu, fit-terminu 
stipulat, relatati mal-kondizzjonalitajiet ex 
ante sodisfatti għall-azzjonijiet speċifiċi 
inklużi fil-prijoritajiet tal-programm li ma 
kinux imwettqa fid-data ta’ trażmissjoni 
tal-Programm.

Or. es

Emenda 674
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
l-azzjonijiet dettaljati relatati mas-
sodisfazzjoni tal-kondizzjonalitajiet ex 
ante, inkluż l-iskeda ta’ żmien għall-
implimentazzjoni tagħhom, fil-programmi 
rilevanti.

4. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
l-azzjonijiet relatati mas-sodisfazzjoni tal-
kondizzjonalitajiet ex ante, inkluż l-iskeda 
ta’ żmien għall-implimentazzjoni tagħhom, 
fil-programmi rilevanti.

Or. fr

Emenda 675
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
It-tieni parti – Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
l-azzjonijiet dettaljati relatati mas-
sodisfazzjoni tal-kondizzjonalitajiet ex 
ante, inkluż l-iskeda ta’ żmien għall-
implimentazzjoni tagħhom, fil-programmi 
rilevanti.

4. L-Istati Membri, fil-livell territorjali 
xieraq, skont id-dispożizzjonijiet tal-qafas 
istituzzjonali, legali u finanzjarju 
relevanti, għandhom jistabbilixxu l-
azzjonijiet dettaljati relatati mas-
sodisfazzjoni tal-kondizzjonalitajiet ex 
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ante, inkluż l-iskeda ta’ żmien għall-
implimentazzjoni tagħhom, fil-programmi 
rilevanti.

Or. pt

Emenda 676
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
l-azzjonijiet dettaljati relatati mas-
sodisfazzjoni tal-kondizzjonalitajiet ex 
ante, inkluż l-iskeda ta’ żmien għall-
implimentazzjoni tagħhom, fil-programmi 
rilevanti.

4. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
l-azzjonijiet dettaljati relatati mas-
sodisfazzjoni tal-kundizzjonalitajiet ex 
ante, inkluż l-iskeda ta’ żmien għall-
implimentazzjoni tagħhom, fil-programmi 
rilevanti. Fir-rigward tal-implimentazzjoni 
tal-pjanijiet u l-istrateġiji taħt l-objettivi 
tematiċi 4, 5 u 6, l-Istati Membri 
għandhom jikkunsidraw proġetti integrati 
fil-qasam tal-klima u l-ambjent bħala 
mudelli għal implimentazzjoni effiċjenti, 
koerenti u kkoordinata tajjeb.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonalitajiet ex ante huma strument kruċjali biex jiżguraw l-użu effiċjenti tar-riżorsi 
finanzjarji. Il-benefiċċji enormi tal-implimentazzjoni, eż. l-leġiżlazzjoni dwar l-iskart, ġew 
stmati għal madwar 400 000 impjieg b’iffrankar ta’ EUR 72 biljun. Proġetti Integrati LIFE 
jista’ jkollhom valur kbir f’dan il-kuntest. Dawn huma kkunsidrati li għandhom karatteristiċi 
mudelli, li jistabbilixxu kooperazzjoni kostruttiva u fit-tul bejn setturi differenti tal-
amministrazzjoni u jallokaw l-infiq għal sfidi ta’ implimentazzjoni ewlenin.

Emenda 677
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Taqsima 2 – Artikolu 17 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni provduta dwar is-
sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante 
fil-qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-
Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi. Tista’ 
tiddeċiedi, meta tadotta programm, li 
tissospendi l-ħlasijiet interim kollha jew 
parti minnhom għal programm sat-tlestija 
sodisfaċenti tal-azzjonijiet sabiex tiġi 
sodisfatta kondizzjonalità ex ante. In-
nuqqas li jitlestew l-azzjonijiet sabiex tiġi 
sodisfatta kondizzjonalità ex ante sad-data 
tal-iskadenza stabbilita fil-programm 
għandu jikkostitwixxi bażi għas-
sospensjoni tal-ħlasijiet mill-Kummissjoni.
Fi Stati Membri li huma mhedda jew 
milquta minn diffikultajiet finanzjarji, jiġi 
applikat l-Artikolu 22(2) (applikazzjoni 
għal programm speċjali amministrat mill-
Kummissjoni).

Or. de

Emenda 678
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni provduta dwar l-
applikabbiltà u s-sodisfazzjon tal-
kundizzjonalitajiet ex ante fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt ta’ Sħubija 
u l-programmi. Din il-valutazzjoni 
għandha tkun limitata għall-kriterji 
stabbiliti fir-regoli speċifiċi għall-Fondi, 
għandha tkun proporzjonali u tqis il-livell 
ta’ appoġġ allokat, u għandha tosserva l-
kompetenzi nazzjonali u reġjonali biex 
tiddeċiedi dwar miżuri ta’ politika 



PE491.052v01-00 116/170 AM\903901MT.doc

MT

tal-iskadenza stabbilita fil-programm 
għandu jikkostitwixxi bażi għas-
sospensjoni tal-ħlasijiet mill-Kummissjoni.

speċifiċi u adegwati inkluż il-kontenut tal-
istrateġiji. F’każ ta’ nuqqas ta’ qbil bejn 
il-Kummissjoni u Stat Membru dwar l-
applikabbiltà ta’ kundizzjonalità ex ante 
għall-objettiv speċifiku tal-prijoritajiet ta’ 
programm u s-sodisfazzjon tiegħu, il-
Kummissjoni għandha tagħti prova tal-
applikabbiltà skont l-Artikolu 2 u n-
nuqqas ta’ sodisfazzjon. Il-Kummissjoni 
tista’ tiddeċiedi, meta tadotta programm, li 
tissospendi l-ħlasijiet interim kollha jew 
parti minnhom għall-assi ta’ prijorità 
rilevanti tal-programm sat-tlestija 
sodisfaċenti tal-azzjonijiet sabiex tiġi 
sodisfatta kondizzjonalità ex ante. In-
nuqqas li jitlestew l-azzjonijiet sabiex tiġi 
sodisfatta kondizzjonalità ex ante sad-data 
tal-iskadenza stabbilita fil-programm 
għandu jikkostitwixxi bażi għas-
sospensjoni tal-ħlasijiet mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 679
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Emenda 680
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni provduta dwar is-
sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante 
fil-qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-
Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi. In-
nuqqas li jitlestew l-azzjonijiet sabiex tiġi 
sodisfatta kondizzjonalità ex ante sad-data 
tal-iskadenza stabbilita fil-programm jista’
jikkostitwixxi bażi għas-sospensjoni tal-
ħlasijiet mill-Kummissjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-kundizzjonijiet ex ante ma jwasslu għall-ebda sospensjoni ta’ ħlasijiet 
jew korrezzjonijiet finanzjarji, ħlief dawk li l-Istat Membru ikun impenja ruħu li ser 
jikkonforma magħhom.

Emenda 681
Erminia Mazzoni

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni provduta dwar is-
sodisfazzjon tal-kundizzjonalitajiet ex ante 
fil-qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-
Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi. In-
nuqqas li jitlestew l-azzjonijiet sabiex tiġi 
sodisfatta kondizzjonalità ex ante sad-data 
tal-iskadenza stabbilita fil-programm jista’ 
jikkostitwixxi bażi għas-sospensjoni tal-
ħlasijiet mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 682
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni provduta dwar is-
sodisfazzjon tal-kundizzjonalitajiet ex ante 
fil-qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-
Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi.
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Or. en

Emenda 683
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni provduta dwar is-
sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante 
fil-qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-
Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi. Meta 
tadotta programm, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura  tlestija sodisfaċenti tal-
azzjonijiet sabiex tiġi sodisfatta 
kondizzjonalità ex ante.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li tiġi mħarsa t-tlestija tal-kondizzjonalitajiet ex ante u tal-azzjonijiet sabiex 
tiġi sodisfatta kondizzjonalità ex ante iżda fl-ebda każ ma jiġu sospiżi l-ħlasijiet għall-
programm.

Emenda 684
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni provduta dwar is-

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

għall-Istat Membru dwar l-applikabbiltà 
tal-kondizzjonalitajiet ex ante u dwar is-
sodisfazzjoni tal-kondizzjonalitajiet ex ante 
applikabbli fil-qafas tal-valutazzjoni 
tagħha tal-Kuntratt ta’ Sħubija u l-
programmi. Jekk m’hemmx diskrepanzi, 
jiġi ffirmat il-Kuntratt ta’ sħubija u, jekk 
applikabbli, il-programm, u l-
Kummissjoni ma jsaqsux aktar fuq it-
tlestija tal-kondizzjonalitajiet ex ante.

Jekk ma kienx hemm ftehim, u wara li 
jkunu eżaminati n-nuqqas ta’ tlestija tal-
kondizzjonalitajiet ex ante sodisfaċenti, il-
Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, meta tadotta 
programm, li tissospendi l-ħlasijiet interim 
kollha jew parti minnhom fil-prijorità 
rilevanti tal-programm in kwistjoni, sat-
tlestija sodisfaċenti tal-azzjonijiet speċifiċi
sabiex tiġi sodisfatta kondizzjonalità ex 
ante tal-prijorità in kwistjoni, jekk dan 
kien neċessarju biex jiġu evitati ħsarat 
sinifikanti fl-effiċjenza u l-effiċjenza tal-
azzjonijiet inklużi f’din il-prijorità.

