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Emenda 57
László Surján

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 176 tat-Trattat jipprovdi li l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) huwa maħsub sabiex jgħin fil-
korrezzjoni ta' l-iżbilanċi reġjonali ewlenin 
li hemm fl-Unjoni. Il-FEŻR għalhekk 
jikkontribwixxi sabiex inaqqas id-distakk 
bejn il-livelli ta' żvilupp tad-diversi reġjuni 
u li fiha waslu li jaqgħu lura daqshekk ir-
reġjuni l-anqas privileġġati, inklużi żoni 
rurali u urbani, reġjuni industrijali fi stat ta' 
deklin, żoni bi żvantaġġi gravi u 
permanenti, naturali jew demografiċi, bħal 
gżejjer, żoni muntanjużi, żoni 
b'popolazzjoni baxxa u reġjuni fil-fruntieri.

(1) L-Artikolu 176 tat-Trattat jipprovdi li l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) huwa maħsub sabiex jgħin fil-
korrezzjoni tal-iżbilanċi reġjonali ewlenin 
li hemm fl-Unjoni. Il-FEŻR għalhekk 
jikkontribwixxi sabiex inaqqas id-distakk 
bejn il-livelli ta' żvilupp tad-diversi reġjuni 
u li fiha waslu li jaqgħu lura daqshekk ir-
reġjuni l-anqas privileġġati, inklużi żoni 
rurali u urbani, reġjuni industrijali fi stat ta' 
deklin, żoni bi żvantaġġi gravi u 
permanenti, naturali jew demografiċi, bħal 
żoni b’differenzi intrareġjonali, ċikli ta’ 
faqar, tensjonijiet inter-etniċi severi;
gżejjer, żoni muntanjużi, żoni 
b'popolazzjoni baxxa u reġjuni fil-fruntieri.

Or. en

Emenda 58
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 176 tat-Trattat jipprovdi li l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) huwa maħsub sabiex jgħin fil-
korrezzjoni ta' l-iżbilanċi reġjonali ewlenin 
li hemm fl-Unjoni. Il-FEŻR għalhekk 
jikkontribwixxi sabiex inaqqas id-distakk 
bejn il-livelli ta' żvilupp tad-diversi reġjuni 
u li fiha waslu li jaqgħu lura daqshekk ir-
reġjuni l-anqas privileġġati, inklużi żoni 
rurali u urbani, reġjuni industrijali fi stat ta' 
deklin, żoni bi żvantaġġi gravi u 

(1) L-Artikolu 176 tat-Trattat jipprovdi li l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) huwa maħsub sabiex jgħin fil-
korrezzjoni ta' l-iżbilanċi reġjonali ewlenin 
li hemm fl-Unjoni. Il-FEŻR għalhekk 
jikkontribwixxi sabiex inaqqas id-distakk 
bejn il-livelli ta' żvilupp tad-diversi reġjuni 
u li fiha waslu li jaqgħu lura daqshekk ir-
reġjuni l-anqas privileġġati, inklużi żoni 
rurali u urbani, reġjuni industrijali fi stat ta' 
deklin, żoni bi żvantaġġi gravi u 
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permanenti, naturali jew demografiċi, bħal 
gżejjer, żoni muntanjużi, żoni 
b'popolazzjoni baxxa u reġjuni fil-fruntieri.

permanenti, naturali jew demografiċi, bħal 
gżejjer, żoni muntanjużi, żoni 
b'popolazzjoni baxxa, reġjuni fil-fruntieri u 
bliet fil-fruntieri li huma maqtugħin.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu inklużi wkoll il-bliet fil-fruntieri li huma maqtugħin minħabba l-partikolarità 
speċjali tagħhom.

Emenda 59
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Sabiex jiġu indirizzati l-bżonnijiet 
speċifiċi tal-FEŻR, u f'linja mal-istrateġija 
Ewropa 202012 fejn il-politika ta' koeżjoni 
għandha tappoġġja t-twassil meħtieġ għal 
tkabbir intelliġent, sostenibbli u inklussiv, 
huwa neċessarju li jiġi stipulat fl-ambitu ta' 
kull objettiv tematiku, kif stabbilit 
f'Artikolu 9 fir-Regolament (UE) Nru 
[…]/2012 [CPR] l-azzjonijiet speċifiċi tal-
FEŻR bħala 'prijoritajiet ta' investiment'.

(4) Sabiex jiġu indirizzati l-bżonnijiet 
speċifiċi tal-FEŻR, u f'linja mal-istrateġija 
Ewropa 202012 fejn il-politika ta' koeżjoni 
għandha tappoġġja t-twassil meħtieġ għal 
żvilupp intelliġent, sostenibbli u inklussiv, 
huwa neċessarju li jiġi stipulat fl-ambitu ta' 
kull objettiv tematiku, kif stabbilit 
f'Artikolu 9 fir-Regolament (UE) Nru 
[…]/2012 [CPR] l-azzjonijiet speċifiċi tal-
FEŻR bħala 'prijoritajiet ta' investiment'.

Or. en

Emenda 60
Jan Březina

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Sabiex jiġu indirizzati l-bżonnijiet 
speċifiċi tal-FEŻR, u f'linja mal-istrateġija 
Ewropa 202012 fejn il-politika ta' koeżjoni 

(4) Sabiex jiġu indirizzati l-bżonnijiet 
speċifiċi tal-FEŻR, u f'linja mal-istrateġija 
Ewropa 2020 12
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għandha tappoġġja t-twassil meħtieġ għal 
tkabbir intelliġent, sostenibbli u inklussiv, 
huwa neċessarju li jiġi stipulat fl-ambitu ta' 
kull objettiv tematiku, kif stabbilit 
f'Artikolu 9 fir-Regolament (UE) Nru 
[…]/2012 [CPR] l-azzjonijiet speċifiċi tal-
FEŻR bħala 'prijoritajiet ta' investiment'.

fejn il-politika ta' koeżjoni għandha 
tappoġġja t-twassil meħtieġ għal tkabbir 
intelliġent, sostenibbli

u inklussiv, huwa neċessarju li jiġi stipulat 
fl-ambitu ta' kull objettiv tematiku

kif stabbilit f'Artikolu 9 fir-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR] l-azzjonijiet 
speċifiċi tal-FEŻR
bħala ‘prijoritajiet ta' investiment’.

“Din il-lista ta’ prijoritajiet ta’ 
investiment m’għandhiex tiġi interpretata 
bħala regoli ta’ eliġibbiltà iżda bħala żoni 
fejn għandu jiġi dirett l-iffukar tal-
appoġġ, u b’hekk tistabbilixxi l-objettivi 
tal-FEŻR fuq livell aktar speċifiku.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bidla bħal din tkun ta’ benefiċċju għall-kjarezza rigward l-eliġibbiltà ta’ azzjonijiet u nefqa li 
jistgħu jiġu appoġġjati mill-Fondi.

Emenda 61
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Sabiex jiġu indirizzati l-bżonnijiet 
speċifiċi tal-FEŻR, u f'linja mal-istrateġija 
Ewropa 202012 fejn il-politika ta' koeżjoni 
għandha tappoġġja t-twassil meħtieġ għal 
tkabbir intelliġent, sostenibbli u inklussiv, 
huwa neċessarju li jiġi stipulat fl-ambitu ta' 

(4) Sabiex jiġu indirizzati l-bżonnijiet 
speċifiċi tal-FEŻR, u f'linja mal-istrateġija 
Ewropa 202012 fejn il-politika ta' koeżjoni 
għandha tappoġġja t-twassil meħtieġ għal 
tkabbir intelliġent, sostenibbli u inklussiv, 
huwa neċessarju li jiġi stipulat fl-ambitu ta' 
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kull objettiv tematiku, kif stabbilit 
f'Artikolu 9 fir-Regolament (UE) Nru 
[…]/2012 [CPR] l-azzjonijiet speċifiċi tal-
FEŻR bħala 'prijoritajiet ta' investiment.

kull objettiv tematiku, kif stabbilit 
f'Artikolu 9 fir-Regolament (UE) Nru 
[…]/2012 [CPR] l-azzjonijiet speċifiċi tal-
FEŻR bħala 'prijoritajiet ta' investiment.
Din il-lista ta’ prijoritajiet ta’ investiment 
m’għandhiex tiġi interpretata bħala regoli 
ta’ eliġibbiltà iżda bħala żoni fejn għandu 
jiġi dirett l-iffukar tal- appoġġ, u b’hekk 
tistabbilixxi l-objettivi tal-FEŻR fuq livell 
aktar speċifiku.

Or. en

Emenda 62
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Is-sinerġiji ta' bejn il-politika ta' 
koeżjoni u l-politika tar-riċerka u l-
innovazzjoni għandhom jippromwovu l-
ħolqien ta' raggruppamenti teknoloġiċi u 
xjentifiċi f’reġjuni b'potenzjal kbir, iżda li 
għadhom mhux sfruttati b'mod 
suffiċjenti, speċjalment fir-reġjuni li 
jeħtieġu konverġenza ekonomika u soċjali 
biex tintlaħaq il-medja tal-Unjoni 
Ewropea, kif huwa l-każ tal-aktar reġjuni 
imbiegħda, periferiċi, marittimi, gżejjer, 
muntanjużi jew b'popolazzjoni baxxa. L-
enfasi għandha tkun fuq l-
interkonnessjoni bejn l-ambjent u x-
xjenza u t-teknoloġija.

Or. pt

Emenda 63
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi 
għall-istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. 
L-ammont ta' konċentrazzjoni għandha 
tqis il-livell ta' żvilupp tar-reġjun kif ukoll 
il-bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD 
per capita għall-perjodu 2007-2013 kien 
ta' anqas minn 75% tal-PGD medju tal-
UE-25 fil-perjodu ta' referenza.

imħassar

Or. de

Emenda 64
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. 
L-ammont ta' konċentrazzjoni għandha tqis 
il-livell ta' żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-
bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD per 
capita għall-perjodu 2007-2013 kien ta' 
anqas minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 
fil-perjodu ta' referenza.

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, 
kif ukoll madankollu fuq l-azzjonijiet li 
jservu biex jiżguraw l-objettivi klassiċi tal-
FEŻR, kif stabbilit fl-Artikolu 2. L-
ammont ta' konċentrazzjoni għandha tqis 
il-livell ta' żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-
bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD per 
capita għall-perjodu 2007-2013 kien ta' 
anqas minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 
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fil-perjodu ta' referenza.

Or. de

Emenda 65
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-intrapriżi ta' daqs żgħir u 
medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. 
L-ammont ta' konċentrazzjoni għandha tqis 
il-livell ta' żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-
bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD 
per capita għall-perjodu 2007-2013 kien 
ta' anqas minn 75% tal-PGD medju tal-
UE-25 fil-perjodu ta' referenza.

(5) Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-teknoloġiji tal-informatika 
u tal-komunikazzjoni, l-intrapriżi ta' daqs 
żgħir u medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima. L-ammont ta' konċentrazzjoni 
għandha tqis il-livell ta' żvilupp tar-reġjun.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Allinjamenti mal-emendi għall-Artikolu 4.

Emenda 66
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
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għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. 
L-ammont ta' konċentrazzjoni għandha tqis 
il-livell ta' żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-
bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD 
per capita għall-perjodu 2007-2013 kien 
ta' anqas minn 75% tal-PGD medju tal-
UE-25 fil-perjodu ta' referenza.

għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u 
l-protezzjoni tal-ambjent inkluża l-
promozzjoni tal-effiċjenza tar-riżorsi. L-
ammont ta' konċentrazzjoni għandha tqis 
il-livell ta' żvilupp tar-reġjun u l-ħtieġa li 
jinkisbu l-miri tal-klima u l-enerġija tal-
UE 2020 li huma inklużi fil-miri tal-
istrateġija Ewropa 2020

Or. en

Emenda 67
László Surján

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. 
L-ammont ta' konċentrazzjoni għandha tqis 
il-livell ta' żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-
bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD per 
capita għall-perjodu 2007-2013 kien ta' 
anqas minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 
fil-perjodu ta' referenza.

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. 
L-ammont ta' konċentrazzjoni għandha tqis 
il-livell ta' żvilupp tar-reġjun, inklużi d-
differenzi intrareġjonali, kif ukoll il-
bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD per 
capita għall-perjodu 2007-2013 kien ta' 
anqas minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 
fil-perjodu ta' referenza.

Or. en
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Emenda 68
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. 
L-ammont ta' konċentrazzjoni għandha tqis 
il-livell ta' żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-
bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD per 
capita għall-perjodu 2007-2013 kien ta' 
anqas minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 
fil-perjodu ta' referenza.

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u 
l-protezzjoni tan-nisa affettwati mit-tibdil 
fil-klima. L-ammont ta' konċentrazzjoni 
għandha tqis il-livell ta' żvilupp tar-reġjun 
kif ukoll il-bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li 
l-PGD per capita għall-perjodu 2007-2013 
kien ta' anqas minn 75% tal-PGD medju 
tal-UE-25 fil-perjodu ta' referenza.

Or. en

Emenda 69
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. 

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
biex mill-għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni fuq numru ta’ 
prijoritajiet. Il-politika’ ta’ koeżjoni 
tikkontribwixxi f’parti kbira għall-kisba 
tal-objettivi strateġiċi tal-UE 2020. Kif 
stabbilit fl-Artikolu 176 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea l-
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L-ammont ta' konċentrazzjoni għandha 
tqis il-livell ta' żvilupp tar-reġjun kif ukoll 
il-bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD 
per capita għall-perjodu 2007-2013 kien 
ta' anqas minn 75% tal-PGD medju tal-
UE-25 fil-perjodu ta' referenza.

għan tal-FEŻR huwa li jgħin biex 
jirrimedja l-iżbilanċi reġjonali ewlenin fl-
Unjoni, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet ta’ 
żvilupp reġjonali u lokali.

Or. en

Emenda 70
Viktor Uspaskich

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. 
L-ammont ta' konċentrazzjoni għandha tqis 
il-livell ta' żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-
bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD per 
capita għall-perjodu 2007-2013 kien ta' 
anqas minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 
fil-perjodu ta' referenza.

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-iżvilupp urban u lokali, l-
impriżi ta' daqs żgħir u medju u l-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. L-ammont 
ta' konċentrazzjoni għandha tqis il-livell ta' 
żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-bżonnijiet 
speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD per capita 
għall-perjodu 2007-2013 kien ta' anqas 
minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 fil-
perjodu ta' referenza.

Or. en

Emenda 71
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. 
L-ammont ta' konċentrazzjoni għandha tqis 
il-livell ta' żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-
bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD per 
capita għall-perjodu 2007-2013 kien ta' 
anqas minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 
fil-perjodu ta' referenza.

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-appoġġ għall-impriżi, 
b’mod speċjali l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju, it-tekonoloġiji tal-informazzjoni u 
l-komunikazzjoni u l-mitigazzjoni tat-tibdil 
fil-klima. L-ammont ta' konċentrazzjoni 
għandha tqis il-livell ta' żvilupp tar-reġjun 
kif ukoll il-bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li 
l-PGD per capita għall-perjodu 2007-2013 
kien ta' anqas minn 75% tal-PGD medju 
tal-UE-25 fil-perjodu ta' referenza.

Or. es

Emenda 72
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. 
L-ammont ta' konċentrazzjoni għandha tqis 
il-livell ta' żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-
bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD per 
capita għall-perjodu 2007-2013 kien ta' 
anqas minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi, speċjalment ta' 
daqs żgħir u medju u l-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima. L-ammont ta' 
konċentrazzjoni għandha tqis il-livell ta' 
żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-bżonnijiet 
speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD per capita 
għall-perjodu 2007-2013 kien ta' anqas 
minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 fil-
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fil-perjodu ta' referenza. perjodu ta' referenza.

Or. de

Emenda 73
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. 
L-ammont ta' konċentrazzjoni għandha tqis 
il-livell ta' żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-
bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD per 
capita għall-perjodu 2007-2013 kien ta' 
anqas minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 
fil-perjodu ta' referenza.

5. L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tisħiħ tal-kompetittività 
bejn l-impriżi u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima. L-ammont ta' konċentrazzjoni 
għandha tqis il-livell ta' żvilupp tar-reġjun 
kif ukoll il-bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li 
l-PGD per capita għall-perjodu 2007-2013 
kien ta' anqas minn 75% tal-PGD medju 
tal-UE-25 fil-perjodu ta' referenza.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-FEŻR għandu jappoġġja azzjonijiet immirati lejn it-titjib fil-kompetittività tal-kumpanniji 
Ewropej biex ikunu jistgħu jiffaċċjaw il-kompetizzjoni internazzjonali b'mod aktar vigoruż u 
joħolqu aktar impjiegi kemm reġjonalment kif ukoll lokalment. Huwa importanti li jiġi 
enfasizzat li l-kumpanniji l-kbar għandhom rwol sinifikanti fl-ekonomija, mhux biss permezz 
ta' investiment biex tingħata spinta lill-SMEs, iżda wkoll permezz tal-ħolqien ta' impjiegi u l-
ħolqien ta’ dinamiżmu ekonomiku reġjonali.

Emenda 74
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. 
L-ammont ta' konċentrazzjoni għandha tqis 
il-livell ta' żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-
bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD per 
capita għall-perjodu 2007-2013 kien ta' 
anqas minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 
fil-perjodu ta' referenza.

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju u t-tibdil fil-klima u l-azzjoni tal-
ilma. L-ammont ta' konċentrazzjoni 
għandha tqis il-livell ta' żvilupp tar-reġjun 
kif ukoll il-bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li 
l-PGD per capita għall-perjodu 2007-2013 
kien ta' anqas minn 75% tal-PGD medju 
tal-UE-25 fil-perjodu ta' referenza.

Or. en

Emenda 75
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Silvia Costa, Guido Milana

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ 
Ġunju 2011, il-Parlament Ewropew 
osserva li l-politiki taż-żgħażagħ u dawk 
marbuta mal-kultura huma essenzjali, u 
fost l-ewwel prijoritajiet li għandhom jiġu 
rikonoxxuti għall-valur miżjud taghħom u 
bħala mezz biex jintlaħqu ċ-ċittadini. 
Huwa jistieden lill-UE u lill-Istati Membri 
jirrikonoxxu l-importanza dejjem akbar 
tal-industriji kulturali u kreattivi għall-
ekonomija Ewropea u l-effetti mifruxa 
tagħhom fuq setturi ekonomiċi oħrajn. 
Barra minn hekk, enfasizza bil-kbir li l-
potenzjal sħiħ ta’ politiki bħal dawn jista’ 
jintlaħaq biss jekk huma mogħtija 
finanzjamenti xierqa fil-kuntest tal-
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politika ta’ koeżjoni..

Or. it

Ġustifikazzjoni

B’konformità mal-paragrafu 102 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta’ Ġunju 
2011 bit-titlu “Ninvestu fil-futur: qafas finanzjarju pluriennali (QFP) għal Ewropa 
kompetittiva, sostenibbli u inklussiva”.

Emenda 76
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-kapaċità ta’ innovazzjoni hija 
kruċjali għall-iżvilupp ta’ reġjun, li 
tiddependi li min-naħa l-oħra fuq ir-
riċerka u l-iżvilupp. Għal diversi reġjuni 
n-nuqqas ta’ entitajiet ta’ riċerka 
eċċellenti  għall-aqwa xjentisti 
internazzjonali u għax-xjentisti żgħażagħ 
tagħhom stess, huwa ostaklu serju għall-
iżvilupp. F’dan ir-rigward, kważi r-
reġjuni kollha Ewropej jiddisponu minn 
dijaspora ta’ xjentisti ta’ suċċess fl-aqwa 
entitajiet tar-riċerka mondjali. Ikun ta’ 
vantaġġ għall-Unjoni tal-Innovazzjoni 
Ewropea kollha kemm hi, jekk dan it-
talent jirritorna. Il-FEŻR għandu 
għaldaqstant jappoġġja lil dawk ir-
reġjuni, li għandhom l-għan li 
jistabbilixxu dawn l-entitajiet tar-riċerka 
f’ambjent li jippromwovi l-innovazzjoni. 
B’mod partikoli, meta reġjuni jkunu qed 
jagħmlu sforzi sabiex jirċievu fondi mill-
"Orizzont 2020", billi pereżempju, 
jipparteċipaw flimkien ma’ entità tar-
riċerka rinomata f’kompetizzjoni għall-
istabbiliment ta’ istituti tar-riċerka 
eċċellenti, għandhom jintużaw il-
possibilitajiet ta’ sinerġiji kollha tal-
"Orizzont 2020". B’dan il-mod biss l-



PE491.053v01-00 16/170 AM\903902MT.doc

MT

entitajiet il-ġodda jkunu jistgħu jsiru 
ċentri li jattiraw impriżi innovattivi u 
jiżviluppaw ruħhom f’ċentru tal-attività 
ta’ teknoloġija għolja tar-riċerka u l-
innovazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-eżodu ta’ mħuħ minn ċerti Stati Membri hija sfida għall-Ewropa kollha! Dawn l-Istati 
Membri jeħtieġu istituti tar-riċerka attraenti. Fir-rapport Matias il-Parlament Ewropew 
ippropona kompetizzjoni, sabiex fiha jieħdu sehem timijiet minn istitut rinomat u minn reġjuni 
aspiranti rispettivament. Il-kunċetti xjentifiċi tagħhom jiġu appoġġjati b’mod konformi mal-
prinċipju ta’ eċċellenza stabbilit fl-Orizzont 2020. Ir-reġjun għandu jutilizza fondi proprji u 
tal-FEŻR – li mhumiex marbuta mal-kompetizzjoni – għall-infrastruttura

Emenda 77
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Mingħajr preġudizzju għall-
importanza tal-konċentrazzjoni tematika 
dwar allokazzjonijiet speċifiċi tar-reġjuni 
l-aktar imbiegħda u b'popolazzjoni baxxa, 
biex jiġu kkumpensati l-ispejjeż strutturali 
addizzjonali u permanenti magħmula 
minn dawn ir-reġjuni, għandu jkun 
hemm xi flessibbiltà fil-mod kif jiġu 
applikati sabiex jirrispondu b'mod aktar 
xieraq għall-objettivi li għalihom ġew 
maħluqa.

Or. pt

Emenda 78
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana
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Proposta għal regolament
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ 
Ġunju 2011, il-Parlament Ewropew 
fakkar li t-turiżmu huwa kompetenza 
ġdida tal-UE taħt it-Trattat ta' Lisbona, u 
għalhekk, għandu jkun rifless ukoll fl-
QFP li jmiss. Enfasizza l-kontribut 
importanti tat-turiżmu għall-ekonomija 
Ewropea u l-ħtieġa li strateġija Ewropea 
għat-turiżmu, li ssaħħaħ il-kompetittività 
tal-qasam, tiġi appoġġjata b’mod xieraq 
permezz tal-FEŻR.

Or. it

Ġustifikazzjoni

B’konformità mal-paragrafu 99 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta’ Ġunju 2011 
bit-titlu “Ninvestu fil-futur: qafas finanzjarju pluriennali (QFP) għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklussiva”.

Emenda 79
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Proposta għal regolament
Premessa 5c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5c) Kif osservat mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri, rapport speċjali Nru 6/2011, bit-
titlu “Il-proġetti kofinanzjati mill-FEŻR 
fil-qasam tat-turiżmu rriżultat effettivi”, l-
interventi fil-qasam tat-turiżmu laħqu l-
objettivi, f’termini ta’ prestazzjoni, f’dak li 
għandu x’jaqsam mat-tkabbir u l-imjiegi, 
il-ħolqien ta’ kapaċitajiet ta’ riċezzjoni u 
l-ħolqien u l-manteniment ta’ postijiet ta’ 
xogħol

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Ir-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri jiċħad, b’mod awtorevoli, il-qlajjiet dwar in-
nuqqas ta’ effikaċja u effiċjenza tal-interventi b’appoġġ tal-qasam turistiku.

Emenda 80
László Surján

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Set komuni ta' indikaturi sabiex jitkejjel 
il-progress tal-programm ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu stabbiliti 
qabel mal-Istati Membri jagħmlu l-abbozz 
tal-programmi operazzjonali tagħhom. 
Dawn l-indikaturi għandhom ikunu 
kkumplimentati b'indikaturi għal 
programm speċifiku.

(6) Set komuni ta' indikaturi sabiex jitkejjel 
il-progress tal-programm ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu stabbiliti 
qabel mal-Istati Membri jagħmlu l-abbozz 
tal-programmi operazzjonali tagħhom. 
Dawn l-indikaturi għandhom ikunu 
kkumplimentati b'indikaturi għal 
programm speċifiku u għal reġjun 
speċifiku.

Or. en

Emenda 81
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Set komuni ta' indikaturi sabiex jitkejjel 
il-progress tal-programm ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu stabbiliti 
qabel mal-Istati Membri jagħmlu l-abbozz 
tal-programmi operazzjonali tagħhom. 
Dawn l-indikaturi għandhom ikunu 
kkumplimentati b'indikaturi għal 
programm speċifiku.

(6) Set komuni ta' indikaturi sabiex jitkejjel 
il-progress tal-programm ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu stabbiliti 
qabel mal-Istati Membri jagħmlu l-abbozz 
tal-programmi operazzjonali tagħhom. 
Dawn l-indikaturi għandhom ikunu 
kkumplimentati b'indikaturi għal 
programm speċifiku. Id-dejta kollha fejn 
possibbli għandha tiġi mqassma skont is-
sess.



AM\903902MT.doc 19/170 PE491.053v01-00

MT
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Emenda 82
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Set komuni ta' indikaturi sabiex jitkejjel 
il-progress tal-programm ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu stabbiliti 
qabel mal-Istati Membri jagħmlu l-abbozz 
tal-programmi operazzjonali tagħhom. 
Dawn l-indikaturi għandhom ikunu 
kkumplimentati b'indikaturi għal 
programm speċifiku.

(6) Set komuni ta' indikaturi sabiex jitkejjel 
il-progress tal-programm ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu stabbiliti, 
bi qbil mal-Istati Membri u r-reġjuni,
qabel mal-Istati Membri jagħmlu l-abbozz 
tal-programmi operazzjonali tagħhom. 
Dawn l-indikaturi għandhom ikunu 
kkumplimentati b'indikaturi għal 
programm speċifiku.

Or. es

Emenda 83
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli, huwa kkunsidtrat neċessarju li 
jiġu megħjuna azzjonijiet integrati sabiex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
klimatiċi u soċjali li jaffettwaw iż-żoni 
urbani, u li tiġi definita proċedura li 
tistabbilixxi elenku ta' bliet koperti 
b'dawn l-azzjonijiet u l-allokazzjoni ta' 
flus imwarrba għal dawn l-azzjonijiet.

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli, huwa kkunsidrat neċessarju li 
jiġu megħjuna azzjonijiet integrati sabiex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
klimatiċi u soċjali li jaffettwaw iż-żoni 
urbani. 

Or. de
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Emenda 84
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli, huwa kkunsidtrat neċessarju li 
jiġu megħjuna azzjonijiet integrati sabiex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
klimatiċi u soċjali li jaffettwaw iż-żoni 
urbani, u li tiġi definita proċedura li 
tistabbilixxi elenku ta' bliet koperti b'dawn 
l-azzjonijiet u l-allokazzjoni ta' flus 
imwarrba għal dawn l-azzjonijiet.

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli, huwa kkunsidtrat neċessarju li 
jiġu megħjuna azzjonijiet integrati sabiex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
klimatiċi, kulturali, soċjali, ta’ impjieg u 
demografiċi li jaffettwaw iż-żoni urbani u 
peri-urbani, u li jiġu definiti, fil-
programmi operazzjonali, żoni urbani 
funzjonali koperti b'dawn l-azzjonijiet u l-
allokazzjoni ta' flus imwarrba għal dawn l-
azzjonijiet.

Or. en

Emenda 85
Peter Simon

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli, huwa kkunsidtrat neċessarju li 
jiġu megħjuna azzjonijiet integrati sabiex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
klimatiċi u soċjali li jaffettwaw iż-żoni 
urbani, u li tiġi definita proċedura li 
tistabbilixxi elenku ta' bliet koperti b'dawn 
l-azzjonijiet u l-allokazzjoni ta' flus 
imwarrba għal dawn l-azzjonijiet.

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli, huwa kkunsidrat neċessarju li 
jiġu megħjuna azzjonijiet integrati sabiex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
klimatiċi u soċjali li jaffettwaw iż-żoni 
urbani, u li tiġi definita proċedura għall-
għażla taż-żoni urbani funzjonali u żoni 
territorjali funzjonali oħra u koperti 
b'dawn l-azzjonijiet u l-allokazzjoni ta' flus 
imwarrba għal dawn l-azzjonijiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Peress li l-iżvilupp sostenibbli urban mhuwiex relatat biss mal-ibliet, iżda llum il-ġurnata 
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wkoll jiġi implimentat f’kategoriji ta’ żoni kbar, li jinkludu pereżempju diversi bliet, belt u 
żoni tal-madwar tagħhom jew ċentri ta' teknoloġija għolja reġjonali, u anki li d-diversità tal-
kategoriji taż-żoni fl-Istati Membri hija kbira, din għandha tiġi riflessa fid-definizzjoni ta’ 
żoni għall-iżvilupp qrib bliet.  

Emenda 86
László Surján

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli, huwa kkunsidtrat neċessarju li 
jiġu megħjuna azzjonijiet integrati sabiex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
klimatiċi u soċjali li jaffettwaw iż-żoni 
urbani, u li tiġi definita proċedura li 
tistabbilixxi elenku ta' bliet koperti b'dawn 
l-azzjonijiet u l-allokazzjoni ta' flus 
imwarrba għal dawn l-azzjonijiet.

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli, huwa kkunsidtrat neċessarju li 
jiġu megħjuna azzjonijiet integrati sabiex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
interkulturali, klimatiċi u soċjali li 
jaffettwaw iż-żoni urbani, u li tiġi definita 
proċedura li tistabbilixxi elenku ta' bliet 
koperti b'dawn l-azzjonijiet u l-allokazzjoni 
ta' flus imwarrba għal dawn l-azzjonijiet.

Or. en

Emenda 87
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli, huwa kkunsidtrat neċessarju li 
jiġu megħjuna azzjonijiet integrati sabiex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
klimatiċi u soċjali li jaffettwaw iż-żoni 
urbani, u li tiġi definita proċedura li 
tistabbilixxi elenku ta' bliet koperti b'dawn 
l-azzjonijiet u l-allokazzjoni ta' flus 
imwarrba għal dawn l-azzjonijiet.

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli, huwa kkunsidrat neċessarju li 
jiġu megħjuna azzjonijiet integrati sabiex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
klimatiċi u soċjali u demografiċi li 
jaffettwaw iż-żoni urbani u periurbani, u li 
tiġi definita proċedura li tistabbilixxi 
elenku indikattiv ta' bliet u spazji 
funzjonali koperti b'dawn l-azzjonijiet u l-
allokazzjoni ta' flus imwarrba għal dawn l-
azzjonijiet.
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Or. es

Emenda 88
Manfred Weber

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli, huwa kkunsidtrat neċessarju li 
jiġu megħjuna azzjonijiet integrati sabiex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
klimatiċi u soċjali li jaffettwaw iż-żoni 
urbani, u li tiġi definita proċedura li 
tistabbilixxi elenku ta' bliet koperti b'dawn 
l-azzjonijiet u l-allokazzjoni ta' flus 
imwarrba għal dawn l-azzjonijiet.

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli, huwa kkunsidtrat neċessarju li 
jiġu megħjuna azzjonijiet integrati sabiex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
klimatiċi, demografiċi, u soċjali li 
jaffettwaw iż-żoni urbani, u li tiġi definita 
proċedura li tagħżel żoni funzjonali urbani 
u territorjali oħrajn koperti b'dawn l-
azzjonijiet u l-allokazzjoni ta' flus 
imwarrba għal dawn l-azzjonijiet.

(F’allinjament mal-emenda tar-rapporteur 
dwar l-Artikolu 7  paragrafu 1 tar-
regolament dwar il-FEŻR, 
b’kunsiderazzjoni ta’ għarfien aktar wiesa’ 
dwar iż-żoni funzjonali.)

Or. en

Emenda 89
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli, huwa kkunsidtrat neċessarju li 
jiġu megħjuna azzjonijiet integrati sabiex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
klimatiċi u soċjali li jaffettwaw iż-żoni 
urbani, u li tiġi definita proċedura li 
tistabbilixxi elenku ta' bliet koperti b'dawn 
l-azzjonijiet u l-allokazzjoni ta' flus 

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli, huwa kkunsidtrat neċessarju li 
jiġu megħjuna azzjonijiet integrati sabiex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
klimatiċi,demografiċi, u soċjali li 
jaffettwaw iż-żoni urbani, u li tiġi definita 
proċedura li tagħżel żoni funzjonali urbani 
u territorjali oħrajn koperti b'dawn l-
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imwarrba għal dawn l-azzjonijiet. azzjonijiet u l-allokazzjoni ta' flus 
imwarrba għal dawn l-azzjonijiet.

Or. en

Emenda 90
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli, huwa kkunsidtrat neċessarju li 
jiġu megħjuna azzjonijiet integrati sabiex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
klimatiċi u soċjali li jaffettwaw iż-żoni 
urbani, u li tiġi definita proċedura li 
tistabbilixxi elenku ta' bliet koperti b'dawn 
l-azzjonijiet u l-allokazzjoni ta' flus 
imwarrba għal dawn l-azzjonijiet.

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli, huwa kkunsidtrat neċessarju li 
jiġu megħjuna azzjonijiet integrati sabiex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
klimatiċi, tal-ilma u soċjali li jaffettwaw 
iż-żoni urbani, u li tiġi definita proċedura li 
tistabbilixxi elenku ta' bliet koperti b'dawn 
l-azzjonijiet u l-allokazzjoni ta' flus 
imwarrba għal dawn l-azzjonijiet.

Or. en

Emenda 91
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Filwaqt li tibbaża fuq l-esperjenza u l-
vantaġġi tal-integrazzjoni tal-miżuri fil-
qasam tal-iżvilupp urban sostenibbli fil-
programmi operazzjonali appoġġjati mill-
FEŻR waqt il-perjodu 2007-2013, għandu 
jittieħed pass 'il quddiem fuq livell ta' 
Unjoni billi tiġi stabbilita pjattaforma 
għall-iżvilupp urban. 

imħassar

Or. de
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Emenda 92
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Filwaqt li tibbaża fuq l-esperjenza u l-
vantaġġi tal-integrazzjoni tal-miżuri fil-
qasam tal-iżvilupp urban sostenibbli fil-
programmi operazzjonali appoġġjati mill-
FEŻR waqt il-perjodu 2007-2013, għandu 
jittieħed pass 'il quddiem fuq livell ta' 
Unjoni billi tiġi stabbilita pjattaforma
għall-iżvilupp urban.

(8) Filwaqt li tibbaża fuq l-esperjenza u l-
vantaġġi tal-integrazzjoni tal-miżuri fil-
qasam tal-iżvilupp urban sostenibbli fil-
programmi operazzjonali appoġġjati mill-
FEŻR waqt il-perjodu 2007-2013, il-
Kummissjoni għandha tippromwovi n-
netwerking, il-kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet lokali u l-iskambju ta’ 
esperjenza dwar il-politika urbana fuq 
livell ta' Unjoni f’żoni relatati mal-
prijoritajiet ta’ investiment tal-FEŻR u 
għall-iżvilupp urban sostenibbli.

Or. en

Emenda 93
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Filwaqt li tibbaża fuq l-esperjenza u l-
vantaġġi tal-integrazzjoni tal-miżuri fil-
qasam tal-iżvilupp urban sostenibbli fil-
programmi operazzjonali appoġġjati mill-
FEŻR waqt il-perjodu 2007-2013, għandu 
jittieħed pass 'il quddiem fuq livell ta' 
Unjoni billi tiġi stabbilita pjattaforma 
għall-iżvilupp urban.