Or. es

Emenda 685
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni provduta dwar is-
sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante 
fil-qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-
Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi. Tista’ 
tiddeċiedi, meta tadotta programm, li 
tissospendi l-ħlasijiet interim kollha jew 

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

Partii minnhom għal programm sat-tlestija 
sodisfaċenti tal-azzjonijiet sabiex tiġi 
sodisfatta kundizzjonalità ex ante. Fit-teħid 
ta’ deċiżjonijiet tagħha l-Kummissjoni 
għandha tagħti attenzjoni mill-qrib lill-
konsegwenzi soċjali tad-deċiżjoni ta’ 
sospensjoni.In-nuqqas li jitlestew l-
azzjonijiet sabiex tiġi sodisfatta 
kundizzjonalità ex ante sad-data tal-
iskadenza stabbilita fil-programm jista’
jikkostitwixxi bażi għas-sospensjoni tal-
ħlasijiet mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 686
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 687
Herbert Dorfmann
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni provduta dwar is-
sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante 
fil-qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-
Kuntratt ta’ Sħubija. 

Or. it

Emenda 688
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni provduta dwar is-
sodisfazzjon tal-kundizzjonalitajiet ex ante 
fil-qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-
Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi. In-
nuqqas li jitlestew l-azzjonijiet sabiex tiġi 
sodisfatta kundizzjonalità ex ante sad-data 
tal-iskadenza stabbilita fil-programm jista’
jikkostitwixxi bażi għas-sospensjoni tal-
ħlasijiet mill-Kummissjoni.
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għandu jikkostitwixxi bażi għas-
sospensjoni tal-ħlasijiet mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 689
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ Stati Membru li jadottaw 
sistema ta’ programmazzjoni 
reġjonalizzata, is-sospensjoni tal-ħlasijiet 
min-naħa tal-Kummissjoni tikkonċerna 
esklussivament lir-Reġjuni li ma 
jissodisfawx il-kundizzjoni ex ante. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-programmi li ma jiggarantux il-preżenza tal-prekundizzjonijiet biss jista' jkollhom l-
għajnuniet komunitarji mwaqqfa. 

Emenda 690
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Jekk l-azzjonijiet ma jitlestux 
f’terminu fiss għalihom, il-Kummissjoni 
tkun tista’ tissospendi l-ħlasijiet 
intermedjarji relatati ma’ din il-prijorità. 
Is-sospensjoni għall-prijorità kkonċernata 
titneħħa mingħajr dewmien meta l-Istat 
Membru jlesti l-azzjonijiet relattivi għat-
tlestija tal-kondizzjonalitajiet ex ante 
sodisfaċenti għall-programm li ma 
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twettaqx fil-mument tad-deċiżjoni tas-
sospensjoni tal-Kummissjoni.

Or. es

Emenda 691
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 17 – paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. L-Istati Membru jistgħu jittrasferixxu 
l-fondi sospiżi lejn prijorijajiet oħrajn fejn 
dawn jilħqu l-kondizzjonalitajiet ex ante.

Or. es

Emenda 692
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
It-tieni parti – Artikolu 17 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-paragrafi 1 sa 5 ma għandhomx 
japplikaw għall-programmi taħt l-objettiv 
ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea.

6. Il-paragrafi 1 sa 5 ma għandhomx 
japplikaw għall-programmi taħt l-objettiv 
ta' kooperazzjoni territorjali Ewro u għal 
fondi għall-iżvilupp makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Sinkronizzazzjoni mal-istrateġiji makroreġjonali approvati.
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Emenda 693
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Taqsima 2 – Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 imħassra
Riżerva għall-prestazzjoni
5% tar-riżorsi allokati għal kull Fond tal-
QSK u Stat Membru, bl-eċċezzjoni tar-
riżorsi allokati għall-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea u għat-
Titolu V tar-Regolament tal-EMFF, 
għandhom jikkostitwixxu riżerva għall-
prestazzjoni li għandha tiġi allokata skont 
l-Artikolu 20.

Or. de

Emenda 694
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 imħassar
Riżerva għall-prestazzjoni
5 % tar-riżorsi allokati għal kull Fond tal-
QSK u Stat Membru, bl-eċċezzjoni tar-
riżorsi allokati għall-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea u għat-
Titolu V tar-Regolament tal-EMFF, 
għandhom jikkostitwixxu riżerva għall-
prestazzjoni li għandha tiġi allokata skont 
l-Artikolu 20.

Or. en
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Emenda 695
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 Imħassar
Riżerva għall-prestazzjoni
5% tar-riżorsi allokati għal kull Fond tal-
QSK u Stat Membru, bl-eċċezzjoni tar-
riżorsi allokati għall-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea u għat-
Titolu V tar-Regolament tal-EMFF, 
għandhom jikkostitwixxu riżerva għall-
prestazzjoni li għandha tiġi allokata skont 
l-Artikolu 20.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta’ riserva ta’ “prestazzjoni” tista’ tinkoraġixxi lil dawk li jieħdu deċiżjonijiet 
politiċi biex jistipulaw objettivi li jistgħu jintlaħqu faċilment biex jassiguraw ir-riżorsi. 

Emenda 696
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 imħassar
Riżerva għall-prestazzjoni
5% tar-riżorsi allokati għal kull Fond tal-
QSK u Stat Membru, bl-eċċezzjoni tar-
riżorsi allokati għall-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea u għat-
Titolu V tar-Regolament tal-EMFF, 
għandhom jikkostitwixxu riżerva għall-
prestazzjoni li għandha tiġi allokata skont 
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l-Artikolu 20.

Or. en

Emenda 697
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 18 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riżerva għall-prestazzjoni Riżerva għall-flessibilità

Or. fr

Emenda 698
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5% tar-riżorsi allokati għal kull Fond tal-
QSK u Stat Membru, bl-eċċezzjoni tar-
riżorsi allokati għall-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea u għat-
Titolu V tar-Regolament tal-EMFF, 
għandhom jikkostitwixxu riżerva għall-
prestazzjoni li għandha tiġi allokata skont 
l-Artikolu 20.

imħassar

Or. en

Emenda 699
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

5% tar-riżorsi allokati għal kull Fond tal-
QSK u Stat Membru, bl-eċċezzjoni tar-
riżorsi allokati għall-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea u għat-
Titolu V tar-Regolament tal-EMFF, 
għandhom jikkostitwixxu riżerva għall-
prestazzjoni li għandha tiġi allokata skont 
l-Artikolu 20.

imħassar

Or. en

Emenda 700
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5% tar-riżorsi allokati għal kull Fond tal-
QSK u Stat Membru, bl-eċċezzjoni tar-
riżorsi allokati għall-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea u għat-
Titolu V tar-Regolament tal-EMFF, 
għandhom jikkostitwixxu riżerva għall-
prestazzjoni li għandha tiġi allokata skont 
l-Artikolu 20.

Għandha ssir riżerva għall-prestazzjoni 
matul il-perjodu ta’ programmazzjoni u 
fil-kuntest tal-ammonti allokati lil kull 
Stat Membru, abbażi tal-krediti maħruġa 
mill-uffiċċju, bil-għan li:

i) tiffinanzja l-inizjattivi ta’ appoġġ għall-
impjieg taż-żgħażagħ, l-inklużjoni soċjali, 
l-iżvilupp tal-enerġija rinnovabbli, l-
edukazzjoni għal kulħadd, ta' aċċess 
għall-kura tas-saħħa
ii) tiffinanzja inizjattivi ta’ riċerka, ta’ 
innovazzjoni u ta' żvilupp industrijali
iii) tippermetti l-użu ta’ Fondi Strutturali 
f’każ ta’ sitwazzjoni ta’ kriżi ekonomika 
jew soċjali.

Or. fr
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Emenda 701
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5% tar-riżorsi allokati għal kull Fond tal-
QSK u Stat Membru, bl-eċċezzjoni tar-
riżorsi allokati għall-mira tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea u għat-Titolu V tar-
Regolament tal-EMFF, għandhom 
jikkostitwixxu riżerva għall-prestazzjoni li 
għandha tiġi allokata skont l-Artikolu 20.

5 % tar-riżorsi allokati għal kull Fond tal-
QSK u Stat Membru, bl-eċċezzjoni tar-
riżorsi allokati għall-mira tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea u għat-Titolu V tar-
Regolament tal-EMFF, għandhom 
jikkostitwixxu riżerva għall-prestazzjoni li 
għandha tibqa’ mal-Kummissjoni u li 
għandha tiġi allokata lill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 20.

Or. en

Emenda 702
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5% tar-riżorsi allokati għal kull Fond tal-
QSK u Stat Membru, bl-eċċezzjoni tar-
riżorsi allokati għall-mira tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea u għat-Titolu V tar-
Regolament tal-EMFF, għandhom 
jikkostitwixxu riżerva għall-prestazzjoni li 
għandha tiġi allokata skont l-Artikolu 20.

5% tar-riżorsi allokati għal kull Fond tal-
QSK f’kull Stat Membru, bl-eċċezzjoni 
tar-riżorsi allokati għall-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea u għat-
Titolu V tar-Regolament tal-EMFF, jistgħu 
jikkostitwixxu  riżerva għall-prestazzjoni li 
għandha tiġi, jekk applikabbli, allokata 
skont l-Artikolu 20.

Or. es

Emenda 703
Anneli Jäätteenmäki
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5% tar-riżorsi allokati għal kull Fond tal-
QSK u Stat Membru, bl-eċċezzjoni tar-
riżorsi allokati għall-mira tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea u għat-Titolu V tar-
Regolament tal-EMFF, għandhom 
jikkostitwixxu riżerva għall-prestazzjoni li 
għandha tiġi allokata skont l-Artikolu 20.