8. Filwaqt li tibbaża fuq l-esperjenza u l-
vantaġġi tal-integrazzjoni tal-miżuri fil-
qasam tal-iżvilupp urban sostenibbli fil-
programmi operazzjonali appoġġjati mill-
FEŻR waqt il-perjodu 2007-2013, 
għandhom ikunu msaħħa n-netwerks u l-
pjattaformi eżistenti għall-iżvilupp urban.

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Minflok il-ħolqien ta' pjattaformi ġodda għall-iżvilupp urban, dawk attwali għandhom jiġu 
żviluppati biex jibnu l-ekonomiji fil-livelli organizzattivi u operattivi, flimkien mal-
istituzzjonijiet Ewropej.

Emenda 94
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex jiġu identifikati jew ivvalutati 
soluzjonijiet ġodda relatati mal-iżvilupp 
urban sostenibbli li huma ta' rilevanza fuq 
livell ta' Unjoni, il-FEŻR għandu jappoġġja 
azzjonijiet innovattivi fil-qasam tal-
iżvilupp sostenibbli urban.

(9) Sabiex jiġu identifikati jew ivvalutati 
soluzjonijiet ġodda relatati mal-iżvilupp 
urban sostenibbli li huma ta' rilevanza fuq 
livell ta' Unjoni, il-FEŻR għandu jappoġġja 
azzjonijiet innovattivi fil-qasam tal-
iżvilupp sostenibbli urban, inkluż l-
iżvilupp ta’ żoni peri-urbani u azzjonijiet 
li jippromovu minn soluzzjonijiet 
parteċipattivi minn isfel għal fuq għall-
isfidi strutturali bħar-rivitalizzazzjoni ta’ 
viċinati urbani deprivati.

Or. en

Emenda 95
Peter Simon

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex jiġu identifikati jew ivvalutati 
soluzjonijiet ġodda relatati mal-iżvilupp 
urban sostenibbli li huma ta' rilevanza fuq 
livell ta' Unjoni, il-FEŻR għandu jappoġġja 
azzjonijiet innovattivi fil-qasam tal-
iżvilupp sostenibbli urban. .

(9) Sabiex jiġu identifikati jew ivvalutati 
soluzjonijiet ġodda relatati mal-iżvilupp 
urban, territorjali jew reġjonali sostenibbli 
li huma ta' rilevanza fuq livell ta' Unjoni, 
il-FEŻR għandu jappoġġja azzjonijiet 
innovattivi fil-qasam tal-iżvilupp urban, 
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territorjali jew reġjonali sostenibbli. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Peress li l-iżvilupp sostenibbli urban mhuwiex relatat biss mal-ibliet, iżda llum il-ġurnata 
wkoll jiġi implimentat f’kategoriji ta’ żoni kbar, li jinkludu pereżempju diversi bliet, belt u 
żoni tal-madwar tagħhom jew ċentri ta' teknoloġija għolja reġjonali, u anki li d-diversità tal-
kategoriji taż-żoni fl-Istati Membri hija kbira, din għandha tiġi riflessa fid-definizzjoni ta’ 
żoni għall-iżvilupp qrib bliet.   

Emenda 96
Manfred Weber

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex jiġu identifikati jew ivvalutati 
soluzjonijiet ġodda relatati mal-iżvilupp 
urban sostenibbli li huma ta' rilevanza fuq 
livell ta' Unjoni, il-FEŻR għandu jappoġġja 
azzjonijiet innovattivi fil-qasam tal-
iżvilupp sostenibbli urban.

(9) Sabiex jiġu identifikati jew ivvalutati 
soluzjonijiet ġodda relatati mal-iżvilupp 
urban sostenibbli li huma ta' rilevanza fuq 
livell ta' Unjoni, il-FEŻR għandu jappoġġja 
azzjonijiet innovattivi fil-qasam tal-
iżvilupp sostenibbli urban u territorjali 
ieħor.

Or. en

Emenda 97
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex jiġu identifikati jew ivvalutati 
soluzjonijiet ġodda relatati mal-iżvilupp 
urban sostenibbli li huma ta' rilevanza fuq 
livell ta' Unjoni, il-FEŻR għandu jappoġġja 
azzjonijiet innovattivi fil-qasam tal-
iżvilupp sostenibbli urban.

(9) Sabiex jiġu identifikati jew ivvalutati 
soluzjonijiet ġodda relatati mal-iżvilupp 
urban sostenibbli li huma ta' rilevanza fuq 
livell ta' Unjoni, il-FEŻR għandu jappoġġja 
azzjonijiet innovattivi fil-qasam tal-
iżvilupp sostenibbli urban u territorjali 
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ieħor.

Or. en

Emenda 98
László Surján

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-FEŻR għandu jindirizza l-problemi 
ta' aċċessibbiltà u tad-distanza kbira minn 
swieq kbar, li qed jiffaċċaw dawk l-inħawi 
li għandhom densità ta' popolazzjoni baxxa 
ħafna, kif imsemmi fil-Protokoll Nru 6 
dwar dispożizzjonjiet speċjali għall-
Objettiv 6 fil-qafas tal-Fondi Strutturali fil-
Finlandja u fl-Isvezja mal-Att tal-Adeżjoni 
tal-1994. Il-FEŻR għandu jindirizza wkoll 
id-diffikultajiet speċifiċi li jiffaċċaw ċerti 
gżejjer, żoni muntanjużi, reġjuni fil-
fruntieri u żoni b'popolazzjoni baxxa li s-
sitwazzjoni ġeografika tagħhom tnaqqas il-
pass tal-iżvilupp tagħhom bil-ħsieb li jiġi 
mwieżen l-iżvilupp sostenibbli tagħhom.

(10) Il-FEŻR għandu jindirizza l-problemi 
ta' aċċessibbiltà u tad-distanza kbira minn 
swieq kbar, li qed jiffaċċaw dawk l-inħawi 
li għandhom ċikli ta’ faqar u tensjonijiet 
inter-etniċi, jew li għandhom densità ta' 
popolazzjoni baxxa ħafna, kif imsemmi fil-
Protokoll Nru 6 dwar dispożizzjonjiet 
speċjali għall-Objettiv 6 fil-qafas tal-Fondi 
Strutturali fil-Finlandja u fl-Isvezja mal-Att 
tal-Adeżjoni tal-1994. Il-FEŻR għandu 
jindirizza wkoll id-diffikultajiet speċifiċi li 
jiffaċċaw ċerti gżejjer, żoni muntanjużi, 
reġjuni fil-fruntieri u żoni b'popolazzjoni 
baxxa li s-sitwazzjoni ġeografika tagħhom 
tnaqqas il-pass tal-iżvilupp tagħhom bil-
ħsieb li jiġi mwieżen l-iżvilupp sostenibbli 
tagħhom.

Or. en

Emenda 99
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-FEŻR għandu jindirizza l-problemi 
ta' aċċessibbiltà u tad-distanza kbira minn 
swieq kbar, li qed jiffaċċaw dawk l-inħawi 
li għandhom densità ta' popolazzjoni baxxa 

(10) Il-FEŻR għandu jindirizza l-problemi 
ta' aċċessibbiltà u tad-distanza kbira minn 
swieq kbar, li qed jiffaċċaw dawk l-inħawi 
li għandhom densità ta' popolazzjoni baxxa 
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ħafna, kif imsemmi fil-Protokoll Nru 6 
dwar dispożizzjonjiet speċjali għall-
Objettiv 6 fil-qafas tal-Fondi Strutturali fil-
Finlandja u fl-Isvezja mal-Att tal-Adeżjoni 
tal-1994. Il-FEŻR għandu jindirizza wkoll 
id-diffikultajiet speċifiċi li jiffaċċaw ċerti
gżejjer, żoni muntanjużi, reġjuni fil-
fruntieri u żoni b'popolazzjoni baxxa li s-
sitwazzjoni ġeografika tagħhom tnaqqas il-
pass tal-iżvilupp tagħhom bil-ħsieb li jiġi 
mwieżen l-iżvilupp sostenibbli tagħhom.

ħafna, kif imsemmi fil-Protokoll Nru 6 
dwar dispożizzjonjiet speċjali għall-
Objettiv 6 fil-qafas tal-Fondi Strutturali fil-
Finlandja u fl-Isvezja mal-Att tal-Adeżjoni 
tal-1994. Il-FEŻR għandu jindirizza wkoll 
id-diffikultajiet speċifiċi li jiffaċċaw il-
gżejjer, żoni muntanjużi, reġjuni fil-
fruntieri u żoni b'popolazzjoni baxxa li s-
sitwazzjoni ġeografika tagħhom tnaqqas il-
pass tal-iżvilupp tagħhom bil-ħsieb li jiġi 
mwieżen l-iżvilupp sostenibbli tagħhom.

Or. es

Emenda 100
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-FEŻR għandu jindirizza l-problemi 
ta' aċċessibbiltà u tad-distanza kbira minn 
swieq kbar, li qed jiffaċċaw dawk l-inħawi 
li għandhom densità ta' popolazzjoni baxxa 
ħafna, kif imsemmi fil-Protokoll Nru 6 
dwar dispożizzjonjiet speċjali għall-
Objettiv 6 fil-qafas tal-Fondi Strutturali fil-
Finlandja u fl-Isvezja mal-Att tal-Adeżjoni 
tal-1994. Il-FEŻR għandu jindirizza wkoll 
id-diffikultajiet speċifiċi li jiffaċċaw ċerti 
gżejjer, żoni muntanjużi, reġjuni fil-
fruntieri u żoni b'popolazzjoni baxxa li s-
sitwazzjoni ġeografika tagħhom tnaqqas il-
pass tal-iżvilupp tagħhom bil-ħsieb li jiġi 
mwieżen l-iżvilupp sostenibbli tagħhom.

(10) Il-FEŻR għandu jindirizza l-problemi 
ta' aċċessibbiltà u tad-distanza kbira minn 
swieq kbar, li qed jiffaċċaw dawk l-inħawi 
li għandhom densità ta' popolazzjoni baxxa 
ħafna, kif imsemmi fil-Protokoll Nru 6 
dwar dispożizzjonjiet speċjali għall-
Objettiv 6 fil-qafas tal-Fondi Strutturali fil-
Finlandja u fl-Isvezja mal-Att tal-Adeżjoni 
tal-1994. Il-FEŻR għandu jindirizza wkoll 
id-diffikultajiet speċifiċi li jiffaċċaw ċerti 
gżejjer, żoni muntanjużi, reġjuni fil-
fruntieri, żoni b'popolazzjoni baxxa u l-
bliet fil-fruntieri li huma maqtugħin li s-
sitwazzjoni ġeografika tagħhom tnaqqas il-
pass tal-iżvilupp tagħhom bil-ħsieb li jiġi 
mwieżen l-iżvilupp sostenibbli tagħhom.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu inklużi wkoll il-bliet fil-fruntieri li huma maqtugħin minħabba l-partikolarità 
speċjali tagħhom.
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Emenda 101
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Il-Fondi tal-FEŻR iddedikati għall-
infrastrutturi tat-trasport għandu 
jkollhom bħala objettiv il-promozzjoni tal-
koeżjoni soċjali u territorjali tal-Unjoni 
billi jitnaqqsu d-differenzi ta’ żvilupp tar-
reġjuni, b’mod partikolari billi titjieb l-
aċċessibilità u l-mobilità tal-popolazzjoni, 
kif ukoll il-kofinanzjament ta’ sistema ta’ 
trasport aktar sostenibbli b’emissjonijiet 
baxxi ta’ karbonju. Il-possibilità ta’ 
finanzjament ta’ infrastrutturi bażiċi ta’ 
trasport għandha tibqa’ hemm għar-
reġjuni kollha mingħajr eċċezzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandha tibqa’ l-possibilità li jiġu ffinanzjati l-infrastrutturi bażiċi ta’ trasport għar-reġjuni 
kollha..

Emenda 102
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għandha tingħata attenzjoni speċifika 
lir-reġjuni l-aktar mbiegħda, bl-estensjoni, 
fuq bażi eċċezzjonali, tal-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FEŻR għall-finanzjament 
tal-għajnuna operattiva marbuta mal-
kumpens ta' spejjeż addizzjonali li 
jirriżultaw mis-sitwazzjoni ekonomika u 

(11) Għandha tingħata attenzjoni speċifika 
lir-reġjuni l-aktar mbiegħda, bl-estensjoni, 
fuq bażi eċċezzjonali, tal-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FEŻR għall-finanzjament 
tal-għajnuna operattiva marbuta mal-
kumpens ta' spejjeż addizzjonali li 
jirriżultaw mis-sitwazzjoni ekonomika u 
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soċjali speċifika tagħhom, milquta minn 
żvantaġġi li jirriżultaw minn fatturi li 
hemm referenza għalihom fl-Artikolu 349 
tat-Trattat, fosthom in-natura remota, 
insulari, ċkejkna, topografika u klimatika 
diffiċli tagħhom u mid-dipendenza 
ekonomika tagħhom fuq ftit prodotti, 
fatturi li l-permanenza u l-kombinazzjoni 
tagħhom jostakolaw severament l-iżvilupp 
ta' tali reġjuni. Sabiex jappoġġja l-iżvilupp 
ta' attivitajiet ekonomiċi eżistenti u ġodda, 
mill-inqas 50% tal-allokazzjoni speċifika 
addizzjonali għandha tkun allokata għal 
azzjonijiet li jikkontribwixxu għad-
diversifikazzjoni u l-modernizzazzjoni tal-
ekonomiji tar-reġjuni l-aktar imbiegħda.

soċjali speċifika tagħhom, milquta minn 
żvantaġġi li jirriżultaw minn fatturi li 
hemm referenza għalihom fl-Artikolu 349 
tat-Trattat, fosthom in-natura remota, 
insulari, ċkejkna, topografika u klimatika 
diffiċli tagħhom u mid-dipendenza 
ekonomika tagħhom fuq ftit prodotti, 
fatturi li l-permanenza u l-kombinazzjoni 
tagħhom jostakolaw severament l-iżvilupp 
ta' tali reġjuni. Sabiex jappoġġja l-iżvilupp 
ta' attivitajiet ekonomiċi eżistenti u ġodda, 
mill-inqas 30% tal-allokazzjoni speċifika 
addizzjonali għandha tkun allokata għal 
azzjonijiet li jikkontribwixxu għad-
diversifikazzjoni u l-modernizzazzjoni tal-
ekonomiji tar-reġjuni l-aktar imbiegħda.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ allokazzjoni ta’ 50% mill-fondi speċjali għal miżuri ta’ diversifikazzjoni huwa 
bidla fil-mudell li tfisser li l-applikazzjoni tagħha ma tkunx realistika wara l-2014 minħabba 
li l-objettivi tal-allokazzjoni jimmiraw qabel kollox għat-tnaqqis fl-ispejjeż żejda. Rata ta’ 
30% tidher iktar ekwilibrata fir-rigward tar-realtajiet lokali.

Emenda 103
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Għandha tingħata attenzjoni speċifika 
lir-reġjuni l-aktar mbiegħda, bl-estensjoni, 
fuq bażi eċċezzjonali, tal-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FEŻR għall-finanzjament 
tal-għajnuna operattiva marbuta mal-
kumpens ta' spejjeż addizzjonali li 
jirriżultaw mis-sitwazzjoni ekonomika u 
soċjali speċifika tagħhom, milquta minn 
żvantaġġi li jirriżultaw minn fatturi li 
hemm referenza għalihom fl-Artikolu 349 
tat-Trattat, fosthom in-natura remota, 
insulari, ċkejkna, topografika u klimatika 

11. Għandha tingħata attenzjoni speċifika 
lir-reġjuni l-aktar mbiegħda, bl-estensjoni, 
fuq bażi eċċezzjonali, tal-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FEŻR għall-finanzjament 
tal-għajnuna operattiva marbuta mal-
kumpens ta' spejjeż addizzjonali li 
jirriżultaw mis-sitwazzjoni ekonomika u 
soċjali speċifika tagħhom, milquta minn 
żvantaġġi li jirriżultaw minn fatturi li 
hemm referenza għalihom fl-Artikolu 349 
tat-Trattat, fosthom in-natura remota, 
insulari, ċkejkna, topografika u klimatika 
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diffiċli tagħhom u mid-dipendenza 
ekonomika tagħhom fuq ftit prodotti, 
fatturi li l-permanenza u l-kombinazzjoni 
tagħhom jostakolaw severament l-iżvilupp 
ta' tali reġjuni. Sabiex jappoġġja l-iżvilupp 
ta' attivitajiet ekonomiċi eżistenti u ġodda, 
mill-inqas 50% tal-allokazzjoni speċifika 
addizzjonali għandjha tkun allokata għal
azzjonijiet li jikkontribwixxu għad-
diversifikazzjoni u l-modernizzazzjoni tal-
ekonomiji tar-reġjuni l-aktar imbiegħda.

diffiċli tagħhom u mid-dipendenza 
ekonomika tagħhom fuq ftit prodotti, 
fatturi li l-permanenza u l-kombinazzjoni 
tagħhom jostakolaw severament l-iżvilupp 
u l-kompetittività ta' tali reġjuni.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-emenda fl-Artikolu 11(1) paragrafu 2, l-allokazzjoni addizzjonali speċifika 
hija diretta lejn ir-reġjuni l-aktar imbiegħda u żoni b'popolazzjoni baxxa. Jekk iż-żoni 
b'popolazzjoni baxxa ma għandhomx għalfejn jallokaw persentaġġ ta' allokazzjoni 
addizzjonali speċifika għall-objettivi speċifiċi, allura lanqas ma għandhom ikollhom jagħmlu 
dan ir-reġjuni l-aktar imbiegħda. L-allokazzjoni addizzjonali speċifika għandha tiġi applikata 
b'mod uniformi fir-reġjuni kollha..

Emenda 104
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għandha tingħata attenzjoni speċifika 
lir-reġjuni l-aktar mbiegħda, bl-estensjoni, 
fuq bażi eċċezzjonali, tal-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FEŻR għall-finanzjament 
tal-għajnuna operattiva marbuta mal-
kumpens ta' spejjeż addizzjonali li 
jirriżultaw mis-sitwazzjoni ekonomika u 
soċjali speċifika tagħhom, milquta minn 
żvantaġġi li jirriżultaw minn fatturi li 
hemm referenza għalihom fl-Artikolu 349 
tat-Trattat, fosthom in-natura remota, 
insulari, ċkejkna, topografika u klimatika 
diffiċli tagħhom u mid-dipendenza 
ekonomika tagħhom fuq ftit prodotti, 
fatturi li l-permanenza u l-kombinazzjoni 

(11) Għandha tingħata attenzjoni speċifika 
lir-reġjuni l-aktar mbiegħda, bl-estensjoni, 
fuq bażi eċċezzjonali, tal-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FEŻR għall-finanzjament 
tal-għajnuna operattiva marbuta mal-
kumpens ta' żvantaġġi li jirriżultaw mis-
sitwazzjoni ekonomika u soċjali speċifika 
tagħhom, milquta minn żvantaġġi li 
jirriżultaw minn fatturi li hemm referenza 
għalihom fl-Artikolu 349 tat-Trattat, 
fosthom in-natura remota, insulari, 
ċkejkna, topografika u klimatika diffiċli 
tagħhom u mid-dipendenza ekonomika 
tagħhom fuq ftit prodotti, fatturi li l-
permanenza u l-kombinazzjoni tagħhom 
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tagħhom jostakolaw severament l-iżvilupp 
ta' tali reġjuni. Sabiex jappoġġja l-iżvilupp 
ta' attivitajiet ekonomiċi eżistenti u ġodda, 
mill-inqas 50% tal-allokazzjoni speċifika 
addizzjonali għandjha tkun allokata għal 
azzjonijiet li jikkontribwixxu għad-
diversifikazzjoni u l-modernizzazzjoni tal-
ekonomiji tar-reġjuni l-aktar imbiegħda.

jostakolaw severament l-iżvilupp ta' tali 
reġjuni. Sabiex jappoġġja l-iżvilupp ta' 
attivitajiet ekonomiċi eżistenti u ġodda, 
mill-inqas 50% tal-allokazzjoni speċifika 
addizzjonali għandjha tkun allokata għal 
azzjonijiet li jikkontribwixxu għad-
diversifikazzjoni u l-modernizzazzjoni tal-
ekonomiji tar-reġjuni l-aktar imbiegħda.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Bħalma jgħid l-Artikolu 349 tat-Trattat, il-persistenza u l-kombinazzjoni ta’ serje ta’ fatturi 
twassal għal serje ta’ żvantaġġi għal dawn it-territorji, li l-parti l-kbira minnhom huwa 
diffiċli li jiġu kwantifikati.

Emenda 105
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn 
l-irġiel u n-nisa u l-integrazzjoni tal-
perspettiva tas-sessi jiġu promossi matul l-
istadji kollha tal-applikazzjoni tal-FEŻR, 
inkluż id-disinn, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni.

Or. en

Emenda 106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġu definiti l-proċeduri għall-
għażla u l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet 
innovattivi, il-poter sabiex jiġu adottati 
atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandu 
jiġi delegat lill-Kummissjoni skont il-
kontenut u l-ambitu stipulat f'Artikolu 9. 
Hija ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni tagħmel il-konsultazzjonijiet 
xierqa waqt ix-xogħol preparatorju tagħha, 
anki fil-livell espert. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, 
fil-ħin u xierqa tad-dokumenti relevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill waqt 
il-preparazzjoni u t-tfassil tal-atti delegati.

(12) Sabiex jiġu definiti l-proċeduri għall-
għażla u l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet 
innovattivi, skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
skont il-kontenut u l-ambitu stipulat 
f'Artikolu 9, hija ta' importanza partikolari 
li l-Kummissjoni tagħmel il-
konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol 
preparatorju tagħha, anki fil-livell espert. 
Il-Kummissjoni għandha tiżgura t-
trażmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa 
tad-dokumenti relevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill waqt il-
preparazzjoni u t-tfassil tal-atti delegati.

Or. es

Emenda 107
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata l-poter ta' implimentazzjoni fir-
rigward tal-elenku ta' bliet li għandhom 
jipparteċipaw fil-pjattaforma tal-iżvilupp 
urban. Dawn il-poteri għandhom ikun 
eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati 
Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni 
tas-setgħat ta' implimentazzjoni.

imħassar

Or. de
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Emenda 108
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata l-poter ta' implimentazzjoni fir-
rigward tal-elenku ta' bliet li għandhom 
jipparteċipaw fil-pjattaforma tal-iżvilupp 
urban. Dawn il-poteri għandhom ikun 
eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati 
Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni 
tas-setgħat ta' implimentazzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 109
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata l-poter ta' implimentazzjoni fir-
rigward tal-elenku ta' bliet li għandhom 
jipparteċipaw fil-pjattaforma tal-iżvilupp 
urban. Dawn il-poteri għandhom ikun 
eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati 
Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni 

(13) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata l-poter ta' implimentazzjoni fir-
rigward tal-elenku ta' indikaturi komuni. 
Dawn il-poteri għandhom ikun eżerċitati 
skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni.
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tas-setgħat ta' implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 110
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata l-poter ta' implimentazzjoni fir-
rigward tal-elenku ta' bliet li għandhom 
jipparteċipaw fil-pjattaforma tal-iżvilupp 
urban. Dawn il-poteri għandhom ikun 
eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati 
Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni 
tas-setgħat ta' implimentazzjoni.

(13) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata l-poter ta' implimentazzjoni fir-
rigward tal-parteċipanti fil-pjattaforma tal-
iżvilupp urban. Dawn il-poteri għandhom 
ikun eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati 
Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni 
tas-setgħat ta' implimentazzjoni.

Or. es

Emenda 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi għat-
tnaqqis tad-differenzi bejn il-livelli ta’ 
żvilupp tar-reġjuni differenti u d-dewmien 
tar-reġjuni inqas vantaġġati, waqt li 
tingħata attenzjoni speċjali liż-żoni rurali, 
iż-żoni affettwati minn tranżizzjoni 
industrijali u r-reġjuni li jbatu minn 
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industrijali u reġjuni li qegħdin lura. żvantaġġi naturali jew demografiċi gravi 
u permanenti bħar-reġjuni l-aktar fit-
Tramuntana, dawk b’densità baxxa ta’ 
popolazzjoni u r-reġjuni insulari, 
transkonfinali u tal-muntanji, bħalma 
stabbilit fl-Artikolu 174 tat-TFUE.
B’mod konkret, u skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 176 tat-
TFUE, il-FEŻR għandu jikkontribwixxi 
billi jiffinanzja l-azzjonijiet bl-iskop li 
ssaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali, billi twitti l-iżbilanċi reġjonali 
prinċipali fi ħdan l-Unjoni permezz tal-
għajnuna għall-iżvilupp u l-aġġustament 
strutturali tal-ekonomiji reġjonali inqas 
żviluppati, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' 
żoni industrijali li qegħdin lura.

Or. es

Emenda 112
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura.   

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura jew ir-
reġjuni li qed jiffaċċjaw sfidi u żvantaġġi 
reġjoni u demografiċi.   

Or. de

Emenda 113
Hermann Winkler
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura. 

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura kif 
ukoll reġjuni li qed jiffaċċjaw sfidi 
demografiċi kbar.

Or. de

Emenda 114
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura.

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali u 
infrareġjonali prinċipali permezz tal-
għajnuna għall-iżvilupp sostenibbli u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura.

Or. en

Emenda 115
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura.

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura u billi 
jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi speċifiċi 
tar-reġjuni li għandhom żvantaġġi 
naturali jew demografiċi gravi u 
permanenti bħalma huma r-reġjuni fit-
tramuntana b’densità baxxa ta’ 
popolazzjoni, ir-reġjuni tal-gżejjer, dawk 
l-aktar imbiegħda, dawk transkonfinali u 
dawk tal-muntanji.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi mfakkar li l-FEŻR ma jikkontribwixxix biss għall-aġġustament ekonomiku tar-
reġjuni industrijali li jkunu sejrin lura u tar-reġjuni l-inqas żviluppati iżda wkoll għall-
iżvilupp tar-reġjuni li jsofru minn żvantaġġi naturali u tar-reġjuni l-iktar mbiegħda

Emenda 116
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura.

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura u 
reġjuni li jiffaċċjaw sfidi demografiċi u 
żvantaġġi naturali;
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Or. en

Emenda 117
Riikka Manner, Jens Nilsson

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura.

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura u 
reġjuni li jiffaċċjaw sfidi u żvantaġġi 
demografiċi u ġeografiċi.

Or. en

Emenda 118
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura.

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali u 
infrareġjonali prinċipali permezz tal-
għajnuna għall-iżvilupp sostenibbli u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura u 
reġjuni li jiffaċċjaw sfidi demografiċi u 
żvantaġġi naturali.

Or. en
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Emenda 119
Viktor Uspaskich

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura.

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura u 
reġjuni li jiffaċċjaw sfidi u żvantaġġi 
demografiċi u soċjali.

Or. en

Emenda 120
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura.

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura u 
wkoll billi tindirizza d-diffikultajiet li 
jaffettwaw territorji li jbatu minn 
żvantaġġi serji u permanenti naturali jew 
demografiċi.

Or. en
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Emenda 121
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura.

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura, kif 
ukoll ir-reġjuni bi sfidi demografiċi u 
żvantaġġi infrastrutturali u naturali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-isfidi demografiċi bħat-tnaqqis tal-popolazzjoni u speċjalment l-emigrazzjoni huma 
problemi serji, li huma attribwiti għall-iżvantaġġi infrastrutturali kif ukoll naturali. In-nuqqas 
ta’ żvilupp huwa ta’ spiss attribwibbli għal dan it-tip ta’ problemi, għalhekk f’dan ir-rigward 
għandu jsir aċċenn kategoriku.

Emenda 122
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura.

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali u 
infrareġjonali prinċipali permezz tal-
għajnuna għall-iżvilupp u l-aġġustament 
strutturali tal-ekonomiji reġjonali, inklużi l-
bidla tan-nuqqas ta' żoni industrijali u 
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reġjuni li qegħdin lura u reġjuni li 
jiffaċċjaw sfidi demografiċi u żvantaġġi 
naturali.

Or. en

Emenda 123
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura.

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp, il-
kompetittività u l-aġġustament strutturali 
tal-ekonomiji reġjonali, inklużi l-bidla tan-
nuqqas ta' żoni industrijali u reġjuni li 
qegħdin lura u dawk li huma l-aktar 
imbiegħda.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

It-tisħiħ tal-kompetittività reġjonali hija kruċjali biex jitjiebu l-istandards ta' għajxien għall-
popolazzjonijiet. Jekk l-FEŻR għandu allokazzjoni addizzjonali speċifika għar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda, jagħmel sens għal dawn ir-reġjuni li jiġu identifikati fil-funzjonijiet tal-fond in 
kwistjoni.

Emenda 124
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
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jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura.

jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura, 
inklużi r-reġjuni insulari, transkonfinali u 
tal-muntanji, ir-reġjuni b’popolazzjoni 
baxxa u l-bliet fil-fruntieri li huma 
maqtugħin.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi għat-tnaqqis tad-disparitajiet in kwantu għal-livell ta’ 
żvilupp tar-reġjuni differenti u d-dewmien tar-reġjuni inqas vantaġġati. Dawn ir-reġjuni 
għandhom jinkludu ż-żoni affettwati minn tranżizzjoni industrijali u reġjuni li jbatu minn 
żvantaġġi naturali jew demografiċi gravi u permanenti, bħar-reġjuni insulari, transkonfinali 
u tal-muntanji, ir-reġjuni b’popolazzjoni baxxa u l-bliet fil-fruntieri li huma maqtugħin.

Emenda 125
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura.

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura, u 
reġjuni li jiffaċċjaw l-isfidi u żvantaġġi 
demografiċi u ġeografiċi.

Or. pt
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Emenda 126
Erminia Mazzoni

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' 
żoni industrijali u reġjuni li qegħdin lura.

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali.

Or. en

Emenda 127
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura.

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura, kif 
ukoll billi jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi 
speċifiċi marbuta mar-reġjuni li 
għandhom żvantaġġi naturali, ġeografiċi 
u demografiċi gravi u permanenti.

Or. fr

Emenda 128
Giancarlo Scottà
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura.

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura, f’żoni 
li għandhom żvantaġġ naturali u reġjuni 
li jiffaċċjaw sfidi u żvantaġġi demografiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjun tal-Lombardija iqis li huwa appoġġ neċessarju l-bilanċ mill-ġdid territorjali 
permezz tal-promozzjoni tal-koeżjoni territorjali ta’ żvantaġġ

Emenda 129
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1A (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'konformità mal-Artikoli 174 u 349 
tat-TFUE, flimkien mal-Artikolu 176, 
Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali (FEŻR) huwa maħsub biex 
inaqqas id-differenza bejn il-livelli ta' 
żvilupp fir-reġjuni differenti u inaqqas 
il-punt sa fejn ir-reġjuni inqas 
vantaġġati jibqgħu lura. Fost dawn ir-
reġjuni, attenzjoni speċjali għandha 
tingħata lil żoni rurali, lil żoni milquta 
minn tranżizzjoni industrijali, u r-
reġjuni li għandhom żvantaġġi naturali 
u demografiċi kbar u permanenti, bħar-
reġjuni l-aktar imbiegħda, reġjuni tat-
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tramuntana mbiegħda b'densità ta' 
popolazzjoni baxxa ħafna, gżejjer u 
reġjuni transkonfinali u muntanjużi.

Or. pt

Emenda 130
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Il-promozzjoni tal-ugwaljanza tal-irġiel u 

n-nisa u nondiskriminazzjoni 
B’mod konformi mal-Artikolu 7 tar-
Regolament (UE) Nru. [...]/2012 [CPR] l-
Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom 
jiżguraw, li jiġu promossi l-ugwaljanza 
tan-nisa u l-irġiel u l-ħarsien tal-aspetti 
tal-ugwaljanza fit-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programm tal-
FEŻR. 

Or. de

Emenda 131
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 2a
(ġdid) Promozzjoni ta’ opportunitajiet 

indaqs u nondiskriminazzjoni
L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn 
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l-irġiel u n-nisa u l-integrazzjoni tal-
perspettiva tas-sessi tiġi promossa matul l-
istadji varji tal-implimentazzjoni tal-
FEŻR. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
bbażata fuq sess, oriġini razzjali jew 
etnika, reliġjon jew twemmin, diżabilità, 
età jew orjentazzjoni sesswali matul l-
istadji varji ta’ implimentazzjoni tal-
FEŻR u, b’mod partikolari, fl-aċċess 
għalihom. B’mod partikolari, l-
aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà 
għandha tkun waħda mill-kriterji fid-
definizzjoni ta’ operazzjonijiet 
kofinanzjati mill-FEŻR u li għandhom 
jitqiesu matul l-istadji varji ta’ 
implimentazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru (...)/2012 (CPR) il-promozzjoni tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi u n-nondiskriminazzjoni hija promossa fit-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
programmi. Ir-regolament dwar id-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-FEŻR għandu jkun fih 
dispożizzjoni dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u n-nondiskriminazzjoni, kif jinsab fir-
regolament dwar il-FSE.

Emenda 132
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jgħin: Il-FEŻR għandu jgħin l-attivitajiet li ġejjin 
sabiex jikkontribwixxi għall-prijoritajiet 
ta’ investiment stabbiliti fl-Artikolu 5

Or. en
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Emenda 133
Ramona Nicole Mănescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment f'intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs);

(a) l-investiment li jikkontribwixxi għall-
ħolqien u s-salvagwardja ta' impjiegi 
sostenibbli, permezz ta' għajnuna diretta 
għall-investiment fiż-żoni li 
jikkontribwixxu għat-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv, primarjament 
f'intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs)
u intrapriżi tal-ekonomija soċjali;

Or. en

Emenda 134
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment f'intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs);

(a) l-investiment tanġibbli u intanġibbli li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment esklussivament f'intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju (SMEs) u u 
mikrointrapriżi, inklużi dawk tal-
ekonomija soċjali;

Or. xm

Ġustifikazzjoni

L-SMEs u l-mikrointrapriżi bħalissa qed jibbenefikaw ftit li xejn mill-Fondi Strutturali hekk 
kif, meta mqabbla ma' intrapriżi kbar, dawn mhux dejjem ikollhom ir-riżorsi suffiċjenti biex 
jikbru. Peress li huma ta’ spinta għall-ekonomija tagħna, l-allokazzjoni ta' Fondi Strutturali 
lill-SMEs u l-mikrointrapriżi ser tiffaċilita t-twettiq tat-tkabbir potenzjali tagħhom u joħolqu 
impjiegi billi jikkonformaw mal-prinċipji tal-Att tan-Negozji ż-Żgħar.
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Eme nda 135
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment f'intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs);

a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment f'intrapriżi, b’mod speċjali fl-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), 
inklużi l-intrapriżi soċjali u tal-ekonomija 
soċjali;

Or. es

Emenda 136
Hermann Winkler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment f'intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs);

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment kif ukoll strumenti finanzjarji 
innovattivi, speċjalment għall-intrapriżi
żgħar u ta' daqs medju (SMEs);

Or. de

Emenda 137
Richard Seeber

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



PE491.053v01-00 50/170 AM\903902MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment f'intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs); 

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, fost 
oħrajn permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment f'intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs). Dan jikkonċerna wkoll is-
settur tas-servizzi;   

Or. de

Ġustifikazzjoni

Impriżi fis-settur tas-servizzi jipprovdu valur miżjud importanti għall-impjiegi u t-tkabbir 
ekonomiku, għalhekk għandhom jiġu inklużi wkoll f’dan il-punt.  