5% tar-riżorsi allokati għal kull Fond tal-
QSK u Stat Membru, bl-eċċezzjoni tar-
riżorsi allokati għall-mira tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea u għat-Titolu V tar-
Regolament tal-EMFF, għandhom 
jikkostitwixxu riżerva għall-prestazzjoni 
volontarja li għandha tiġi allokata skont l-
Artikolu 20.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżerva għall-prestazzjoni obbligatorja għandha titneħħa. Ir-riżerva għall-prestazzjoni tkun 
disponibbli biss tard matul il-perjodu ta’ programmar (2018, 2019) u jkun diffiċli ħafna li 
jiġu vvalutati differenzi fil-prestazzjoni ta’ programmi b’mod oġġettiv. Għalhekk, ir-riżerva 
obbligatorja għandha tiġi ssostitwita minn riżerva għall-prestazzjoni volontarja.

Emenda 704
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19 imħassar
Analiżi tal-prestazzjoni
1. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, għandha twettaq analiżi 
tal-prestazzjoni tal-programmi f’kull Stat 
Membru fl-2017 u fl-2019, b'referenza 
għall-qafas tal-prestazzjoni stabbilit fil-
Kuntratt ta' Sħubija u l-programmi 
rispettivi. Il-metodu biex jiġi stabbilit 
qafas ta' prestazzjoni huwa spjegat fl-
Anness I.
2. L-analiżi għandha teżamina l-ksib tal-
għanijiet tal-programmi fil-livell ta’ 
prijoritajiet, abbażi tal-informazzjoni u l-
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valutazzjonijiet ippreżentati fir-rapporti 
dwar il-progress ippreżentati mill-Istati 
Membri fis-snin 2017 u 2019.

Or. en

Emenda 705
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 19 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jekk l-eżami tal-prestazzjoni li 
jinbdew fl-2017 u 2019 juri li, għal xi 
punt ta’ prijorità ta’ programm, l-istadji 
definiti għas-snin 2016 u 2018 ma jkunux 
ġew sodisfatti, il-Kummissjoni għandha 
tindirizza r-rakkomandazzjonijiet tal-Istat 
Membru konċernat u, jekk ikun meħtieġ, 
timplimenta appoġġ tekniku sabiex 
tingħata għajnuna lill-awtoritajiet tal-
ġestjoni

Or. fr

Emenda 706
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 19 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-każ li l-verifika tar-riżultati 
magħmula fl-2017 u fl-2019 turi li f’xi 
prijorità ta’ programm ma ntlaħqux xi 
riżultati fundamentali previsti għall-2016 
u l-2018, il-Kummissjoni tagħti 
rakkomandazzjonijiet lill-Istat Membru 
interessat u jekk tal-każ jattiva appoġġ 
tekniku favur l-awtoritajiet ta’ ġestjoni. 
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Or. it

Emenda 707
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Taqsima 2 – Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassra

Or. de

Emenda 708
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 709
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
f’isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. fr
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Emenda 710
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 711
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] Imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-Emenda fuq l-Artikolu 18.

Emenda 712
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en
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Emenda 713
Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Allokazzjoni ta' riżerva għall-prestazzjoni Allokazzjoni ta’ riżerva għall-prestazzjoni 
volontarja

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżerva għall-prestazzjoni obbligatorja għandha titneħħa. Ir-riżerva għall-prestazzjoni tkun 
disponibbli biss tard matul il-perjodu ta’ programmar (2018, 2019) u jkun diffiċli ħafna li 
jiġu vvalutati differenzi fil-prestazzjoni ta’ programmi b’mod oġġettiv. Għalhekk, ir-riżerva 
obbligatorja għandha tiġi ssostitwita minn riżerva għall-prestazzjoni volontarja.

Emenda 714
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Partii 2 – Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn l-analiżi tal-prestazzjoni mwettqa 
fl-2017 tiżvela li prijorità fi ħdan 
programm ma tkunx kisbet l-għanijiet 
tiegħu stabbiliti għas-sena 2016, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
rakkomandazzjonijiet lill-Istat Membru 
kkonċernat.

imħassar

Or. en

Emenda 715
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn l-analiżi tal-prestazzjoni mwettqa 
fl-2017 tiżvela li prijorità fi ħdan 
programm ma tkunx kisbet l-għanijiet 
tiegħu stabbiliti għas-sena 2016, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
rakkomandazzjonijiet lill-Istat Membru 
kkonċernat.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ma jinħassx il-bżonn ta’ żewġ evalwazzjonijiet daqshekk segwiti minkejja li l-ammont tar-
riservazzjoni ma jiġġustifikhomx. Il-possibbiltà li jsiru rakkomandazzjonijiet f’isem is-CEE 
jeżistu f’kull każ.

Emenda 716
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Partii 2 – Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn l-analiżi tal-prestazzjoni mwettqa 
fl-2017 tiżvela li prijorità fi ħdan 
programm ma tkunx kisbet l-għanijiet 
tiegħu stabbiliti għas-sena 2016, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
rakkomandazzjonijiet lill-Istat Membru 
kkonċernat.

1. Fejn l-analiżi tal-prestazzjoni mwettqa 
fl-2017 tiżvela li prijorità fi ħdan 
programm ma tkunx kisbet l-għanijiet 
tiegħu stabbiliti għas-sena 2016, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
rakkomandazzjonijiet lill-Istat Membru 
kkonċernat, filwaqt li tikkunsidra kif 
xieraq jekk fatturi esterni mhux previsti li 
l-programm ikkonċernat ma jkunx jista’ 
jaffettwa, bħat-tnaqqis serju fir-ritmu 
ekonomiku mhux mistenni, ikunux 
ikkawżaw in-nuqqas li jinkisbu l-għanijiet 
tal-prijorità jew il-prijoritajiet 
ikkonċernati. Fejn ikun meħtieġ, il-
Kummissjoni għandha tibda appoġġ 
tekniku għall-awtoritajiet ta’ tmexxija.

Or. en
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Emenda 717
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Abbażi tal-analiżi li ssir fl-2019, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, biex 
tiddetermina l-programmi u l-prijoritajiet li 
jkunu kisbu l-miri tagħhom għal kull 
wieħed mill-Fondi tal-QSK u għal kull Stat 
Membru. L-Istat Membru għandu 
jipproponi l-allokazzjoni tar-riżerva għall-
prestazzjoni għall-programmi u l-
prijoritajiet stabbiliti f'dik id-deċiżjoni tal-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tapprova l-emenda għall-programmi 
kkonċernati skont l-Artikolu 26. Fejn Stat 
Membru ma jissottomettix l-informazzjoni 
f’konformità mal-Artikolu 46(2) u (3), ir-
riżerva għalal-prestazzjoni għall-
programmi jew il-prijoritajiet ikkonċernati, 
jew il-prijorità kkonċernat ma għandhiex 
tiġi allokata.

2. Abbażi tal-analiżi li ssir fl-2019, il-
Kummissjoni għandha tadotta, sat-
30 ta’ Ġunju 2019, deċiżjoni, permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni, biex tiddetermina 
l-programmi u l-prijoritajiet li jkunu kisbu 
l-miri tagħhom għal kull wieħed mill-Fondi 
tal-QSK u għal kull Stat Membru. Il-
Kummissjoni għandha talloka lil kull Stat 
Membru l-perċentwal biss tar-riżerva 
għall-prestazzjoni tiegħu li jikkorrispondi 
mas-sehem tal-programmi u l-prijoritajiet 
ta’ suċċess ikkonċernati u l-prijoritajiet fl-
allokazzjoni totali ta’ Stat Membru għall-
Fond jew il-Fondi kkonċernat/i. L-Istat 
Membru għandu jattribwixxi r-riżerva 
għall-prestazzjoni b’mod ugwali għall-
programmi u l-prijoritajiet stabbiliti fid-
deċiżjoni tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni 
għandha tapprova l-emenda għall-
programmi kkonċernati skont l-Artikolu 
26. Fejn Stat Membru ma jissottomettix l-
informazzjoni f’konformità mal-
Artikolu 46(2) u (3), ir-riżerva għall-
prestazzjoni għall-programmi jew il-
prijoritajiet ikkonċernati, jew il-prijorità 
kkonċernat ma għandhiex tiġi allokata.

Or. en

Emenda 718
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Abbażi tal-analiżi li ssir fl-2019, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, biex 
tiddetermina l-programmi u l-prijoritajiet li 
jkunu kisbu l-miri tagħhom għal kull 
wieħed mill-Fondi tal-QSK u għal kull Stat 
Membru. L-Istat Membru għandu 
jipproponi l-allokazzjoni tar-riżerva għall-
prestazzjoni għall-programmi u l-
prijoritajiet stabbiliti f'dik id-deċiżjoni tal-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tapprova l-emenda għall-programmi 
kkonċernati skont l-Artikolu 26. Fejn Stat 
Membru ma jissottomettix l-informazzjoni 
f’konformità mal-Artikolu 46(2) u (3), ir-
riżerva għalal-prestazzjoni għall-
programmi jew il-prijoritajiet ikkonċernati, 
jew il-prijorità kkonċernat ma għandhiex 
tiġi allokata.

2. Abbażi tal-analiżi li ssir fl-2018, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, biex 
tiddetermina l-programmi u l-prijoritajiet li 
jkunu kisbu l-miri tagħhom għal kull 
wieħed mill-Fondi tal-QSK u għal kull Stat 
Membru. L-Istat Membru għandu 
jipproponi l-allokazzjoni tar-riżerva għall-
prestazzjoni għall-programmi u l-
prijoritajiet stabbiliti f'dik id-deċiżjoni tal-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tapprova l-emenda għall-programmi 
kkonċernati skont l-Artikolu 26. Fejn Stat 
Membru ma jissottomettix l-informazzjoni 
f’konformità mal-Artikolu 46(2) u (3), ir-
riżerva għalal-prestazzjoni għall-
programmi jew il-prijoritajiet ikkonċernati, 
jew il-prijorità kkonċernat ma għandhiex 
tiġi allokata.