Emenda 138
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment f'intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs);

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
primarjament permezz ta' għajnuna diretta 
għall-investiment f'intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju (SMEs) u ekonomija soċjali;

Or. en

Emenda 139
Nuno Teixeira

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

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment f'intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs);

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment f'intrapriżi;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-Intrapriżi kbar jinvestu somom konsiderevoli f'makkinarju, tagħmir u oqsma oħra tal-
produzzjoni, prodotti sottokuntratti u servizzi lill-SMEs. Peress li l-intrapriżi l-kbar 
għandhom kapaċità akbar li joħolqu impjieg, itejjbu l-iżvilupp tal-SMEs u jikkontribwixxu 
għat-tisħiħ tal-ekonomija reġjonali, jagħmel sens li dawn ikunu eliġibbli.

Emenda 140
Viktor Uspaskich

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment f'intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs);

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment f'intrapriżi, u b’mod 
partikolari  fl-intrapriżi ta' daqs medju 
(SMEs);

Or. en

Emenda 141
Michael Theurer

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

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment f'intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs);  

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment f'intrapriżi, speċjalment żgħar 
u ta' daqs medju (SMEs);  

Or. de

Emenda 142
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment f'intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs);

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
primarjament permezz ta' għajnuna diretta 
għall-investiment f'intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju (SMEs);

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-SMEs huma l-prijorità għall-investimenti produttivi iżda l-FEŻR għandu jkun jista’ jagħti 
wkoll l-appoġġ tiegħu lil intrapriżi li jkunu ikbar fid-daqs.

Emenda 143
Fiorello Provera

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
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salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment f'intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs);

salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
b’mod partikolari permezz ta' għajnuna 
diretta għall-investiment f'intrapriżi żgħar u 
ta' daqs medju (SMEs);

Or. en

Emenda 144
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) investimenti produttivi li 
jikkontribwixxu għall-ħolqien jew għas-
salvagwardja tal-impjiegi f’SMEs kif 
ukoll għall-issodisfar tal-prijoritajiet ta’ 
investiment speċifikati fl-Artikoli 5.1 u 
5.4, irrispettivament mid-daqs tal-impriża; 

Or. de

Emenda 145
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann 
Winkler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) investimenti f’infrastrutturi xjentifiċi 

Or. de

Emenda 146
Ramona Nicole Mănescu

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

(aa) Investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-prijoritajiet ta’ 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 5.1 u 5.4 
irrispettivament mid-daqs tal-intrapriża

Or. en

Emenda 147
Manfred Weber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-prijoritajiet ta’ 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 5.1 u 5.4 
irrispettivament mid-daqs tal-intrapriża.
(Dan għandu jkun subpunt b, u jmexxi s-
subpunt b attwali għal c eċċ.)

Or. en

Emenda 148
Ramona Nicole Mănescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) Il-promozzjoni tal-SMEs iżda 
tippermetti lill-Istati Membri biex 
jappoġġjaw wkoll intrapriżi kbar meta 
joħolqu impjiegi konsistenti mal-istrateġiji 
għall-iżvilupp nazzjonali u reġjonali tal-
UE 2020;

Or. en
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Emenda 149
Ramona Nicole Mănescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) investimenti fl-infrastruttura li 
jipprovdu servizzi bażiċi liċ-ċittadini fl-
oqsma tal-enerġija, l-ambjent, it-trasport u 
t-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni (ICT);

(b) investimenti fl-infrastruttura li 
jipprovdu servizzi bażiċi liċ-ċittadini fl-
oqsma tal-enerġija, l-ambjent, it-turiżmu u 
t-trasport sostenibbli, u t-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT);

Or. en

Emenda 150
Richard Seeber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) investimenti fl-infrastruttura li 
jipprovdu servizzi bażiċi liċ-ċittadini fl-
oqsma tal-enerġija, l-ambjent, it-trasport u 
t-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni (ICT);  

(b) investimenti fl-infrastruttura li 
jipprovdu servizzi bażiċi liċ-ċittadini fl-
oqsma tal-enerġija, l-ambjent, it-turiżmu,
it-trasport u t-teknoloġiji tal-informazzjoni 
u l-komunikazzjoni (ICT);   

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-turiżmu jagħti kontribut importanti għall-impjiegi, it-tkabbir ekonomiku u għall-
kooperazzjoni b’suċċess fuq livell interreġjonali u transnazzjonali, li għalhekk għandu jiġi 
inkluż ukoll f’dan il-punt.  

Emenda 151
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) investimenti fl-infrastruttura li jipprovdu 
servizzi bażiċi liċ-ċittadini fl-oqsma tal-
enerġija, l-ambjent, it-trasport u t-
teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni (ICT);

b) investimenti fl-infrastruttura bażika fl-
oqsma tal-enerġija, l-ambjent, it-trasport u 
t-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni (ICT);

Or. es

Emenda 152
Fiorello Provera

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) investimenti fl-infrastruttura li 
jipprovdu servizzi bażiċi liċ-ċittadini fl-
oqsma tal-enerġija, l-ambjent, it-trasport u 
t-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni (ICT);

(b) investimenti fl-infrastruttura li 
jipprovdu servizzi bażiċi liċ-ċittadini fl-
oqsma tal-enerġija, l-ambjent, it-turiżmu u 
t-trasport sostenibbli, u t-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT);

Or. en

Emenda 153
Peter Simon

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) investimenti fl-infrastruttura li 
jipprovdu servizzi bażiċi liċ-ċittadini fl-
oqsma tal-enerġija, l-ambjent, it-trasport u 
t-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni (ICT);  

(b) investimenti fl-infrastrutturi fil-qasam 
ekonomiku u li jipprovdu servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-enerġija, l-
ambjent, it-trasport u t-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT);

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Kjarifika tat-test, peress li l-investimenti f’infrastrutturi fil-qasam ekonomiku huma ċentrali 
għall-ilħuq tal-miri tal-Istrateġija EU-2020 u skont id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni, fil-futur 
għandhom jiġu appoġġjati kif xieraq. Din għandha tkun ċara wkoll fit-test tar-regolament. 

Emenda 154
Richard Seeber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) investimenti fl-infrastruttura li 
jipprovdu servizzi bażiċi liċ-ċittadini fl-
oqsma tal-enerġija, l-ambjent, it-trasport u 
t-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni (ICT);

(b) investimenti fl-infrastruttura li 
jipprovdu servizzi bażiċi liċ-ċittadini fl-
oqsma tal-enerġija, l-ambjent, l-ilma, it-
trasport u t-teknoloġiji tal-informazzjoni u 
l-komunikazzjoni (ICT);

Or. en

Emenda 155
Kerstin Westphal, Petra Kammerevert, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, 
Patrice Tirolien

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali 
tas-saħħa u tal-edukazzjoni;

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali,
tas-saħħa, kulturali, sportiv u tal-
edukazzjoni, kif ukoll f’infrastruttura li 
tikkunsidra t-tixjiħ tal-popolazzjoni;

Or. de

Emenda 156
Hermann Winkler
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali 
tas-saħħa u tal-edukazzjoni;   

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali, 
tas-saħħa u tal-edukazzjoni kif ukoll 
sportiva, kulturali u tat-turiżmu;   

Or. de

Emenda 157
Ramona Nicole Mănescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali
tas-saħħa u tal-edukazzjoni;

(c) l-investimenti fil-kummerċ, is-saħħa 
aċċessibbli u soċjali, fl-infrastruttura tad-
djar, tal-edukazzjoni, kulturali, tal-isport u 
tat-turiżmu;

Or. en

Emenda 158
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali 
tas-saħħa u tal-edukazzjoni;

(c) l-investimenti fl-infrastruttura 
aċċessibbli soċjali, tas-saħħa, tal-
edukazzjoni, kulturali u tal-isport kif ukoll 
djar bi prezzijiet raġonevoli u turiżmu 
sostenibbli;

Or. en
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Emenda 159
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali 
tas-saħħa u tal-edukazzjoni;

(c) l-investimenti marbuta kemm mal-
iżvilupp ta’ postijiet ta’ residenza bi 
prezzijiet moderati kif ukoll mal-
infrastruttura aċċessibbli għall-
maġġoranza tan-nies fl-oqsma soċjali, tas-
saħħa u tal-edukazzjoni;

Or. fr

Emenda 160
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali 
tas-saħħa u tal-edukazzjoni;

(c) l-investimenti fl-infrastruttura 
aċċessibbli soċjali, tas-saħħa, tal-
edukazzjoni, kulturali, tal-isport, u tat-
turiżmu;

Or. en

Emenda 161
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali 
tas-saħħa u tal-edukazzjoni;

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali 
tas-saħħa, tal-isport u tal-edukazzjoni;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-isport għandu impatt ekonomiku importanti fl-Ewropa u jikkostitwixxi strument reali ta’ 
koeżjoni soċjali fl-UE u r-reġjuni tagħha. Dan huwa sors sinifikanti tan-nefqa pubblika u 
privata, bħal dik li tintefaq fuq l-infrastruttura, għal avvenimenti maġġuri jew faċilitajiet ta’ 
divertiment. L-istrutturi sportivi, speċjalment fil-livell lokali, se jeħtieġu investiment 
innovattiv u rikonfigurazzjoni sabiex jiġu milħuqa l-ħtiġijiet li jevolvu tal-isport u l-attività 
fiżika tas-seklu 21.

Emenda 162
Fiorello Provera

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali 
tas-saħħa u tal-edukazzjoni;

(c) l-investimenti fl-infrastruttura 
aċċessibbli soċjali, tas-saħħa, tad-djar, tal-
edukazzjoni, kulturali, tal-isport u tat-
turiżmu;

Or. en

Emenda 163
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali 
tas-saħħa u tal-edukazzjoni;

(c) l-investimenti bi prezzijiet raġonevoli 
fl-infrastruttura soċjali, tas-saħħa, tad-djar, 
tal-kura tat-tfal, tal-wirt kulturali u tal-
edukazzjoni;

Or. en
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Emenda 164
Mojca Kleva

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali 
tas-saħħa u tal-edukazzjoni;

(c) l-investimenti fl-infrastruttura 
aċċessibbli soċjali, tas-saħħa tar-riċerka, 
tal-innovazzjoni u tal-edukazzjoni;

Or. en

Emenda 165
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali 
tas-saħħa u tal-edukazzjoni;

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali
inkluż tad-djar, tas-saħħa u tal-
edukazzjoni;

Or. en

Emenda 166
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrapfu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali 
tas-saħħa u tal-edukazzjoni;

c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali,
tas-saħħa, tal-edukazzjoni, kulturali, 
sportiva u turistika;

Or. es
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Emenda 167
Markus Pieper, Joachim Zeller

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali 
tas-saħħa u tal-edukazzjoni; 

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali,
tas-saħħa, tal-abitazzjoni u tal-
edukazzjoni;

Or. de

Emenda 168
Bogusław Sonik

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali 
tas-saħħa u tal-edukazzjoni;

(c) l-investimenti fl-infrastruttura 
aċċessibbli soċjali, tas-saħħa, tad-djar, tal-
edukazzjoni, kulturali, tal-isport u tat-
turiżmu;

Or. en

Emenda 169
Manfred Weber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali 
tas-saħħa u tal-edukazzjoni;

(c) l-investimenti fl-infrastruttura 
kummerċjali, soċjali tas-saħħa u tal-
edukazzjoni;

Or. en
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Emenda 170
Michael Theurer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali 
tas-saħħa u tal-edukazzjoni;

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali 
tas-saħħa, tal-isport u tal-edukazzjoni;

Or. en

Emenda 171
Michael Theurer, Nadja Hirsch

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-promozzjoni tat-turiżmu permezz 
ta’ proġetti u programmi mmirati, 
sostentibbli, magħmula apposta fil-qasam 
tat-turiżmu, speċjalment permezz  
i) l-appoġġ tal-iżvilupp tat-turiżmu f’żoni 
strutturalment dgħajfa, żvantaġġati u/jew 
diffiċli biex jintlaħqu;   
ii) l-iżvilupp tat-turiżmu f’reġjuni remoti, 
reġjuni fuq il-fruntieri kif ukoll reġjuni l-
aktar imbiegħda;  
iii) l-appoġġ u l-promozzjoni ta’ 
azzjonijiet għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima u l-ħarsien ambjentali u għall-użu 
sostenibbli tar-riżorsi fil-qasam tat-
turiżmu 

Or. de

Emenda 172
Hermann Winkler
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iżvilupp tal-potenzjal endoġenu billi 
jkun megħjun l-iżvilupp reġjonali u lokali,
u r-riċerka u l-innovazzjoni. Dawn il-
miżuri għandhom jinkludu   

(d) l-iżvilupp tal-potenzjal endoġenu tal-
kapaċità tar-riċerka u l-innovazzjoni fuq 
livell lokali u reġjonali anki permezz tal-
ħolqien ta' ċentri ta' teknoloġija għolja. 
Dawn il-miżuri għandhom jinkludu  

Or. de

Emenda 173
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iżvilupp tal-potenzjal endoġenu billi 
jkun megħjun l-iżvilupp reġjonali u 
lokali, u r-riċerka u l-innovazzjoni. Dawn 
il-miżuri għandhom jinkludu:

(d) l-investiment fil-potenzjal endoġenu
permezz ta’ investiment fiss fit-tagħmir u 
servizzi ta’ infrastruttura fuq skala żgħira 
għall-intrapriżi, b’mod partikolari l-
SMEs, għajnuna lill-korpi tar-riċerka u l-
innovazzjoni;

Or. en

Emenda 174
Ramona Nicole Mănescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) investiment fiss f'tagħmir u 
infrastruttura fuq skala żgħira;

imħassar

Or. en
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Emenda 175
Nuno Teixeira

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) investiment fiss f'tagħmir u 
infrastruttura fuq skala żgħira;

(i) investiment f’makkinarju, tagħmir u 
infrastruttura;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-intrapriżi għandhom jitħallew jinvestu f'makkinarju u tagħmir biex ikunu jistgħu 
jimmodernizzaw il-produzzjoni u tiżdied il-kompetittività industrijali. Huwa biss permezz tal-
makkinarju industrijali aħħari li l-intrapriżi Ewropej jistgħu jikkompetu vigorożament fi 
swieq internazzjonali, jiżviluppaw prodotti ġodda b'valur miżjud akbar u jissodisfaw il-
bżonnijiet tal-popolazzjoni.

Emenda 176
Hermann Winkler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) investiment fiss f'tagħmir u infrastruttura 
fuq skala żgħira;  

i) investiment fiss f'tagħmir u 
infrastruttura; 

Or. de

Emenda 177
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

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

i) investiment fiss f'tagħmir u infrastruttura 
fuq skala żgħira;

i) investiment fiss f'tagħmir u infrastruttura

Or. es

Ġustifikazzjoni

Qabel id-dewmien tal-infrastruttura tar-riċerka fl-Ewropa, mhuwiex rakkomandabbli li jiġi 
limitat legalment kwalunkwe tip ta’ infrastruttra ta’ riċerka għal kwalunkwe kriterju ta’ 
dimensjoni. Min-naħa l-oħra huwa mifhum li bl-obbligu, propost mill-KE, li perċentwali 
għolja tal-azzjonijiet tiġi kkonċentrata f’objettivi tematiċi konkreti, huwa rakkomandabbli li 
tingħata flessibilità lid-dimensjoni tal-investiment f’beni ta’ grupp jew infrastruttura..

Emenda 178
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ia) investimenti għall-promozzjoni tat-
turiżmu inklużi l-attivitajiet tat-turiżmu 
marittimu u l-protezzjoni tal-patrimonju 
artistiku u kulturali

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ għall-promozzjoni tat-turiżmu u għall-protezzjoni tal-patrimonju artistiku u 
kulturali huwa kkunsidrat bħala estremament relevanti biex jintlaħqu l-objettivi tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali

Emenda 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

(ii) għajnuna u servizzi lill-impriżi, b'mod 
partikolari l-SMEs;

(ii) għajnuna u assistenza għal u servizzi 
lill-impriżi, b'mod partikolari l-kategoriji 
kollha tal-SMEs, inklużi dawk tal-
ekonomija soċjali;

Or. xm

Ġustifikazzjoni

L-SMEs u l-mikrointrapriżi bħalissa qed jibbenefikaw ftit li xejn mill-Fondi Strutturali hekk 
kif, meta mqabbla ma' intrapriżi kbar, dawn mhux dejjem ikollhom ir-riżorsi suffiċjenti biex 
jikbru. Peress li huma ta’ spinta għall-ekonomija tagħna, l-allokazzjoni ta' Fondi Strutturali 
lill-SMEs u l-mikrointrapriżi ser tiffaċilita t-twettiq tat-tkabbir potenzjali tagħhom u joħolqu 
impjiegi billi jikkonformaw mal-prinċipji tal-Att tan-Negozji ż-Żgħar.

Emenda 180
Ramona Nicole Mănescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) għajnuna u servizzi lill-impriżi, b'mod 
partikolari l-SMEs;

(ii) għajnuna u assistenza, servizzi u 
akkompanjament lill-impriżi, b'mod 
partikolari għall-kategoriji differenti tal-
SMEs, inklużi l-mikrointrapriżi u 
intrapriżi tal-ekonomija soċjali;

Or. en

Emenda 181
Fiorello Provera

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) għajnuna u servizzi lill-impriżi, b'mod 
partikolari l-SMEs;

(ii) għajnuna u assistenza u servizzi lill-
impriżi, b'mod partikolari l-kategoriji 
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kollha tal-SMEs, inklużi mikro-intrapriżi, 
u inklużi dawk tal-ekonomija soċjali;

Or. en

Emenda 182
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) għajnuna u servizzi lill-impriżi, b'mod 
partikolari l-SMEs;

(ii) għajnuna u servizzi lill-impriżi, b'mod 
partikolari l-SMEs u l-ekonomija soċjali;

Or. en

Emenda 183
Bogusław Sonik

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) għajnuna u servizzi lill-impriżi, b'mod
partikolari l-SMEs;

(ii) għajnuna u assistenza u servizzi lill-
impriżi, b'mod partikolari l-SMEs;

Or. en

Emenda 184
Ramona Nicole Mănescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) għajnuna lir-riċerka pubblika u 
entitajiet innovattivi, u investiment fit-

imħassar



AM\903902MT.doc 69/170 PE491.053v01-00

MT

teknoloġija u r-riċerka applikata fl-
impriżi;

Or. en

Emenda 185
Luís Paulo Alves

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) għajnuna lir-riċerka pubblika u 
entitajiet innovattivi, u investiment fit-
teknoloġija u r-riċerka applikata fl-impriżi;

(iii) għajnuna lir-riċerka u entitajiet 
innovattivi, u investiment fit-teknoloġija u 
r-riċerka applikata fl-impriżi, kif ukoll 
inizjattivi ta' riċerka u innovazzjoni minn 
kumpaniji pubbliċi ta' riċerka fi sħubija 
mal-intrapriżi privati;

Or. pt

Emenda 186
Hermann Winkler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) għajnuna lir-riċerka pubblika u 
entitajiet innovattivi, u investiment fit-
teknoloġija u r-riċerka applikata fl-impriżi;

iii) għajnuna lill-entitajiet tar-riċerka u 
innovattivi, u investiment fit-teknoloġija u 
r-riċerka applikata fl-impriżi;

Or. de

Emenda 187
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

(iii) għajnuna lir-riċerka pubblika u 
entitajiet innovattivi, u investiment fit-
teknoloġija u r-riċerka applikata fl-impriżi;

(iii) għajnuna lir-riċerka pubblika u privata 
u entitajiet innovattivi, u investiment fit-
teknoloġija u r-riċerka applikata fl-impriżi;

Or. en

Emenda 188
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) għajnuna lir-riċerka pubblika u 
entitajiet innovattivi, u investiment fit-
teknoloġija u r-riċerka applikata fl-impriżi;

iii) għajnuna lir-riċerka u entitajiet 
innovattivi, u investiment fit-teknoloġija u 
r-riċerka applikata fl-impriżi;

Or. es

Emenda 189
Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) għajnuna lir-riċerka pubblika u 
entitajiet innovattivi, u investiment fit-
teknoloġija u r-riċerka applikata fl-impriżi;

iii) għajnuna lill-entitajiet tar-riċerka u 
innovattivi pubbliċi u investiment fit-
teknoloġija u r-riċerka applikata fl-impriżi; 
din tinkludi l-istabbiliment ta’ entitajiet 
tar-riċerka rinomati, pereżempju fil-
qasam tal-kompetizzjoni korrispondenti 
taħt l-Orizzont 2020, kif ukoll l-appoġġ 
tal-azzjonijiet kollha, li huma adattati 
sabiex jiżguraw attrattività internazzjonali 
ta’ dawn  l-entitajiet, inklużi s-salarji 
kompetittivi internazzjonalment;
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara f’dan ir-rigward ukoll il-Premessa 5a (ġdida). Sabiex jiġu attirati riċerkaturi rinomati 
internazzjonalment kif ukoll impriżi innovattivi, ir-reġjuni għandhom joħolqu kundizzjonijiet 
kompletament attraenti. Dan japplika għas-salarji tax-xjentisti kompetittivi 
internazzjonalment, kif ukoll madankollu pereżempju għażliet ta’ skejjel bl-Ingliż, żoni 
industrijali u servizzi moderni online tal-amministrazzjoni. F’dan il-kuntest jistgħu jintużaw 
fondi tal-FEŻR allokati għar-Reġjuni.  

Emenda 190
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iiia) l-appoġġ tal-konverżjoni taż-żoni li 
qabel kienu industrijali u tal-minjieri;  

Or. de

Emenda 191
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn reġjuni, bliet, u l-
protagonisti soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali relevanti;

(iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn awtoritajiet lokali u 
reġjonali, il-protagonisti soċjali, 
ekonomiċi, ambjentali  u tar-riċerka u l-
innovazzjoni u l-organzzazzjonijiet mhux 
governattivi relevanti;

Or. en
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Emenda 192
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn reġjuni, bliet, u l-
protagonisti soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali relevanti;

(iv) netwerking, kooperazzjoni, bini ta’ 
kapaċità, studji u azzjonijiet preparatorji, 
qsim ta' esperjenzi bejn l-awtoritajiet lokali 
u reġjonali u l-protagonisti soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali relevanti;

Or. en

Emenda 193
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn reġjuni, bliet, u l-
protagonisti soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali relevanti;

(iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali u l-protagonisti soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali relevanti, inklużi l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi;

Or. en

Emenda 194
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Article 3 – paragraph 1 – subparagraph 1 – point d – point iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn reġjuni, bliet, u l-
protagonisti soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali relevanti;

(iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali u l-protagonisti soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali relevanti;
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Or. en

Emenda 195
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn reġjuni, bliet, u l-
protagonisti soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali relevanti;

(iv) netwerking, kooperazzjoni, bini ta’ 
kapaċità, studji u azzjonijiet preparatorji, 
qsim ta' esperjenzi bejn l-awtoritajiet lokali 
u reġjonali, u l-protagonisti soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali relevanti;

Or. en

Emenda 196
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn reġjuni, bliet, u l-
protagonisti soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali relevanti;

iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn atturi reġjonali, lokali, u 
protagonisti oħra tas-soċjetà ċivili fl-
ambitu xjentifiku u tar-riċerka;

Or. es

Emenda 197
Hermann Winkler

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

iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn reġjuni, bliet, u l-
protagonisti soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali relevanti;   

iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn reġjuni, bliet, u l-
protagonisti soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali relevanti kif ukoll l-atturi tax-
xjenza u r-riċerka;

Or. de

Emenda 198
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn reġjuni, bliet, il-
protagonisti soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali relevanti;

(iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn reġjuni, bliet, il-
protagonisti soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali relevanti u istituzzjonijiet 
edukattivi, tar-riċerka u tax-xjenza;

Or. en

Emenda 199
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn reġjuni, bliet, u l-
protagonisti soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali relevanti;

(iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi u l-aħjar prattiki bejn reġjuni, 
bliet, u l-protagonisti soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali relevanti;

Or. en
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Emenda 200
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn reġjuni, bliet, u l-
protagonisti soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali relevanti;

(iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali u l-protagonisti soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali relevanti, inklużi l-
NGOs;

Or. en

Emenda 201
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn reġjuni, bliet, u l-
protagonisti soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali relevanti;

(iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi u prattika tajba bejn gżejjer, 
reġjuni, bliet, u l-protagonisti soċjali, 
ekonomiċi, edukattivi u ambjentali 
relevanti;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-gżejjer għandhom ikunu involuti ukoll fil qsim ta' esperjenzi u prattika tajba, peress li d-
distanza tagħhom mit-territorju kontinentali ifisser li jeħtieġ li jkunu partikolarment kreattivi 
u qalbiena fl-implimentazzjoni tal-proġetti fit-territorji tagħhom.

Emenda 202
László Surján

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – punt iv – punt a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) għajnuna għat-tnaqqis ta’ differenzi 
intrareġjonali, il-promozzjoni ta’ ftehim 
interkulturali;

Or. en

Emenda 203
Fiorello Provera

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv a) iżvilupp ta’ strumenti finanzjarji 
bħal self, garanziji u ekwitajiet jew forom 
oħra ta’ għajnuna ċirkolanti kif definit fl-
Artikolu 32 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
/ 2012 [CPR];

Or. en

Emenda 204
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv a) azzjonijiet ġodda ta’ bini ta’ 
kapaċità, studji u azzjonijiet preparatorji;

Or. en

Emenda 205
Bogusław Sonik
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – punt iv a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv a) iżvilupp ta’ strumenti finanzjarji 
bħal self, garanziji u ekwitajiet jew forom 
oħra ta’ assistenza ċirkolanti kif definit fl-
Artikolu 32 tar-Regolament (UE) Nru 
[...]/2012 [CPR]

Or. en

Emenda 206
Mojca Kleva

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-iżvilupp ta’ strumenti finanzjarji 
bħal self, garanziji u ekwitajiet jew forom 
oħra ta’ assistenza ċirkolanti kif definit 
fir-Regolament Finanzjarju bil-għan li 
jiġi ffaċilitat koinvestiment mis-settur 
privat f’każijiet ta’ falliment tas-suq jew 
sitwazzjonijiet ta’ investiment inferjuri

Or. en

Emenda 207
László Surján

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) assistenza teknika. (e) assistenza teknika. Inkluża:
(i) programmi tematiċi ta’ taħriġ u 
informazzjoni għal benefiċjarji potenzjali
(ii) bini tal-kapaċità għal dawk li jieħdu d-
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deċiżjonijiet nazzjonali u reġjonali 
rigward simplifikazzjoni u koordinazzjoni 
ta’ proċeduri

Or. en

Emenda 208
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e – inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- investiment fir-riġenerazzjoni 
ekonomika, soċjali u ambjentali taż-żoni 
urbani.

Or. en

Emenda 209
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT.

imħassar

Or. de

Emenda 210
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ tal-FEŻR għandu jsir possibbli fir-reġjuni l-iktar żviluppati għall-investimenti 
marbuta mal-infrastrutturi li joffru servizzi bażiċi liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, tat-
trasport u tal-ICT.

Emenda 211
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT.

imħassar

Or. en

Emenda 212
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 

imħassar
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f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT.

Or. de

Emenda 213
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT.

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-esklużjoni tal-infrastrutturi mill-appoġġ ma tikkunsidrax b’mod xieraq l-esiġenzi u d-
diffikultajiet li l-kriżi attwali toħroġ f’żoni dejjem aktar estiżi tal-kontinent Ewropew.  Jidher 
li huwa importanti li anke r-reġjuni l-aktar żviluppati jistgħu jibbenefikaw minn finanzjar 
bħal dan, bil-kundizzjoni li huma jkunu marbuta mal-objettivi tal-istrateġija EU2020.

Emenda 214
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT. 

imħassar
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Or. de

Emenda 215
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT.

imħassar

Or. en

Emenda 216
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT. 

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Investimenti fl-infrastruttura anki f’reġjuni aktar żviluppati tibbenefika minnhom il-
popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea kollha.  

Emenda 217
Nuno Teixeira
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT;

imħassar

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Reġjuni iktar żviluppati għandhom ikunu jistgħu jinvestu f'dawn l-oqsma, peress li dawn se 
jkunu qed jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-istrateġija Ewropa 2020 u ser ikunu qed itejjbu 
l-istandards ta' għajxien għall-poplu tagħhom f'termini ta' ambjent, teknoloġija u trasport 
sostenibbli.

Emenda 218
Peter Simon

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT. 

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-ilħuq tal-objettivi tal-Istrateġija Ewropa-2020 anki s-servizzi bażiċi għaċ-ċittadini fl-
oqsma tal-ambjent, it-trasport u t-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) 
f’reġjuni aktar żviluppati għandhom ikunu eliġibbli għall-fondi.  

Emenda 219
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT.

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT, ħlief fiż-żoni ta’ 
infrastrutturi ekoloġiċi, is-servizzi tal-
ekosistema, il-bijodiversità, l-ICT 
ekoloġiċi u s-soluzzjonijiet tat-trasport 
favur l-ambjent għall-promozzjoni tal-
mixi, iċ-ċikliżmu, il-car-sharing, il-car-
pooling u l-mobilità pubblika lokali.
Barra minn hekk, b’deroga minn dan, il-
FEŻR għandu jappoġġja infrastruttura li 
tipprovdi servizzi bażiċi liċ-ċittadini fil-
qasam tal-ICT, inklużi netwerks ta’ 
veloċità għolja, fir-reġjuni l-iktar 
żviluppati f’dawk l-oqsma li jiffaċċjaw 
żvantaġġi naturali severi u permanenti kif 
imsemmi fl-Artikolu 111 (4)(a), (b) u (c) 
tar-Regolament (UE) Nru [...]/2012 
[CPR].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Reġjuni iktar żviluppati ġeneralment ma jkollhomx bżonn l-għajnuna tal-UE għal investimenti 
fl-infrastruttura griża bażika fl-ambjent u t-trasport, filwaqt li l-promozzjoni tal-infrastruttura 
innovattiva ekoloġika u sostenibbli għadha meħtieġa u ta’ spiss l-aktar kosteffettiva fit-
trawwim ta’ opportunitajiet ta’ negozju skont l-UE 2020. Barra minn hekk, investimenti fl-
infrastruttura bażika tal-ICT bħal netwerks ta’ veloċità għolja għandhom ikunu eliġibbli 
f’dawk iż-żoni kollha li għadhom lura minħabba żvantaġġi naturali severi u permanenti.

Emenda 220
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT.

Sabiex jitnaqqsu d-differenzi interni fl-
iżvilupp jista’ jkun meħtieġ ukoll li 
reġjuni aktar żviluppati jinvestu 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT.

Or. en

Emenda 221
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT.

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR għandu 
jkun miftuħ għal soluzzjonijiet innovattivi 
fl-oqsma tas-servizzi tal-ekosistema, il-
bijodiversità u l-infrastrutturi ekoloġiċi, l-
organizzazzjoni soċjali, soluzzjonijiet tat-
trasport favur l-ambjent, il-mobilità 
pubblika lokali u l-ICT.

Or. en

Emenda 222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT.

F'reġjuni aktar żviluppati, it-tnaqqis tad-
differenzi interni ta’ żvilupp jista’ jagħmel 
neċessarju li l-FEŻR jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT.
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Or. es

Emenda 223
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT.

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent u l-ICT.

Or. it

Emenda 224
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT.

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT, ħlief f’reġjuni inklużi fil-
kooperazzjoni transkonfinali kif definit fl-
Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 
[...]/2012 dwar dispożizzjonijiet speċifiċi 
għal għajnuna mill-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali għall-għan ta’ 
kooperazzjoni territorjali Ewropea.

Or. en

Emenda 225
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT.

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT, iżda għandu jkun miftuħ 
għal soluzzjonijiet innovattivi fl-oqsma 
tas-servizzi tal-ekosistema, il-bijodiversità, 
l-infrastrutturi intelliġenti u ekoloġiċi, 
soluzzjonijiet tat-trasport favur l-ambjent 
u l-ICT ekoloġiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It is sensible that large scale investments in grey infrastructure for the environment, transport 
and ICT are no longer a priority in more developed regions that have been benefiting of CP 
for a long time. However, Article 3 should not prohibit investments in innovative solutions for 
ecosystems protection, green infrastructure and biodiversity and environmentally friendly 
transport systems whatever the level of development of the region is. These are often the most 
cost effective investments fostering new skills and business opportunities. They should be 
promoted everywhere, the contrary would be counterproductive with EU 2020 environmental 
targets.

Emenda 226
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT.

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR għandu 
jkun miftuħ għal soluzzjonijiet innovattivi 
fl-oqsma ta’ servizzi tal-ekosistema, il-
bijodiversità u l-infrastrutturi ekoloġiċi, 
organizzazzjoni soċjali, soluzzjonijiet tat-
trasport favur l-ambjent, mobilità 
pubbliku lokali u l-ICT.
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Or. en

Emenda 227
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis, Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-diżattivazzjoni tal-impjanti tal-
enerġija nukleari;

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus meħtieġ l-użu tal-FEŻR biex issir id-diżattivazzjoni tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari skont miżura mmirata għall-iżvilupp sostenibbli tat-territorju

Emenda 228
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-diżattivazzjoni tal-impjanti tal-
enerġija nukleari;

(a) id-diżattivazzjoni u l-kostruzzjoni tal-
impjanti tal-enerġija nukleari;

Or. en

Emenda 229
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-diżattivazzjoni tal-impjanti tal-
enerġija nukleari;

(a) id-diżattivazzjoni  u l-bini tal-impjanti 
tal-enerġija nukleari;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kwantitajiet kbar ta’ ilma tat-tkessiħ, ir-riskju għoli għas-sigurtà kif ukoll il-problema li 
għadha mhijiex solvuta tal-ħżin ta’ skart radjuattiv huma kollha argumenti kontra l-bini ta’ 
impjanti tal-enerġija nukleari.    

Emenda 230
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-diżattivazzjoni tal-impjanti tal-
enerġija nukleari;

(a) id-diżattivazzjoni u l-kostruzzjoni tal-
impjanti tal-enerġija nukleari;

Or. en

Emenda 231
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tnaqqis ta' emissjoni ta' gass b'effett 
ta' serra f'installazzjonijiet li jaqgħu taħt 
id-Direttiva 2003/87/KE;

(b) investment biex jinkiseb  it-tnaqqis ta' 
emissjoni ta' gass b'effett ta' serra minn 
attivitajiet li jaqgħu taħt id-
Direttiva 2003/87/KE;

Or. en
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Emenda 232
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tnaqqis ta' emissjoni ta' gass b'effett 
ta' serra f'installazzjonijiet li jaqgħu taħt 
id-Direttiva 2003/87/KE;

(b) it-tnaqqis ta' emissjoni ta' gass b'effett 
ta' serra fl-installazzjonijiet kollha li 
jaqgħu taħt l-Anness I tad-
Direttiva 2003/87/KE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attivitajiet fi stallazzjonijiet li jaqgħu taħt l-Anness I tad-Direttiva dwar l-ETS m’għandhomx 
jibbenefikaw minn finanzjament skont il-FEŻR peress li dan ifixkel is-suq tas-sistema tal-
iskambju taċ-ċertifikati tal-emissjonijiet u jirrovina l-benefiċċju tiegħu ta’ ffrankar ta’ CO2.