Or. es

Emenda 719
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn reviżjoni mwettqa fl-2019 tiżvela 
li prijorità ta’ programm ma kisbitx il-
miri ewlenin stabbiliti għas-sena 2018, il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra b’mod 
xieraq jekk dan in-nuqqas ikkawżat minn 
fatturi esterni mhux previsti li l-
programm ikkonċernat ma setax 
jaffettwa, bħat-tnaqqis serju fir-ritmu 
ekonomiku, u f’dawn il-każijiet ir-riżerva 
għall-prestazzjoni m’għandhiex tinżamm 
iżda għandha tiġi allokata lill-Istat 
Membru li fit-territorju tiegħu ikun qed 
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jitwettaq il-programm ikkonċernat. L-Istat 
Membru mbagħad għandu jattribwixxi r-
riżerva għall-prestazzjoni jew lill-
prijoritajiet ikkonċernati, sakemm dawn 
ikunu għadhom vijabbli, jew, 
b’ġustifikazzjoni xierqa, lil prijoritajiet 
oħrajn tal-programm ikkonċernat jew 
programmi oħrajn.

Or. en

Emenda 720
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 721
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn ikun hemm evidenza li tirriżulta 
minn reviżjoni tal-prestazzjoni li prijorità 
tkun naqset milli tikseb l-għanijiet stabbiliti 
fil-qafas tal-prestazzjoni, il-Kummissjoni 

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

tista' titlob lill-Istat Membru biex 
jipproponi modifiki għall-programmi 
konċernati. Jekk l-Istat Membru ma 
jirrispondix għal din it-talba jew ma 
jirrispondix b’mod sodisfaċenti fi żmien 
tliet xhur, il-Kummissjoni tista’
tissospendi l-impenji kollha jew parti 
minnhom ta’ prijorità ta’ programm 
f'konformità mal-proċedura stabbilita mar-
regoli speċifiċi għall-Fond.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-pint ripressiv tal-prestazzjoni huwa awtomatiku wisq. Qabel ma tgħaddi għas-sospensjoni 
tal-ħlasijiet, il-Kummissjoni għandha titlob allinjament mill-ġdid tal-programmi li jitwiesu li 
għandhom prestazzjoni baxxa sabex tkun tista’ tqis ir-raġunijiet għal din il-prestazzjoni 
ħażina.

Emenda 722
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda 723
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-Kummissjoni, abbażi tal-eżami 
tar-rapport ta’ implimentazzjoni finali tal-
programm, tistabbilixxi nuqqas serju 
sabiex jinkisbu l-miri stabbiliti fil-qafas 
tal-prestazzjoni, tista’ tapplika 
korrezzjonijiet finanzjarji fir-rigward tal-
prijoritajiet ikkonċernati skont ir-regoli 
speċifiċi għall-Fond. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 142 li 
jistabbilixxi l-kriterji u l-metodoloġija 
għad-determinazzjoni tal-livell ta' 
korrezzjoni finanzjarja li trid tiġi 
applikata.

imħassar

Or. en

Emenda 724
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-Kummissjoni, abbażi tal-eżami 
tar-rapport ta’ implimentazzjoni finali tal-
programm, tistabbilixxi nuqqas serju 
sabiex jinkisbu l-miri stabbiliti fil-qafas 
tal-prestazzjoni, tista’ tapplika 
korrezzjonijiet finanzjarji fir-rigward tal-
prijoritajiet ikkonċernati skont ir-regoli 
speċifiċi għall-Fond. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 142 li 
jistabbilixxi l-kriterji u l-metodoloġija 
għad-determinazzjoni tal-livell ta' 
korrezzjoni finanzjarja li trid tiġi 
applikata.

imħassar

Or. en
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Emenda 725
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 20 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-Kummissjoni, abbażi tal-eżami 
tar-rapport ta’ implimentazzjoni finali tal-
programm, tistabbilixxi nuqqas serju 
sabiex jinkisbu l-miri stabbiliti fil-qafas tal-
prestazzjoni, tista’ tapplika korrezzjonijiet 
finanzjarji fir-rigward tal-prijoritajiet 
ikkonċernati skont ir-regoli speċifiċi għall-
Fond. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxi l-kriterji u l-
metodoloġija għad-determinazzjoni tal-
livell ta' korrezzjoni finanzjarja li trid tiġi 
applikata.

4. Fejn il-Kummissjoni, abbażi tal-eżami 
tar-rapport ta’ implimentazzjoni finali tal-
programm, tistabbilixxi nuqqas serju 
sabiex jinkisbu l-miri stabbiliti fil-qafas tal-
prestazzjoni prestazzjoni u ma addottawx 
l-azzjonijiet korretti neċessarji, tista’ 
tapplika korrezzjonijiet finanzjarji fir-
rigward tal-prijoritajiet ikkonċernati skont 
ir-regoli speċifiċi għall-Fond. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 142 li 
jistabbilixxi l-kriterji u l-metodoloġija 
għad-determinazzjoni tal-livell ta' 
korrezzjoni finanzjarja li trid tiġi applikata.

Or. es

Emenda 726
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
It-tieni parti – Artikolu 20 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-paragrafu 2 ma għandux japplika għal 
programmi taħt l-għan tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea u għat-Titolu V tar-
Regolament tal-EMFF.

5. Il-paragrafu 2 ma għandux japplika għal
programmi ta’ fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali u għal programmi taħt l-
għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea 
u għat-Titolu V tar-Regolament tal-EMFF.

Or. sk
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Ġustifikazzjoni

B'kunsiderazzjoni għall-parti innovattiva tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 727
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – kapitolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kundizzjonalitajiet makroekonomiċi Ħlasijiet għal Stati Membri b’diffikultajiet 
baġitarji temporanji

Or. en

Emenda 728
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 729
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
f’isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. fr
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Emenda 730
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 731
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] Imħassar

Or. it

Emenda 732
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 733
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. es

Emenda 734
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 21 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fid-deċiżjoni ta' sospensjoni ta' Partii 
mill-ammont jew tal-ammont kollu tal-
ħlasijiet jew impenji skont il-paragrafu 5 u 
6 rispettivament, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li s-sospensjoni tkun proporzjonali 
u effettiva, b'kunsiderazzjoni għaċ-
ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, Partiikolarment fir-
rigward tal-ugwaljanza fit-trattament bejn 
l-Istati Membri, u Partiikolarment fir-
rigward tal-impatt tas-sospensjoni fuq l-
ekonomija tal-Istat Membru kkonċernat.

7. Fid-deċiżjoni ta' sospensjoni ta' Partii 
mill-ammont jew tal-ammont kollu tal-
ħlasijiet jew impenji skont il-paragrafu 5 u 
6 rispettivament, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li s-sospensjoni tkun proporzjonali 
u effettiva, b'kunsiderazzjoni għaċ-
ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, Partiikolarment fir-
rigward tal-ugwaljanza fit-trattament bejn 
l-Istati Membri, u Partiikolarment fir-
rigward tal-impatt tas-sospensjoni fuq l-
ekonomija tal-Istat Membru kkonċernat. 
Is-sospensjoni bl-ebda mod m’għandha 
taffettwa ħażin l-interess ekonomiku u 
finanzjarju tal-benefiċjarji u l-
implimentazzjoni xierqa ta’ proġetti fl-
Istati Membri kkonċernati;

Or. en

Emenda 735
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Taqsima 2 – Artikolu 21 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fir-rigward tal-Istati Membri li 
jirċievu għajnuna finanzjarja b’mod 
konformi mal-paragrafu 1(d), il-
Kummissjoni, fuq applikazzjoni mill-Istat 
Membru kkonċernat, permezz ta' Att ta' 
implimentazzjoni tista’ tapplika 
programm separat skont l-Artikolu 53 tar-
Regolament Finanzjarju (ġestjoni 
ċentralizzata), li jipprovdi l-ħlasijiet 
sospiżi għall-iskopijiet tal-Artikolu 21(4) 
(żieda massima tal-impatt tar-riżorsi 
disponibbli għat-tkabbir u l-
kompetittività);

Or. de

Emenda 736
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 22 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żieda fil-ħlasijiet lil Stat Membru
b’diffikultajiet baġitarji temporanji

Żieda fil-ħlasijiet għall-Istati Membri
b’diffikultajiet baġitarji temporanji u li qed 
jesperjenzaw tnaqqis serju fir-ritmu 
ekonomiku kif imsemmi fir-Regolament 
(KE) Nru 1466/97 u r-Regolament (KE) 
Nru 1467/97.

Or. en

Emenda 737
Erminia Mazzoni

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Fejn il-firxa bejn l-impenji u l-
pagamenti fl-Istat Membru kkonċernat 
tkun taqbeż it-30 % fl-aħħar sentejn tal-
perjodu ta’ referenza;

Or. en

Emenda 738
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca)Fejn Stat Membru kkonċernat 
jesperjenza sitwazzjoni ta’ tnaqqis serju 
fir-ritmu ekonomiku kif imsemmi fir-
Regolament (KE) Nru 1466/97 u r-
Regolament (KE) Nru 1467/97 

Or. en

Emenda 739
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Taqsima 2 – Artikolu 22 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Stati Membri li jissodisfaw waħda 
mill-kundizzjonijiet tal-paragrafu 1(a), (b) 
jew (c), biex jistabbilixxu s-sitwazzjoni 
ekonomika tagħhom u biex jiġi evitat telf 
ta’ mezzi improvidenti, jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni, permezz ta’ Att ta' 
implimentazzjoni, timplimenta programm 
separat skont l-Artikolu 53 tar-
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Regolament Finanzjarju (ġestjoni 
ċentralizzata), li jiżgura li pagamenti 
sospiżi u/jew irkuprati tal-Istat Membru 
konċernat jippermettu kemm jista’ jkun 
malajr li jintlaħqu l-għanijiet tal-Artikolu 
21(4) (żieda massima tal-impatt tar-riżorsi 
disponibbli għat-tkabbir u l-
kompetittività);

Or. de

Emenda 740
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi għandhom jitfasslu mill-
Istati Membri jew minn kwalunkwe 
awtorità maħtura minnhom, 
b’kooperazzjoni mal-imsieħba.