Emenda 233
Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tnaqqis ta' emissjoni ta' gass b'effett 
ta' serra f'installazzjonijiet li jaqgħu taħt id-
Direttiva 2003/87/KE;

(b) it-tnaqqis ta' emissjoni ta' gass b'effett 
ta' serra f'installazzjonijiet li jaqgħu taħt id-
Direttiva 2003/87/KE, bl-esklużjoni biss 
ta’ netwerk ta’ distribuzzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u 
tisħin u tkessiħ tad-distrett;

Or. en

Emenda 234
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tnaqqis ta' emissjoni ta' gass b'effett 
ta' serra f'installazzjonijiet li jaqgħu taħt id-
Direttiva 2003/87/KE;      

(b) it-tnaqqis ta' emissjoni ta' gass b'effett 
ta' serra f'installazzjonijiet li jaqgħu taħt id-
Direttiva 2003/87/KE, għajr it-tisħin u t-
tkessiħ distrettwali u l-impjanti tas-sħana 
u tal-enerġija kkombinati;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-immodernizzar ta’ netwerks tat-tisħin u tkessiħ distrettwali kif ukoll tal-impjanti tas-sħana 
u tal-enerġija kkombinati għandu potenzjal ta’ ffrankar tal-enerġija u għal din ir-raġuni 
m’għandux jiġi eskluż mill-appoġġ. 

Emenda 235
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tnaqqis ta' emissjoni ta' gass b'effett 
ta' serra f'installazzjonijiet li jaqgħu taħt id-
Direttiva 2003/87/KE;

(b) it-tnaqqis ta' emissjoni ta' gass b'effett 
ta' serra f'installazzjonijiet li jaqgħu taħt l-
Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE inkluż 
it-tisħin u tkessiħ tad-distrett u impjanti 
ta’ sħana u enerġija kombinati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fondi tal-UE m’għandhomx jinvestu fil-kapaċità ta’ ġenerazzjoni ta’ kwalunkwe 
installazzjoni ta’ produzzjoni tal-enerġija li tuża fjuwilsi fossili, iżda għandhom jgħinu biss 
miżuri li jżidu l-effiċjenza ta’ installazzjonijiet diġà eżistenti, u ma jinkludux  installazzjonijiet 
taħt id-direttiva dwar l-ETS.

Emenda 236
Erminia Mazzoni

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-manifattura, l-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta' tabakk u 
prodotti tat-tabakk;

imħassar

Or. en

Emenda 237
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) il-manifattura, l-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta' tabakk u 
prodotti tat-tabakk;

imħassar

Or. es

Emenda 238
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-manifattura, l-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta' tabakk u 
prodotti tat-tabakk;

imħassar

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Għalkemm jinsab fit-Trattat, ma jagħmilx sens li jkun hemm referenza diretta għall-
ineliġibilità tat-tabakk mingħajr ma ssir l-ebda referenza għal negozji oħra elenkati fit-
Trattat. Il-ġustifikazzjoni tal-KE biex ma jsirx investiment fis-settur tat-tabakk filwaqt li fl-
istess ħin tinkoraġġixxi kampanji ta' reklamar dwar is-saħħa ma jagħmilx sens ukoll, 
minħabba li jkollhom jiġu nklużi setturi tan-negozju oħra li mhumiex eliġibbli (fost l-oħrajn, 
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il-produzzjoni tal-inbid u xarbiet alkoħoliċi oħra).

Emenda 239
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) proġetti kbar tat-toroq mingħajr 
konnessjoni transkonfinali, ajruporti 
f’distanza minn xulxin ta’ inqas minn 
200km u li ma jikkoperax dwar l-użu ta’ 
kapaċitajiet tal-infrastruttura;

Or. en

Emenda 240
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) l-iżvilupp ta’ organiżmi modifikati 
ġenetikament għal rilaxx intenzjonat fl-
ambjent, ikel jew għalf u attivitajiet ta’ 
riċerka relatati u infrastruttura;

Or. en

Emenda 241
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-paragrafu 1, l-investiment 
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fit-tipi kollha ta’ infrastruttura 
transkonfinali għandu jkun eliġibbli 
skont programmi tal-ETC, 
irrispettivament minn jekk ir-reġjuni 
parteċipanti humiex aktar żviluppati, fi 
tranżizzjoni jew reġjuni inqas żviluppati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Investimenti fl-infrastruttura transkonfinali taħt l-għan tal-ETC huma ta’ valur miżjud għoli u 
differenzi fir-regoli tal-eliġibiltà jinibixxu investiment f’infrastruttura bħal din fejn huma 
kkonċernati kategoriji ta’ reġjuni differenti.

Emenda 242
Victor Boştinaru

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dispożizzjoni tas-subparagrafu 
preċedenti m’għandhiex tkun applikabbli, 
permezz ta’ deroga, għal dawk ir-reġjuni 
li l-PDG per capita tagħhom għall-
perijodu 2007-13 kien inqas minn 75% 
tal-PDG medju tal-UE-25 għall-perjodu 
ta’ referenza iżda li huma eliġibbli taħt il-
kategorija ta’ reġjuni ta’ tranżizzjoni jew 
reġjuni aktar żviluppati kif definiti fl-
Artikolu 82(2)(b) u (c) tar-Regolament 
(UE) Nru [ ]/2012 [CPR] fil-perjodu 
2014-2020.

Or. en

Emenda 243
Hermann Winkler

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

L-objettivi tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR] u prijoritajiet korrispondenti għall-
investiment stipulati fl-Artikolu 5 ta' dan 
ir-Regolament, għal-liema l-FEŻR jista' 
jikkontribwixxi għandhom ikunu miġbura 
hekk:

imħassar

(a) f'reġjuni aktar żviluppati u reġjuni ta' 
tranżizzjoni:
i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettivi tematiċi 
stabbiliti f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ; 
kif ukoll  
ii) mill-inqas 20% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettiv tematiku 
stabbilit f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ;
(b) f'reġjuni anqas żviluppati: 
i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettivi tematiċi 
stabbilit f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR];
ii) mill-inqas 6% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettiv tematiku 
stabbilit f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

Or. de

Emenda 244
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) f'reġjuni aktar żviluppati u reġjuni ta' 
tranżizzjoni: 

imħassar

i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettivi tematiċi 
stabbiliti f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ; 
kif ukoll  
ii) mill-inqas 20% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettiv tematiku 
stabbilit f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

Or. de

Emenda 245
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) f'reġjuni aktar żviluppati u reġjuni ta' 
tranżizzjoni:

(a) f'reġjuni aktar żviluppati:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda għall-Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Emenda 246
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) f'reġjuni aktar żviluppati u reġjuni ta' 
tranżizzjoni:

(a) f'reġjuni aktar żviluppati:

Or. de

Emenda 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) f'reġjuni aktar żviluppati u reġjuni ta' 
tranżizzjoni:

(a) f'reġjuni aktar żviluppati:

Or. en

Emenda 248
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) f'reġjuni aktar żviluppati u reġjuni ta' 
tranżizzjoni:

(a) f'reġjuni aktar żviluppati :

Or. fr

Emenda 249
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) f'reġjuni aktar żviluppati u reġjuni ta' 
tranżizzjoni:

a) f'reġjuni aktar żviluppati:

Or. es

Emenda 250
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettivi tematiċi 
stabbiliti f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ; 
kif ukoll

imħassar

Or. en

Emenda 251
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ; 
kif ukoll 

i) mill-inqas 80 % mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 3 u 4 kif ukoll kwalunkwe punt 
ieħor tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] ; kif ukoll 

Or. de
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Emenda 252
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR];

i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell ta’ kull programm 
operattiv huma allokati għal massimu ta’ 
tliet objettivi tematiċi msemmija fl-
Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] .

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-konċentrazzjoni tematika ma għandiex tpoġġi f’diskussjoni l-kapaċità li tagħmel impatt fuq 
id-defiċit u l-problemi li jaffaċjaw r-realtajiet territorjali uniċi. .

Emenda 253
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) mill-inqas 80 % mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] . 
kif ukoll

i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 2, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ; 
kif ukoll

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jiżdied l-objettiv tematiku 2 (“titjib fl-aċċess, l-użu u l-kwalità tat-teknoloġiji tal-
informatika u tal-komunikazzjoni”) mal-lista ta’ objettivi li huma soġġetti għal rata minima 
ta’ investiment fil-FEŻR.
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Emenda 254
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ; 
kif ukoll

(i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 3, 4 u 6 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ; 
kif ukoll

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-objettiv tematiku 6 tagħmel il-konċentrazzjoni tematika aktar flessibbli u 
tippermetti għall-investiment fl-ekosistemi li jibnu l-bażi tal-ekonomiji tagħna, li jkun utli 
peress li jtejjeb il-kapital naturali u jippermetti l-għoti tas-servizzi għall-ekosistema.

Emenda 255
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ; 
kif ukoll

(i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għal tlieta mill-objettivi tematiċi 
stabbiliti fl-Artikolu 9 tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR]  ; kif ukoll

Or. en

Emenda 256
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR]  ; 
kif ukoll

(i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għar-reġjuni 
msemmija hawn fuq għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR]  ; 
kif ukoll

Or. en

Emenda 257
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ; 
kif ukoll

i) mill-inqas 60% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 2, 3, 4 u 7 a) b), tal-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
; kif ukoll

Or. es

Emenda 258
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 

(i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
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f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ] ; 
kif ukoll

f'punti 1, 3, 4 u 6 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ] ; 
kif ukoll

Or. en

Emenda 259
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ; 
kif ukoll

i) mill-inqas 60% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 2, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ; 
kif ukoll

Or. es

Emenda 260
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ;

i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
fil-punti 1, 3, 4 u 7 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ;

Or. it

Emenda 261
Eleni Theocharous
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR]  ; 
kif ukoll

(i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għal wieħed jew iktar mill-
objettivi tematiċi stabbiliti f'punti 1, 3 u 4 
tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR]  ; kif ukoll

Or. en

Emenda 262
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ; 
kif ukoll

i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 3, 4 u 7 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ; 
kif ukoll

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi kkontemplata l-possibilità ta’ finanzjament tat-trasport sostenibbli u l-
eliminazzjoni tal-ostakoli fl-infrastruttura fundamentali tan-netwerks.

Emenda 263
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR]  ; 
kif ukoll

(i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 3, 4 u 6 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR]  ; 
kif ukoll

Or. en

Emenda 264
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) mill-inqas 20% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR];

(ii) mill-inqas 40% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR], fejn investimenti 
taħt dan l-objettiv barra mis-settur tat-
trasport għandhom jirrappreżentaw mill-
inqas 30% tar-riżorsi totali tal-FEŻR fuq 
livell nazzjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żieda fil-% hija meħtieġa biex jinkisbu l-miri tal-klima u tal-enerġija tal-UE u biex ikun 
hemm konsistenza mar-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar l-effiċjenza enerġetika li teħtieħ li 
jiġu allokati aktar fondi f’din iż-żona. Huwa aktar meħtieġ minn hekk li s-settur tat-trasport 
għali ma jiġix eskluż mill-objettiv tematiku 4. Il-kisba tal-miri tista’ toħloq aktar minn 2 
miljun impjieg lokali, f’firxa wiesgħa ta’ setturi filwaqt li tħalli flessibilità suffiċjenti għar-
reġjuni.

Emenda 265
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) mill-inqas 20% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] ;

ii) mill-inqas 15% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] ;

Or. es

Emenda 266
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) mill-inqas 20% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] ;

ii) mill-inqas 15% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] ;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-konċentrazzjoni tematika li teżiġi 80% tar-riżorsi għal tliet objettivi tematiċi tillimita l-
possibilità li l-Istati Membri u r-reġjuni jadattaw il-programmi tagħhom għall-ħtiġijiet 
territorjali speċifiċi. It-tnaqqis tal-kwota obbligatorja tar-riżorsi riservati u ż-żieda tal-
objettivi tematiċi għandha tiggarantixxi aktar flessibilità. Huwa meqjus neċessarju li l-FEŻR 
tkun tista’ tgħin fl-iżvilupp reġjonali fiż-żoni tal-Ewropa b’dewmien kroniku fil-kollegamenti 
ferrovjarji.

Emenda 267
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) mill-inqas 20% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR] ;

(ii) mill-inqas 20% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għal wieħed mill-objettivi tematiċi
stabbiliti fl-Artikolu 9 tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR];

Or. en

Emenda 268
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) mill-inqas 20% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

ii) mill-inqas 20 % minnhom mit-total tar-
riżorsi tal-FEŻR fuq livell nazzjonali 
għandhom jiġu allokati għall-objettiv 
tematiku stabbilit f'punt 4 tal-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR].

Or. de

Ġustifikazzjoni

Klarstellung

Emenda 269
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) mill-inqas 20% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 

(ii) mill-inqas 20% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għar-reġjuni 
msemmija hawn fuq għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
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Nru […]/2012 [CPR]; f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] ;

Or. en

Emenda 270
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) mill-inqas 20% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR];

(ii) mill-inqas 40% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR], fejn investimenti fl-
effiċjenza enerġetika u l-enerġija 
rinnovabbli għandhom jirrappreżentaw 
mill-inqas 15% tar-riżorsi totali tal-FEŻR 
fuq livell nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Europe is not on track to meet its energy saving target by 2020 and both Parliament and 
Council have stated that it must be achieved – thus requiring an additional financial effort. It 
is a massive win win-win for creating green jobs, maximizing economic opportunities in every 
single region, reducing consumer bills and improving energy security. In addition, the scope 
of the climate thematic concentration has been broadened by the rapporteur Mr Olbrycht 
notably by including the big sustainable urban transport sector: the percentage has to be 
modified accordingly. In addition this requires a further precision on energy efficiency and 
renewable energy to ensure that the money will not go essentially to the transport sector but 
to balanced investments in several low carbon sectors.

Emenda 271
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt ii a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii a) mill-inqas 10% tar-riżorsi totali tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettiv territorjali 
stabbilit fl-Artikolu 10 tar-Regolament 
(UE) Nru [...]/2012 [CPR],

Or. en

Emenda 272
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) fir-reġjuni ta’ tranżizzjoni :
i) mill-inqas 60% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettivi tematiċi 
stabbiliti f’punti 1,2, 3 u 4 tal-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR] ; kif ukoll
ii) mill-inqas 20% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettiv tematiku 
stabbilit f’punt 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rata minima ta’ investiment għar-reġjuni kollha fi tranżizzjoni għandha tiġi armonizzata 
billi timxi skont dak li qed jiġi propost għar-reġjuni koperti mix-xibka ta’ sigurtà (60%). 
Għandu wkoll jiżdied l-objettiv tematiku 2 (“titjib fl-aċċess, l-użu u l-kwalità tat-teknoloġiji 
tal-informatika u tal-komunikazzjoni”) mal-lista ta’ objettivi li huma soġġetti għal rata 
minima ta’ investiment fil-FEŻR.
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Emenda 273
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a a) fir-reġjuni ta' tranżizzjoni:
(i) mill-inqas 60% tar-riżorsi totali tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettivi tematiċi 
stabbiliti fil-punti 1, 3, 4 u 6 tal-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru [...]/2012 
[CPR]; u
(ii) mill-inqas 40% tar-riżorsi totali tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettiv tematiku 
stabbilit fil-punt 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru [...]/2012 [CPR] 
fejn investimenti taħt dan il-għan barra s-
settur tat-trasport għandhom 
jirrappreżentaw mill-inqas 30% tar-riżorsi 
totali tal-FEŻR fuq livell nazzjonali;

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Reġjuni ta' tranżizzjoni jippreżentaw sfidi u żvantaġġi varji. Dan huwa għaliex dawn 
għandhom jingħataw aktar flessibbiltà minn reġjuni iktar żviluppati f'termini ta' 
konċentrazzjoni tematika.

Emenda 274
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) fir-reġjuni ta’ tranżizzjoni :
i) mill-inqas 60% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettivi tematiċi 
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stabbiliti f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ; 
kif ukoll
ii) mill-inqas 20% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettiv tematiku 
stabbilit f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal ugwaljanza fit-trattament bejn ir-reġjuni kkonċernati mill-kategorija ta' tranżizzjoni, ir-
reġjuni fil-kategorija tal-eks-kompettitività għandhom jibbenefikaw mill-istess termini ta' 
dawk tal-eks-konverġenza, jiġifieri rata ta' konċentrazzjoni tal-FEŻR sa 60% u mhux iktar sa 
80%.

Emenda 275
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) f'reġjuni anqas żviluppati: imħassar
i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettivi tematiċi 
stabbilit f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR];
ii) mill-inqas 6% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettiv tematiku 
stabbilit f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR]. 

Or. de

Emenda 276
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) f'reġjuni anqas żviluppati: b) f'reġjuni ta’ tranżizzjoni u dawk anqas 
żviluppati:

Or. es

Emenda 277
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettivi tematiċi 
stabbilit f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

imħassar

Or. en

Emenda 278
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR];

i) mill-inqas 40 % mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ;

Or. de
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Emenda 279
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

(i) mill-inqas 30% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konċentrazzjoni tematika li teħtieġ aktar minn 30% tar-riżorsi li jiffokaw fuq 3 objettivi 
tematiċi tillimita sa punt kbir wisq il-possibiltà li l-Istati Membri u r-reġjuni jadattaw il-
programmi tagħhom skont ħtiġijiet territorjali speċifiċi.

Emenda 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] . 
kif ukoll

i) mill-inqas 40% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit 
f'punti 1, 2, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] . 
kif ukoll

Or. es

Emenda 281
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] .

i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell ta’ kull programm 
operattiv huma allokati għal massimu ta’ 
tliet objettivi tematiċi msemmija fl-
Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] .

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-konċentrazzjoni tematika ma għandiex tpoġġi f’diskussjoni l-kapaċità li tagħmel impatt fuq 
id-defiċit u l-problemi li jaffaċjaw r-realtajiet territorjali uniċi. .

Emenda 282
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR];

i) mill-inqas 50 % mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit
f'punti 1, 3 u 4 kif ukoll kwalunkwe punt 
ieħor tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR];

Or. de

Emenda 283
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) mill-inqas 50 % mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] .

i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 2, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jiżdied l-objettiv tematiku 2 (“titjib fl-aċċess, l-użu u l-kwalità tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni”) mal-lista ta’ objettivi li huma soġġetti ta’ rata minima 
ta’ investiment fil-FEŻR.

Emenda 284
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] .

(i) mill-inqas 60% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] .