2. Il-programmi għandhom jitfasslu mill-
Istati Membri jew minn kwalunkwe 
awtorità maħtura minnhom, 
b’kooperazzjoni mal-imsieħba, 
f’konformità mal-proċedura hekk kif 
definita fl-Artikolu 5

Or. fr

Emenda 741
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi għandhom jitfasslu mill-
Istati Membri jew minn kwalunkwe 
awtorità maħtura minnhom, 
b’kooperazzjoni mal-imsieħba.

2. Il-programmi għandhom jitfasslu mill-
Istati Membri jew minn kwalunkwe 
awtorità maħtura minnhom, 
b’kooperazzjoni mal-imsieħba msemmija 
fl-Artikolu 5 ta’ dan ir-Regolament. Din 
il-kooperazzjoni għandha ssegwi l-aħjar 
prattiki li jiffurmaw il-bażi tal-Kodiċi ta’ 
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Kondotta Ewropew imsemmi fl-
Artikolu 5(3).

Or. en

Emenda 742
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi għandhom jitfasslu mill-
Istati Membri jew minn kwalunkwe 
awtorità maħtura minnhom, 
b’kooperazzjoni mal-imsieħba.

2. Il-programmi għandhom jitfasslu mill-
Istati Membri jew minn kwalunkwe 
awtorità maħtura minnhom, 
b’kooperazzjoni mal-imsieħba. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-imsieħba 
jiġu rappreżentati fit-timijiet tat-tfassil ta’ 
programmi, kif ukoll fit-timijiet tal-għażla 
ta’ programmi. L-imsieħba għandhom 
jiġu delegati għal kull wieħed minn dawn 
it-timijiet permezz ta’ proċessi trasparenti 
rispettati u indipendenti minn kull entità 
ta’ governanza tal-Istati Membri. Ir-regoli 
tal-operazzjoni, il-lista tal-membri, inklużi 
l-ismijiet tal-individwi, u l-minuti adottati 
tal-laqgħat tat-timijiet għandhom ikunu 
pubbliċi. Il-programmi għandhom ikunu 
soġġetti għal konsultazzjoni pubblika 
qabel is-sottomissjoni mill-Kummissjoni;

Or. en

Emenda 743
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
It-tieni parti – Artikolu 23 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tħejjija tal-programmi It-tħejjija tal-programmi u programmi ta’ 
fond għall-iżvilupp makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

B'kunsiderazzjoni għall-parti innovattiva tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 744
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi għandhom jitfasslu mill-
Istati Membri jew minn kwalunkwe 
awtorità maħtura minnhom, 
b’kooperazzjoni mal-imsieħba.

2. Il-programmi għandhom jitfasslu mill-
Istati Membri jew minn kwalunkwe 
awtorità maħtura minnhom, 
b’kooperazzjoni mal-imsieħba kif 
imsemmija fl-Artikolu 5.

Or. en

Emenda 745
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi għandhom jitfasslu mill-
Istati Membri jew minn kwalunkwe 
awtorità maħtura minnhom, 
b’kooperazzjoni mal-imsieħba.

2. Il-programmi għandhom jitfasslu mill-
Istati Membri jew minn kwalunkwe 
awtorità maħtura minnhom, 
b’kooperazzjoni mal-imsieħba, u huma 
soġġetti għal konsultazzjoni pubblika 
qabel is-sottomissjoni mill-Kummissjoni.
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Or. en

Emenda 746
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 23 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-użu ta’ programmi b’diversi fondi 
(FEŻR, FSE, Fondi ta’ Koeżjoni, 
FAEŻR, FEMS) huwa mħeġġeġ. Għal 
dan il-Kummissjoni tadotta kull miżura 
bil-għan li tippermetti l-preparazzjoni u l-
implimentazzjoni ta’ dawn il-programmi, 
fir-rispett tal-prinċipju tal-
proporzjonalità.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun faċilitat l-użu tal-programmi b’diversi fondi.

Emenda 747
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 23 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa l-
possibbiltà ta’ programmi operazzjonali li 
jinvolvi ħafna fondi u għal dan l-għan 
għandha tadotta kull miżura li tagħmel l-
istabbiliment u l-implimentazzjoni ta’ 
dawn il-programmi soġġetto għall-
prinċipju tal-proporzjonalità.

Or. en
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Emenda 748
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 23 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni tappoġġja l-possibilità 
l toħloq programmi b’diversi fondi,  hija 
tipprepara u tiffaċilita l-implimentazzjoni 
ta’ dawn l-inizjattivi fir-rispett tal-
prinċipju ta’ proporzjonalità

Or. fr

Emenda 749
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Programmi għandhom jitressqu mill-
Istati Membri fl-istess ħin mal-Kuntratt ta' 
Sħubija, bl-eċċezzjoni tal-programmi ta' 
kooperazzjoni territorjali Ewropej, li se 
jitressqu fi żmien sitt xhur mill-
approvazzjoni tal-Qafas Strateġiku 
Komuni. Il-programmi kollha għandhom 
ikunu akkumpanjati mill-valutazzjoni ex 
ante kif stabbilit fl-Artikolu 48.

3. Il-Programmi għandhom jitressqu mill-
Istati Membri fi żmien sitt xhur mis-
sottomissjoni tal-Kuntratt ta' Sħubija, bl-
eċċezzjoni tal-programmi ta' kooperazzjoni 
territorjali Ewropej, li se jitressqu fi żmien 
disa’ xhur mill-approvazzjoni tar-
Regolament Ġenerali. Il-programmi kollha 
għandhom ikunu akkumpanjati mill-
valutazzjoni ex ante kif stabbilit fl-
Artikolu 48. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li jiġi sottomess il-kuntratt fl-istess ħin bħall-programmi jista’ jdewwem il-bidu 
tal-operazzjonijiet.
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Emenda 750
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
It-tieni parti  – Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Programmi għandhom jitressqu mill-
Istati Membri fl-istess ħin mal-Kuntratt ta' 
Sħubija, bl-eċċezzjoni tal-programmi ta' 
kooperazzjoni territorjali Ewropej, li se 
jitressqu fi żmien sitt xhur mill-
approvazzjoni tal-Qafas Strateġiku 
Komuni. Il-programmi kollha għandhom 
ikunu akkumpanjati mill-valutazzjoni ex 
ante kif stabbilit fl-Artikolu 48. 

.

3. Il-Programmi għandhom jitressqu mill-
Istati Membri fl-istess ħin mal-Kuntratt ta' 
Sħubija, bl-eċċezzjoni tal-programmi ta' 
kooperazzjoni territorjali Ewropej u 
programmi ta’ fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali, li se jitressqu fi żmien sitt 
xhur mill-approvazzjoni tal-Qafas 
Strateġiku Komuni. Il-programmi kollha 
għandhom ikunu akkumpanjati mill-
valutazzjoni ex ante kif stabbilit fl-
Artikolu 48.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

B'kunsiderazzjoni għall-parti innovattiva tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 751
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Programmi għandhom jitressqu mill-
Istati Membri fl-istess ħin mal-Kuntratt ta' 
Sħubija, bl-eċċezzjoni tal-programmi ta' 
kooperazzjoni territorjali Ewropej, li se 
jitressqu fi żmien sitt xhur mill-
approvazzjoni tal-Qafas Strateġiku 
Komuni. Il-programmi kollha għandhom 
ikunu akkumpanjati mill-valutazzjoni ex 
ante kif stabbilit fl-Artikolu 48.

3. Il-Programmi għandhom jitressqu mill-
Istati Membri fi żmien tliet xhur mill-
adozzjoni tal-Kuntratt ta' Sħubija, bl-
eċċezzjoni tal-programmi ta' kooperazzjoni 
territorjali Ewropej, li se jitressqu fi żmien 
disa’ xhur mill-approvazzjoni tal-Qafas 
Strateġiku Komuni. Il-programmi kollha 
għandhom ikunu akkumpanjati mill-
valutazzjoni ex ante kif stabbilit fl-
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Artikolu 48.

Or. en

Emenda 752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Programmi għandhom jitressqu mill-
Istati Membri fl-istess ħin mal-Kuntratt ta' 
Sħubija, bl-eċċezzjoni tal-programmi ta' 
kooperazzjoni territorjali Ewropej, li se 
jitressqu fi żmien sitt xhur mill-
approvazzjoni tal-Qafas Strateġiku 
Komuni. Il-programmi kollha għandhom 
ikunu akkumpanjati mill-valutazzjoni ex 
ante kif stabbilit fl-Artikolu 48.

3. Il-Programmi għandhom jitressqu mill-
Istati Membri fi żmien sitt xhur mis-
sottomissjoni tal-Kuntratt ta’ Sħubija, bl-
eċċezzjoni tal-programmi ta' kooperazzjoni 
territorjali Ewropej, li se jitressqu fi żmien 
sitt xhur mill-approvazzjoni tal-Qafas 
Strateġiku Komuni. Il-programmi kollha 
għandhom ikunu akkumpanjati mill-
valutazzjoni ex ante kif stabbilit fl-
Artikolu 48.

Or. en

Emenda 753
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Programmi għandhom jitressqu mill-
Istati Membri fl-istess ħin mal-Kuntratt ta' 
Sħubija, bl-eċċezzjoni tal-programmi ta' 
kooperazzjoni territorjali Ewropej, li se 
jitressqu fi żmien sitt xhur mill-
approvazzjoni tal-Qafas Strateġiku 
Komuni. Il-programmi kollha għandhom 
ikunu akkumpanjati mill-valutazzjoni ex 
ante kif stabbilit fl-Artikolu 48.

3. Il-Programmi għandhom jitressqu mill-
Istati Membri fl-istess ħin mal-Kuntratt ta' 
Sħubija, bl-eċċezzjoni tal-programmi ta' 
kooperazzjoni territorjali Ewropej, li se 
jitressqu fi żmien tnax-il xhar mill-
approvazzjoni tal-Qafas Strateġiku 
Komuni. Il-programmi kollha għandhom 
ikunu akkumpanjati mill-valutazzjoni ex 
ante kif stabbilit fl-Artikolu 48. 

Or. en
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Emenda 754
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Programmi għandhom jitressqu mill-
Istati Membri fl-istess ħin mal-Kuntratt ta' 
Sħubija, bl-eċċezzjoni tal-programmi ta' 
kooperazzjoni territorjali Ewropej, li se 
jitressqu fi żmien sitt xhur mill-
approvazzjoni tal-Qafas Strateġiku 
Komuni. Il-programmi kollha għandhom 
ikunu akkumpanjati mill-valutazzjoni ex 
ante kif stabbilit fl-Artikolu 48.

3. Il-Programmi għandhom jitressqu mill-
Istati Membri fi żmien tliet xhur mid-data 
tal-adozzjoni mill-Kummissjoni Ewropea 
tal-Kuntratt ta’ Sħubija, bl-eċċezzjoni tal-
programmi ta' kooperazzjoni territorjali 
Ewropej, li se jitressqu fi żmien sitt xhur 
mill-approvazzjoni tal-Qafas Strateġiku 
Komuni. Il-programmi kollha għandhom 
ikunu akkumpanjati mill-valutazzjoni ex 
ante kif stabbilit fl-Artikolu 48. 

Or. en

Emenda 755
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 23 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-possibbiltà tal-programmi operazzjonali 
b’ħafna fondi (FEŻR, FSE, il-Fond ta’ 
Koeżjoni, FAEŻR, FEMS) għandha tiġi 
inkoraġġita. Għal dan l-għan il-
Kummissjoni Ewropea tadotta kull miżura 
għall-istabbiliment u l-implimentazzjoni 
ta’ dawn il-programmi b’rispett xieraq 
għall-prinċipju ta’ proporzjonalità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għażla li jitfasslu l-programmi b’ħafna fondi għandha tiġi inkoraġġita u appoġġata mill-
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atturi kollha, u għandhom jiġu evitati l-ostakoli proċedurali skont il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità. 

Emenda 756
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
It-tieni parti  – Artikolu 23 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fond għall-iżvilupp makroreġjonali 
huwa stabbilit minn Kuntratt konkluż 
mill-grupp tal-Istati Membri tal-istrateġija 
makroreġjonali approvata. Il-BEI, Stati 
Membri oħra u Stati mhux Membri tal-
istrateġija makroreġjonali approvata u l-
pajjiżi ġirien tagħhom għandhom id-dritt 
li jikkonkludu l-Kuntratt ta' fond 
makroreġjonali.  

Or. sk

Ġustifikazzjoni

B'kunsiderazzjoni għall-parti innovattiva tal-Qafas Strateġiku Komuni. Dan jipprovdi għall-
interkonnettività tal-istrateġiji makroreġjonali approvati, eż l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea 
għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku u l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tad-Danubju. 

Emenda 757
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Taqsima 2 – Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull programm għandu jistabbilixxi 
strateġija għall-kontribut tal-programm 
għall-istrateġija tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv li hu 
konsistenti mal-Qafas Strateġiku Komuni u 
l-Kuntratt ta’ Sħubija. Kull programm 
għandu jinkludi l-arranġamenti li jiżguraw 
implimentazzjoni effettiva, effiċjenti u 

1. Kull programm għandu jistabbilixxi 
strateġija għall-kontribut tal-programm 
għall-istrateġija tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv li hu 
konsistenti mal-Qafas Strateġiku Komuni u 
l-Kuntratt ta’ Sħubija. Kull programm 
għandu jinkludi l-arranġamenti li jiżguraw 
implimentazzjoni effettiva, effiċjenti u 
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kkoordinata tal-Fondi tal-QSK u tal-
azzjonijiet biex jinkiseb tnaqqis tal-piż 
amministrattiv fuq il-benefiċjarji.

kkoordinata tal-Fondi tal-QSK anke bl-użu 
ta’ proċess kompetittiv u tal-azzjonijiet 
biex jinkiseb tnaqqis tal-piż amministrattiv 
fuq il-benefiċjarji.

Or. de

Emenda 758
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull programm għandu jistabbilixxi 
strateġija għall-kontribut tal-programm 
għall-istrateġija tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv li hu 
konsistenti mal-Qafas Strateġiku Komuni 
u l-Kuntratt ta’ Sħubija. Kull programm 
għandu jinkludi l-arranġamenti li jiżguraw 
implimentazzjoni effettiva, effiċjenti u 
kkoordinata tal-Fondi tal-QSK u tal-
azzjonijiet biex jinkiseb tnaqqis tal-piż 
amministrattiv fuq il-benefiċjarji.

1. Kull programm għandu jistabbilixxi 
strateġija għall-kontribut tal-programm 
għall-ħtiġijiet reġjonali u lokali 
b’referenza għall-Qafas Strateġiku 
Komuni u l-Kuntratt ta’ Sħubija. Kull 
programm għandu jinkludi l-arranġamenti 
li jiżguraw implimentazzjoni effettiva, 
effiċjenti u kkoordinata tal-Fondi tal-QSK 
u tal-azzjonijiet biex jinkiseb tnaqqis tal-
piż amministrattiv fuq il-benefiċjarji. 

Or. en

Emenda 759
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull programm għandu jistabbilixxi 
strateġija għall-kontribut tal-programm 
għall-istrateġija tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv li hu 
konsistenti mal-Qafas Strateġiku Komuni u 
l-Kuntratt ta’ Sħubija. Kull programm 
għandu jinkludi l-arranġamenti li jiżguraw 

1. Kull programm għandu jistabbilixxi 
strateġija għall-kontribut tal-programm 
għall-istrateġija tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv li hu 
konsistenti mal-Qafas Strateġiku Komuni u 
l-Kuntratt ta’ Sħubija. Kull programm 
għandu jinkludi l-arranġamenti li jiżguraw 
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implimentazzjoni effettiva, effiċjenti u 
kkoordinata tal-Fondi tal-QSK u tal-
azzjonijiet biex jinkiseb tnaqqis tal-piż 
amministrattiv fuq il-benefiċjarji.

implimentazzjoni effettiva, effiċjenti u 
kkoordinata tal-Fondi tal-QSK.

Or. en

Emenda 760
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fejn l-Istati Membri u r-reġjuni 
jipparteċipaw fi strateġiji makroreġjonali 
jew strateġiji ta’ baċiri tal-baħar, il-
programm għandu jkun ikkoordinat ma’ 
dawn l-istrateġiji, skont il-Kuntratt ta’ 
Sħubija, sabiex tkun żgurata allokazzjoni 
biżżejjed mill-Fondi għal dawn l-
istrateġiji. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Fondi għandhom jiġu kkoordinati mill-qrib ma’ strateġiji makroreġjonali u strateġiji ta’ 
baċiri tal-baħar sabiex tkun żgurata allokazzjoni biżżejjed mill-Fondi għal dawn l-istrateġiji.

Emenda 761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull prijorità għandha tistabbilixxi l-
indikaturi għall-valutazzjoni tal-progress 
tal-implimentazzjoni tal-programm lejn l-
ilħuq tal-objettivi bħala l-bażi għall-

Kull prijorità għandha tistabbilixxi l-
indikaturi kwalitattivi u kwantitattivi li 
jistgħu jitkejlu għall-valutazzjoni tal-
progress tal-implimentazzjoni tal-
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monitoraġġ, l-valutazzjoni u r-reviżjoni tal-
prestazzjoni. Dawn għandhom jinkludu:

programm lejn l-ilħuq tal-objettivi bħala l-
bażi għall-monitoraġġ, l-valutazzjoni u r-
reviżjoni tal-prestazzjoni. Dawn għandhom 
jinkludu:

Or. en

Emenda 762
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull prijorità għandha tistabbilixxi l-
indikaturi għall-valutazzjoni tal-progress 
tal-implimentazzjoni tal-programm lejn l-
ilħuq tal-objettivi bħala l-bażi għall-
monitoraġġ, l-valutazzjoni u r-reviżjoni tal-
prestazzjoni. Dawn għandhom jinkludu:

Kull prijorità għandha tistabbilixxi l-
indikaturi kwantitattivi jew kwalitattivi 
għall-valutazzjoni tal-progress tal-
implimentazzjoni tal-programm lejn l-ilħuq 
tal-objettivi bħala l-bażi għall-monitoraġġ, 
l-valutazzjoni u r-reviżjoni tal-prestazzjoni. 
Dawn għandhom jinkludu:

Or. en

Emenda 763
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) fejn xieraq, l-indikaturi relatati mal-
kontribuzzjoni tal-programm għall-
istrateġiji makroreġjonali u l-istrateġiji 
tal-baċiri tal-baħar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Fondi għandhom jiġu kkoordinati mill-qrib ma’ strateġiji makroreġjonali u strateġiji ta’ 
baċiri tal-baħar sabiex tkun żgurata allokazzjoni biżżejjed mill-Fondi għal dawn l-istrateġiji.
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Emenda 764
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal kull Fond tal-QSK (Community 
Support Framework/Qafas ta' Appoġġ 
Komunitarju), ir-regoli speċifiċi għall-
Fond għandhom jistabbilixxu indikaturi 
komuni u jistgħu jistipulaw indikaturi 
speċifiċi għall-programmi.

Għal kull Fond tal-QSK (Community 
Support Framework/Qafas ta' Appoġġ 
Komunitarju), ir-regoli speċifiċi għall-
Fond għandhom jistabbilixxu indikaturi 
kwalitattivi u kwantitattivi li jistgħu 
jitkejlu u komuni u jistgħu jistipulaw 
indikaturi speċifiċi għall-programmi.

Or. en

Emenda 765
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. indikaturi li jirreferu għall-prinċipji 
orizzontali fl-Artikoli 7 u 8

Or. en

Emenda 766
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull programm, għajr dawk li jkopru 
esklussivament l-għajnuna teknika, għandu 
jinkludi deskrizzjoni tal-azzjonijiet biex 
jiġu kkunsidrati l-prinċipji stabbiliti fl-
Artikoli 7 u 8.

4. Kull programm, għajr dawk li jkopru 
esklussivament l-għajnuna teknika, għandu 
jinkludi miri u għanijiet ewlenin 
kwalitattivi u kwantitattivi għall-
indikaturi relatati mal-prinċipji 
orizzontali stabbiliti fl-Artikoli 7 u 8, li 
għandhom, fejn ikun adegwat, jiżdiedu 
mal-indikaturi speċifiċi għall-programm u 
azzjonijiet speċifiċi li għandhom jittieħdu 
biex ikun hemm konformità mal-prinċipji
stabbiliti fl-Artikoli 7 u 8.

Or. en

Emenda 767
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull programm, għajr dawk li jkopru 
esklussivament l-għajnuna teknika, għandu 
jinkludi deskrizzjoni tal-azzjonijiet biex 
jiġu kkunsidrati l-prinċipji stabbiliti fl-
Artikoli 7 u 8.

4. Kull programm, għajr dawk li jkopru 
esklussivament l-għajnuna teknika, għandu 
jinkludi deskrizzjoni tal-azzjonijiet biex 
jiġu kkunsidrati l-prinċipji stabbiliti fl-
Artikoli 7 u 8, jekk dawn ma jkunux ġew 
deskritti biżżejjed fil-Kuntratt ta’ Sħubija;

Or. en

Emenda 768
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Kull programm għandu jistabbilixxi l-
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azzjonijiet meħuda biex jiġu involuti l-
imsieħba msemmija fl-Artikolu 5 fl-istadji 
kollha tat-tħejjija, l-implimentazzjoni, l-
evalwazzjoni u l-monitoraġġ tal-
programm, skont il-Kodiċi ta’ Kondotta 
Ewropew imsemmi fl-Artikolu 5, inkluża 
lista ta’ msieħba involuti, kif ikunu ġew 
magħżula, ir-responsabbiltajiet tagħhom 
u l-fehmiet espressi dwar il-kontenut tal-
programm u dwar l-implimentazzjoni tal-
prinċipju ta’ Sħubija; 

Or. en

Emenda 769
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Kull programm, pjan u proġett 
għandu jkun ibbażat fuq valutazzjoni tal-
proofing tal-karbonju, skont il-miri tal-
UE 2020. Il-Kummissjoni għandha 
tiddefinixxi metodoloġija komuni għal 
dawn il-valutazzjonijiet skont il-proċedura 
indikata fl-Artikolu 143.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun garantit li l-investimenti tal-UE jkunu jikkorrispondu mal-miri tal-UE 2020: 
dan għandu jinkludi valutazzjoni tal-proofing tal-karbonju, għodda kruċjali biex jiġi żgurat li 
l-programmi ma jkunux kontroproduttivi mal-miri tal-klima tal-UE sal-2020. 

Emenda 770
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 4b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Kull programm għandu jistabbilixxi 
evidenza li l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
kompetenti u l-popolazzjoni li fuq it-
territorju tagħhom jitwettaq il-programm 
ikunu ġew involuti mill-qrib fit-tħejjija u 
l-approvazzjoni tal-programm, li l-
opinjonijiet tagħhom dwar il-kontenut tal-
programmi jkunu ġew ikkunsidrati b’mod 
xieraq u li tkun provduta ġustifikazzjoni 
ssostanzjata għal każijiet fejn il-
programm jiġi sottomess minkejja tħassib 
serju mqajjem minn parti waħda jew 
aktar mill-awtoritajiet reġjonali u lokali 
kkonċernati jew is-soċjetà ċivili ta’ dan it-
territorju. 

Or. en

Emenda 771
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4c. Sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-
liġi tal-Unjoni skont l-Artikolu 6, kull 
programm għandu jissodisfa r-rekwiżiti 
tad-Direttiva dwar il-Valutazzjoni 
Strateġika Ambjentali (2001/42/KE), id-
Direttiva dwar il-konservazzjoni tal-
ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa (92/43/KEE), id-Direttiva Qafas 
dwar l-Ilma (200/60/KE), id-Direttiva 
dwar l-Għasafar Selvaġġi (2000/147/KE). 
Barra minn hekk, proġetti kbar 
imsemmija fl-Artikolu 90 għandhom jiġu 
vvalutati fir-rigward tal-effetti tagħhom 
fuq l-ambjent skont id-Direttivi tal-Kunsill 
85/337/KEE u 97/11/KE.
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Or. en

Emenda 772
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kull programm, għajr dawk fejn l-
għajnuna teknika titwettaq fi programm 
speċifiku, għandu jistabbilixxi l-ammont 
indikattiv ta’ appoġġ li jrid jintuża għall-
għanijiet tal-bidla fil-klima.

5. Kull programm, għajr dawk fejn l-
għajnuna teknika titwettaq fi programm 
speċifiku, għandu jistabbilixxi l-ammont 
indikattiv ta’ appoġġ li jrid jintuża għall-
għanijiet tal-bidla fil-klima fuq il-bażi ta’ 
valutazzjoni tal-proofing tal-karbonju, 
skont il-miri tal-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. 
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija komuni għal dawn il-
valutazzjonijiet skont il-proċedura 
indikata fl-Artikolu 143.

Or. en

Emenda 773
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kull programm, għajr dawk fejn l-
għajnuna teknika titwettaq fi programm 
speċifiku, għandu jistabbilixxi l-ammont 
indikattiv ta’ appoġġ li jrid jintuża għall-
għanijiet tal-bidla fil-klima.

5. Kull programm, għajr dawk fejn l-
għajnuna teknika titwettaq fi programm 
speċifiku, għandu jistabbilixxi l-ammont 
indikattiv ta’ appoġġ li jrid jintuża għall-
għanijiet tal-bidla fil-klima u l-għanijiet 
tal-bijodiversità inkluża n-Natura 2000 kif 
mitlub mill-Oqfsa ta’ Azzjoni ta’ Prijorità.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-traċċar tal-bijodiversità diġà qed jintuża fid-dimensjoni esterna tal-baġit tal-UE (fondi ta’ 
żvilupp) u għandu jiġi inkorporat mal-baġit kollu tal-UE biex jiġi ssorveljat il-progress lejn 
il-kisba tal-mira tal-bijodiversità tal-UE li jintemm it-telf tal-bijodiversità sal-2020. L-oqfsa 
ta’ azzjoni ta’ prijorità tal-2000, imfassla biex jiġi implimentat l-Artikolu 8 tad-Direttiva 
dwar il-Ħabitats, huma għodda biex jiġi identifikat kemm jintuża finanzjament fil-livell 
nazzjonali biex jintlaħqu l-objettivi tan-netwerk tan-Natura 2000 b’mod effettiv.

Emenda 774
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kull programm, għajr dawk fejn l-
għajnuna teknika titwettaq fi programm 
speċifiku, għandu jistabbilixxi l-ammont 
indikattiv ta’ appoġġ li jrid jintuża għall-
għanijiet tal-bidla fil-klima. 

5. Kull programm, għajr dawk fejn l-
għajnuna teknika titwettaq fi programm 
speċifiku, għandu jistabbilixxi l-ammont 
indikattiv ta’ appoġġ li jrid jintuża għall-
għanijiet tal-bidla fil-klima, tal-inklużjoni 
soċjali u tat-tnaqqis tal-faqar;

Or. it

Emenda 775
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kull programm, għajr dawk fejn l-
għajnuna teknika titwettaq fi programm 
speċifiku, għandu jistabbilixxi l-ammont 
indikattiv ta’ appoġġ li jrid jintuża għall-
għanijiet tal-bidla fil-klima.

5. Kull programm, għajr dawk fejn l-
għajnuna teknika titwettaq fi programm 
speċifiku, għandu jistabbilixxi l-ammont 
indikattiv ta’ appoġġ li jrid jintuża għall-
għanijiet tal-bidla fil-klima, fuq il-bażi tal-
kategoriji ta’ interventi fil-Programmi 
Operazzjonali.

Or. en
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Emenda 776
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 24 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Kull programm, pjan u proġett relatat 
mat-trasport u l-mobilità għandu jkun 
ibbażat fuq valutazzjoni tal-effetti fuq is-
sigurtà u fuq l-evitar ta’ aċċidenti skont il-
mira tal-UE biex jitnaqqsu l-aċċidenti 
serji b’50 % sal-2020. 

Or. en

Emenda 777
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
It-tieni parti  – Artikolu 24 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 24a
Il-kontenut tal-programmi ta' fond għall-
iżvilupp makroreġjonali

1. Kull programm ta' fond għall-iżvilupp 
għandu jistabbilixxi strateġija għall-
kontribuzzjoni tal-programm għall-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv 
konsistenti mal-Qafas Strateġiku Komuni 
u l-istrateġija makroreġjonali approvata. 
Kull programm ta' fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali għandu jinkludi l-
arranġamenti biex jiżguraw 
implimentazzjoni effettiva, effiċjenti u 
koordinata tal-Fondi QSK u azzjonijiet 
xierqa biex jinkiseb tnaqqis tal-piż 
amministrattiv għall-benefiċjarji.
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2. Kull programm ta' fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali għandu jiddefinixxi l-
prijoritajiet b'mod konsistenti mal-
prijoritajiet tal-istrateġija makroreġjonali 
approvata, jistabbilixxu objettivi speċifiċi 
u approprjazzjonijiet finanzjarji ta' 
appoġġ mill-Fondi QSK.

3. Kull prijorità għandha tiddefinixxi l-
indikaturi biex tevalwa l-progress tal-
prestazzjoni ta' fond ta' żvilupp 
makroreġjonali sabiex jintlaħaq l-għan 
bħala l-bażi għall-monitoraġġ tal-
effiċjenza, l-evalwazzjoni u r-reviżjoni.  

Uħud mill-prijoritajiet huma:

(a) indikaturi finanzjarji li jikkonċernaw 
l-infiq assenjat;

(b) indikaturi tal-produzzjoni li 
jikkonċernaw l-attivitajiet appoġġjati;

(c) indikaturi ta' riżultati dwar il-
prijoritajiet. 

Ir-regoli speċifiċi għall-Fond għandhom 
jiddefinixxu l-indikaturi ġenerali ta' kull 
Fond QSK; jistgħu jingħataw ukoll 
indikaturi speċifiċi għal programmi ta' 
fond għall-iżvilupp makroreġjonali 
individwali.

4. Kull programm ta' fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali fih lista ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tal-prinċipji kif stabbiliti 
fl-Artikoli 7 u 8.  

5. L-Istati Membri li jistabbilixxu fond ta' 
żvilupp makroreġjonali għandhom 
ifassalu programm ta' fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali li huwa konsistenti mar-
regoli speċifiċi għall-Fond.

Or. sk
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Ġustifikazzjoni

B'kunsiderazzjoni għall-parti innovattiva tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 778
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tanalizza l-
konsistenza tal-programmi ma’ dan ir-
Regolament, ir-regoli speċifiċi għall-Fond, 
il-kontribuzzjoni effettiva għall-għanijiet 
tematiċi u l-prijoritajiet tal-Unjoni speċifiċi 
għal kull Fond tal-QSK, il-Qafas 
Strateġiku Komuni, il-Kuntratt ta’ Sħubija, 
ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiżi skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u 
r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-
Trattat, billi tiġi kkunsidrata l-valutazzjoni 
ex ante. L-analiżi għandha tindirizza, 
b’mod partikolari, l-adegwatezza tal-
istrateġija tal-programm, l-għanijiet 
korrispondenti, l-indikaturi, il-miri u l-
allokazzjoni tar-riżorsi baġitarji.

1. Il-Kummissjoni għandha tanalizza l-
konsistenza tal-programmi ma’ dan ir-
Regolament, ir-regoli speċifiċi għall-Fond, 
il-kontribuzzjoni effettiva għall-għanijiet 
tematiċi u l-prijoritajiet tal-Unjoni speċifiċi 
għal kull Fond tal-QSK, il-Qafas 
Strateġiku Komuni, il-Kuntratt ta’ Sħubija, 
billi tiġi kkunsidrata l-valutazzjoni ex ante. 
L-analiżi għandha tindirizza, b’mod 
partikolari, l-adegwatezza u l-affidabilità 
tal-istrateġija tal-programm, l-għanijiet 
korrispondenti, l-indikaturi, il-miri u l-
allokazzjoni tar-riżorsi baġitarji.

Or. fr

Emenda 779
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tanalizza l-
konsistenza tal-programmi ma’ dan ir-
Regolament, ir-regoli speċifiċi għall-Fond, 
il-kontribuzzjoni effettiva għall-għanijiet 

1. Il-Kummissjoni għandha tanalizza l-
konsistenza tal-programmi ma’ dan ir-
Regolament, ir-regoli speċifiċi għall-Fond, 
il-kontribuzzjoni effettiva għall-għanijiet 
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tematiċi u l-prijoritajiet tal-Unjoni speċifiċi 
għal kull Fond tal-QSK, il-Qafas 
Strateġiku Komuni, il-Kuntratt ta’ Sħubija, 
ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiżi skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u 
r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, billi tiġi 
kkunsidrata l-valutazzjoni ex ante. L-
analiżi għandha tindirizza, b’mod 
partikolari, l-adegwatezza tal-istrateġija 
tal-programm, l-għanijiet korrispondenti, l-
indikaturi, il-miri u l-allokazzjoni tar-
riżorsi baġitarji.

tematiċi u l-prijoritajiet tal-Unjoni speċifiċi 
għal kull Fond tal-QSK, il-Qafas 
Strateġiku Komuni, il-Kuntratt ta’ Sħubija, 
ir-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi skont l-Artikolu 121(2) tat-
Trattat u r-rakkomandazzjonijiet rilevanti
tal-Kunsill adottati skont l-Artikolu 148(4) 
tat-Trattat, billi tiġi kkunsidrata l-
valutazzjoni ex ante. L-analiżi għandha 
tindirizza, b’mod partikolari, l-
adegwatezza tal-istrateġija tal-programm, 
l-għanijiet korrispondenti, l-indikaturi, il-
miri u l-allokazzjoni tar-riżorsi baġitarji.

Or. en

Emenda 780
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-
osservazzjonijiet tagħha fi żmien tliet xhur
mid-data tas-sottomissjoni tal-programm. 
L-Istat Membru għandu jipprovdi lill-
Kummissjoni bl-informazzjoni 
addizzjonali kollha meħtieġa u, fejn xieraq, 
jirrevedi l-programm propost. 

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-
osservazzjonijiet tagħha fi żmien xahar
mid-data tas-sottomissjoni tal-programm. 
L-Istat Membru għandu jipprovdi lill-
Kummissjoni bl-informazzjoni 
addizzjonali kollha meħtieġa u, fejn xieraq, 
jirrevedi l-programm propost. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jintalab it-tnaqqis taż-żmien għall-adozzjoni tal-Programmi operattivi biex ikun evitat li l-
programmazzjoni tibda tard.    

Emenda 781
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 25 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Skont ir-regoli speċifiċi għall-Fond, il-
Kummissjoni għandha tapprova kull 
programm mhux aktar tard minn sitt xhur 
wara s-sottomissjoni formali tiegħu mill-
Istat(i) Membru(i), sakemm kull 
osservazzjoni magħmula mill-
Kummissjoni tkun ġiet ikkunsidrata b'mod 
sodisfaċenti, iżda mhux qabel l-
1 ta’ Jannar 2014 jew qabel l-adozzjoni 
mill-Kummissjoni ta' deċiżjoni li tapprova 
l-Kuntratt ta' Sħubija.

3. Skont ir-regoli speċifiċi għall-Fond, il-
Kummissjoni għandha tapprova kull 
programm mhux aktar tard minn tliet xhur 
wara s-sottomissjoni formali tiegħu mill-
Istat(i) Membru(i), sakemm kull
osservazzjoni magħmula mill-
Kummissjoni tkun ġiet ikkunsidrata b'mod 
sodisfaċenti, iżda mhux qabel l-
1 ta’ Jannar 2014 jew qabel l-adozzjoni 
mill-Kummissjoni ta' deċiżjoni li tapprova 
l-Kuntratt ta' Sħubija. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jintalab it-tnaqqis taż-żmien għall-adozzjoni tal-Programmi operattivi biex ikun evitat li l-
programmazzjoni tibda tard.

Emenda 782
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
It-tieni parti – Artikolu 25 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25a
Proċedura ta' approvazzjoni għal 
programmi ta' fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
konsistenza ta' programmi ta' fond għall-
iżvilupp makroreġjonali ma' dan ir-
Regolament, ir-regoli speċifiċi għall-
Fond, il-kontribuzzjoni effettiva tagħhom 
għall-objettivi tematiċi u l-prijoritajiet tal-
Unjoni speċifiċi għal kull Fond QSK, il-
Qafas Strateġiku Komuni, l-istrateġija 
makroreġjonali approvata, il-Kuntratt tal-
fond għall-iżvilupp makroreġjonali tal-
Istati Membri, rakkomandazzjonijiet 
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speċifiċi għal kull pajjiż taħt l-Artikolu 
121 (2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
taħt l-Artikolu 148(4) tat-Trattat. Il-
valutazzjoni għandha tindirizza, 
partikolarment, l-adegwatezza tal-
istrateġija ta' programm ta' fond għall-
iżvilupp makroreġjonali, l-objettivi 
korrispondenti, l-indikaturi, il-miri u l-
allokazzjoni ta' riżorsi baġitarji.

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
osservazzjonijiet fi żmien tliet xhur mid-
data tas-sottomissjoni tal-programm. L-
Istati Membri li stabbilixxew fond għall-
iżvilupp makroreġjonali għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni l-
informazzjoni addizzjonali kollha 
meħtieġa u, fejn xieraq, jirrevedu l-
proposta tal-programm ta' fond għall-
iżvilupp makroreġjonali.

3. Il-Kummissjoni għandha tapprova kull 
programm ta' fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali skont ir-regoli speċifiċi 
għall-Fond mhux aktar tard minn fi 
żmien sitt xhur mid-data tas-sottomissjoni 
uffiċjali tal-programm minn Stat Membru 
jew minn Stati Membri, sakemm ikunu 
saru r-reviżjonijiet kollha proposti mill-
Kummissjoni. 

Or. sk

Ġustifikazzjoni

B'kunsiderazzjoni għall-parti innovattiva tal-Qafas Strateġiku Komuni. 