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-objettiv tematiku 6 tagħmel din il-konċentrazzjoni tematika aktar flessibbli u 
tippermetti għall-investiment fl-ekosistemi li jibnu l-bażi tal-ekonomiji tagħna, li jkun utli 
peress li jtejjeb il-kapital naturali u jippermetti l-għoti tas-servizzi għall-ekosistema.

Emenda 285
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] .

(i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għal tlieta mill-objettivi tematiċi 
stabbilit fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] .

Or. en

Emenda 286
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] .

(i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għar-reġjuni 
msemmija hawn fuq għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] .

Or. en

Emenda 287
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] .

i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit 
f'punti 1, 3, 4 u 7 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] .

Or. it
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Emenda 288
Eleni Theocharous

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] .

(i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għal wieħed jew iktar mill-
objettivi tematiċi stabbilit f'punti 1, 3 u 4 
tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] .

Or. en

Emenda 289
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] .

(i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit 
f'punti 1, 3, 4 u 6 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

Or. en

Emenda 290
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal- i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
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FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] . 
kif ukoll

FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit 
f'punti 1, 3, 4 u 7 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] . 
kif ukoll

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi kkontemplata l-possibilità ta’ finanzjament tat-trasport sostenibbli u l-
eliminazzjoni tal-ostakoli fl-infrastruttura fundamentali tan-netwerks.

Emenda 291
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] .

(i) mill-inqas 60% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit 
f'punti 1, 3, 4 u 6 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] .

Or. en

Emenda 292
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ia) mill-inqas 30 % mit-total tar-riżorsi 
tal-FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettivi tematiċi 
stabbiliti f'punti 7, 8 u 10 tal-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR];
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Reġjuni aktar dgħajfa għandhom jutilizzaw ir-riżorsi tagħhom b’mod effiċjenti fl-oqsma tal-
promozzjoni tat-tkabbir bħall-edukazzjoni, is-suq tax-xogħol u l-infrastruttura tat-trasport.

Emenda 293
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) mill-inqas 6% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

(ii) mill-inqas 20% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] fejn investimenti 
taħt dan l-objettiv barra mis-settur tat-
trasport għandhom jirrappreżentaw mill-
inqas 15% tar-riżorsi totali tal-FEŻR fuq 
livell nazzjonali..

Or. en

Ġustifikazzjoni

Illum, dawn ir-reġjuni diġà jonfqu 6% tal-FEŻR fuq l-investimenti b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju. Żieda fil-% għalhekk hija meħtieġa biex jinkisbu l-miri tal-klima u 
l-enerġija tal-UE u jkun hemm konsistenza mar-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar l-effiċjenza 
enerġetika  li teħtieġ li jiġu allokati aktar fondi f’din iż-żona. Huwa meħtieġ ukoll li s-settur 
tat-trasport għali ma jiġix eskluż b’mod ċar mill-objettiv tematiku 4. Il-kisba tal-miri tista’ 
toħloq aktar minn 2 miljun impjieg lokali f’lott ta’ setturi li jħalli flessibilità suffiċjenti għar-
reġjuni.

Emenda 294
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) mill-inqas 6% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

ii) mill-inqas 12,5 % mit-total tar-riżorsi 
tal-FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettiv tematiku 
stabbilit f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

Or. de

Emenda 295
Eleni Theocharous

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) mill-inqas 6% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

(ii) mill-inqas 10% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

Or. en

Emenda 296
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) mill-inqas 6% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

(ii) mill-inqas 20% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR], fejn investimenti fl-
effiċjenza enerġetika u l-enerġija 
rinnovabli għandhom jirrappreżentaw 
mill-inqas 10% tar-riżorsi totali tal-FEŻR 
fuq livell nazzjonali.
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Or. en

Emenda 297
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) mill-inqas 6% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR].

(ii) mill-inqas 6% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għal wieħed mill-objettivi tematiċi 
stabbiliti fl-Artikolu 9 tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR].

Or. en

Emenda 298
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) mill-inqas 6% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

(ii) mill-inqas 6% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għar-reġjuni 
msemmija hawn fuq għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

Or. en

Emenda 299
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) mill-inqas 6% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

(ii) mill-inqas 10% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

Or. en

Emenda 300
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt ii a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii a) mill-inqas 10% tar-riżorsi totali tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettiv territorjali 
stabbilit fl-Artikolu 10 tar-Regolament 
(UE) Nru [...]/2012 [CPR], fejn 
investimenti taħt dan l-objettiv barra mis-
settur tat-trasport għandhom 
jirrappreżentaw mill-inqas 20% tar-riżorsi 
totali tal-FEŻR fuq livell nazzjonali.

Or. en

Emenda 301
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a). L-għanijiet tematiċi stabbiliti fl-
Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 
[...]/2012 [CPR] u l-prijoritajiet 
korrispondenti ta' investiment stabbiliti fl-
Artikolu 5 ta' dan ir-regolament dwar l-
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allokazzjoni speċifika għar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u b'popolazzjoni baxxa, huma 
rrinunzjati sabiex jilqgħu b'mod aktar 
effettiv għall-ispejjeż addizzjonali 
permanenti f'dawn ir-reġjuni, u b'hekk 
jintlaħaq l-għan ta' dan il-punt speċifiku.

Or. pt

Emenda 302
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga minn punt (a) (i), f'dawk ir-
reġjuni li l-PGD per capita tagħhom 
għall-perjodu 2007-13 kien ta' anqas 
minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 fil-
perjodu ta' referenza, imma li huma 
eliġibbli taħt il-kategorija ta' tranżizzjoni 
jew reġjuni aktar żviluppati kif definit fl-
Artikolu 82(2)(b) u (c) tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR] fil-perjodu 
2014-2020, mill-inqas 60% mit-total tar-
riżorsi tal-FEŻR fuq livell nazzjonali 
għandhom ikunu allokati għal kull 
objettiv tematiku stabbilit f'punti 1, 3 u 4 
tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 
[…]/2012 [CPR].

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda għall-Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Emenda 303
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

B'deroga minn punt (a) (i), f'dawk ir-
reġjuni li l-PGD per capita tagħhom 
għall-perjodu 2007-13 kien ta' anqas 
minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 fil-
perjodu ta' referenza, imma li huma 
eliġibbli taħt il-kategorija ta' tranżizzjoni 
jew reġjuni aktar żviluppati kif definit fl-
Artikolu 82(2)(b) u (c) tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR] fil-perjodu 
2014-2020, mill-inqas 60% mit-total tar-
riżorsi tal-FEŻR fuq livell nazzjonali 
għandhom ikunu allokati għal kull 
objettiv tematiku stabbilit f'punti 1, 3 u 4 
tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 
[…]/2012 [CPR].

imħassar

Or. en

Emenda 304
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga minn punt (a) (i), f'dawk ir-
reġjuni li l-PGD per capita tagħhom 
għall-perjodu 2007-13 kien ta' anqas 
minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 fil-
perjodu ta' referenza, imma li huma 
eliġibbli taħt il-kategorija ta' tranżizzjoni 
jew reġjuni aktar żviluppati kif definit fl-
Artikolu 82(2)(b) u (c) tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR] fil-perjodu 
2014-2020, mill-inqas 60% mit-total tar-
riżorsi tal-FEŻR fuq livell nazzjonali 
għandhom ikunu allokati għal kull 
objettiv tematiku stabbilit f'punti 1, 3 u 4 
tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 
[…]/2012 [CPR]. 

imħassar

Or. de
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Emenda 305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga minn punt (a) (i), f'dawk ir-
reġjuni li l-PGD per capita tagħhom 
għall-perjodu 2007-13 kien ta' anqas 
minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 fil-
perjodu ta' referenza, imma li huma 
eliġibbli taħt il-kategorija ta' tranżizzjoni 
jew reġjuni aktar żviluppati kif definit fl-
Artikolu 82(2)(b) u (c) tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR] fil-perjodu 
2014-2020, mill-inqas 60% mit-total tar-
riżorsi tal-FEŻR fuq livell nazzjonali 
għandhom ikunu allokati għal kull 
objettiv tematiku stabbilit f'punti 1, 3 u 4 
tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 
[…]/2012 [CPR].

imħassar

Or. es

Emenda 306
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga minn punt (a) (i), f'dawk ir-
reġjuni li l-PGD per capita tagħhom għall-
perjodu 2007-13 kien ta' anqas minn 75% 
tal-PGD medju tal-UE-25 fil-perjodu ta' 
referenza, imma li huma eliġibbli taħt il-
kategorija ta' tranżizzjoni jew reġjuni aktar 
żviluppati kif definit fl-Artikolu 82(2)(b) u 
(c) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR] fil-perjodu 2014-2020, mill-inqas 

B'deroga minn punt (a) (i), f'dawk ir-
reġjuni li għall-perjodu 2007-13 ġew 
appoġġjati kif stabbilit mill-objettiv ta' 
konverġenza, inklużi wkoll ir-reġjuni ta' 
eliminazzjoni gradwali skont it-tifsira tal-
Artikolu 8(1) tar-Regolament Nru 
1083/2006,  imma li huma eliġibbli taħt il-
kategorija ta' reġjuni aktar żviluppati kif 
definit fl-Artikolu 82(b) u (c) tar-
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60% mit-total tar-riżorsi tal-FEŻR fuq 
livell nazzjonali għandhom ikunu allokati 
għal kull objettiv tematiku stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] fil-
perjodu 2014-2020, mill-inqas 60 % mit-
total tar-riżorsi tal-FEŻR fuq livell 
nazzjonali għandhom ikunu allokati għal 
kull objettiv tematiku stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi kkjarifikat, li r-reġjuni kollha, li mhumiex eliġibbli għall-objettiv ta’ konverġenza 
mill-għajnuna attwali, irrispettivament mill-ammont tal-għajnuna li kienu rċivew, ikunu 
eliġibbli għal żewġ terzi tal-allokazzjoni tal-fondi attwali taħt ix-xibka tas-sigurtà, inklużi r-
reġjuni tal-eliminazzjoni gradwali attwali.    

Emenda 307
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga minn punt (a) (i), f'dawk ir-
reġjuni li l-PGD per capita tagħhom għall-
perjodu 2007-13 kien ta' anqas minn 75% 
tal-PGD medju tal-UE-25 fil-perjodu ta' 
referenza, imma li huma eliġibbli taħt il-
kategorija ta' tranżizzjoni jew reġjuni aktar 
żviluppati kif definit fl-Artikolu 82(2)(b) u 
(c) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR] fil-perjodu 2014-2020, mill-inqas 
60% mit-total tar-riżorsi tal-FEŻR fuq 
livell nazzjonali għandhom ikunu allokati 
għal kull objettiv tematiku stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

B'deroga minn punt (a) (i), f'dawk ir-
reġjuni li għall-perjodu 2007-13 ġew 
appoġġjati kif stabbilit mill-objettiv ta' 
konverġenza, imma li huma eliġibbli taħt 
il-kategorija ta' tranżizzjoni jew reġjuni 
aktar żviluppati kif definit fl-Artikolu 82(b)
u (c) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR] fil-perjodu 2014-2020, mill-inqas 
60 % mit-total tar-riżorsi tal-FEŻR fuq 
livell nazzjonali għandhom ikunu allokati 
għal kull objettiv tematiku stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR]..

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jinstab arranġament tranżitorju sabiex tiġi evitata riġidità u distorsjonijiet statistiċi 
bla bżonn. 
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Emenda 308
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga minn punt (a) (i), f'dawk ir-
reġjuni li l-PGD per capita tagħhom għall-
perjodu 2007-13 kien ta' anqas minn 75% 
tal-PGD medju tal-UE-25 fil-perjodu ta' 
referenza, imma li huma eliġibbli taħt il-
kategorija ta' tranżizzjoni jew reġjuni aktar 
żviluppati kif definit fl-Artikolu 82(2)(b) u 
(c) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR] fil-perjodu 2014-2020, mill-inqas 
60% mit-total tar-riżorsi tal-FEŻR fuq 
livell nazzjonali għandhom ikunu allokati 
għal kull objettiv tematiku stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

B'deroga minn punt (a) (i), f'dawk ir-
reġjuni li l-PGD per capita tagħhom għall-
perjodu 2007-13 kien ta' anqas minn 75% 
tal-PGD medju tal-UE-25 fil-perjodu ta' 
referenza, imma li huma eliġibbli taħt il-
kategorija ta' tranżizzjoni jew reġjuni aktar 
żviluppati kif definit fl-Artikolu 82(2)(b) u 
(c) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR] fil-perjodu 2014-2020, u għar-
reġjuni kapitali tal-Istati Membri eliġibbli 
taħt l-Artikolu 82(3) tar-Regolament (UE) 
Nru [ ]/2012 [CPR] fil-perjodu 2014-2020,
mill-inqas 60% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
ikunu allokati għal kull objettiv tematiku 
stabbilit f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
[CPR] li mill-inqas punti perċentwali 
minnhom għandhom ikunu allokati għall-
punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru [...] / 2012 [CPR]. Ir-riżorsi tal-FEŻR 
allokati skont il-punt 1 tal-Artikolu 4 
jistgħu jitnaqqsu bl-ammont ekwivalenti 
għar-riżorsi allokali mill-Fond ta’ 
Koeżjoni għall-objettiv tematiku stabbilit 
fil-punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament 
(UE) Nru [...]/2012 [CPR] allokati pro 
rata għall-kategoriji differenti ta’ reġjuni 
fuq il-bażi tal-popolazzjonijiet.

Or. en

Emenda 309
Oldřich Vlasák
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga minn punt (a) (i), f'dawk ir-
reġjuni li l-PGD per capita tagħhom għall-
perjodu 2007-13 kien ta' anqas minn 75% 
tal-PGD medju tal-UE-25 fil-perjodu ta' 
referenza, imma li huma eliġibbli taħt il-
kategorija ta' tranżizzjoni jew reġjuni aktar 
żviluppati kif definit fl-Artikolu 82(2)(b) u 
(c) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR] fil-perjodu 2014-2020, mill-inqas 
60% mit-total tar-riżorsi tal-FEŻR fuq 
livell nazzjonali għandhom ikunu allokati 
għal kull objettiv tematiku stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

B'deroga minn punt (a) (i), f'dawk ir-
reġjuni li l-PGD per capita tagħhom għall-
perjodu 2007-13 kien ta' anqas minn 75% 
tal-PGD medju tal-UE-25 fil-perjodu ta' 
referenza, imma li huma eliġibbli taħt il-
kategorija ta' tranżizzjoni jew reġjuni aktar 
żviluppati kif definit fl-Artikolu 82(2)(b) u 
(c) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR] fil-perjodu 2014-2020, u għar-
reġjuni kapitali tal-Istati Membri eliġibbli 
taħt l-Artikolu 82(3) tar-Regolament (UE) 
Nru [ ]/2012 [CPR] fil-perjodu 2014-2020, 
mill-inqas 60% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
ikunu allokati għal kull objettiv tematiku 
stabbilit f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] li 
mill-inqas punti perċentwali minnhom 
għandhom ikunu allokati għall-punt 4 tal-
Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru [...] / 
2012 [CPR]. Ir- riżorsi tal-FEŻR allokati 
skont il-punt 1 tal-Artikolu 4 jistgħu 
jitnaqqsu mill-ammont ekwivalenti għar-
riżorsi allokati mill-Fond ta’ Koeżjoni 
għall-objettiv tematiku stabbilit fil-punt 4 
tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 
[...]/2012 [CPR] allokati pro rata għall-
kategoriji differenti ta’ reġjuni fuq il-bażi 
tal-popolazzjonijiet.

Or. en

Emenda 310
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga minn punt (a) (i), f'dawk ir- B'deroga minn punt (a) (i), f'dawk ir-
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reġjuni li l-PGD per capita tagħhom għall-
perjodu 2007-13 kien ta' anqas minn 75% 
tal-PGD medju tal-UE-25 fil-perjodu ta' 
referenza, imma li huma eliġibbli taħt il-
kategorija ta' tranżizzjoni jew reġjuni aktar 
żviluppati kif definit fl-Artikolu 82(2)(b) u 
(c) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR] fil-perjodu 2014-2020, mill-inqas 
60% mit-total tar-riżorsi tal-FEŻR fuq 
livell nazzjonali għandhom ikunu allokati 
għal kull objettiv tematiku stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR]. 

reġjuni li l-PGD per capita tagħhom għall-
perjodu 2007-13 kien ta' anqas minn 75 % 
tal-PGD medju tal-UE-25 fil-perjodu ta' 
referenza, imma li huma eliġibbli taħt il-
kategorija ta' tranżizzjoni jew reġjuni aktar 
żviluppati kif definit fl-Artikolu 82(b) u (c) 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
fil-perjodu 2014-2020, mill-inqas 60 %
mit-total tar-riżorsi tal-FEŻR fuq livell 
nazzjonali għandhom ikunu allokati għal 
kull objettiv tematiku stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 kif ukoll kwalunkwe punt 
ieħor tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].  .

Or. de

Emenda 311
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga minn punt (a) (i), f'dawk ir-
reġjuni li l-PGD per capita tagħhom għall-
perjodu 2007-13 kien ta' anqas minn 75% 
tal-PGD medju tal-UE-25 fil-perjodu ta' 
referenza, imma li huma eliġibbli taħt il-
kategorija ta' tranżizzjoni jew reġjuni aktar 
żviluppati kif definit fl-Artikolu 82(2)(b) u 
(c) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR] fil-perjodu 2014-2020, mill-inqas 
60% mit-total tar-riżorsi tal-FEŻR fuq 
livell nazzjonali għandhom ikunu allokati 
għal kull objettiv tematiku stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

B'deroga minn punt (a) (i), f'dawk ir-
reġjuni li l-PGD per capita tagħhom għall-
perjodu 2007-13 kien ta' anqas minn 75% 
tal-PGD medju tal-UE-25 fil-perjodu ta' 
referenza, imma li huma eliġibbli taħt il-
kategorija ta' tranżizzjoni jew reġjuni aktar 
żviluppati kif definit fl-Artikolu 82(2)(b) u 
(c) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR] fil-perjodu 2014-2020, mill-inqas 
60% mit-total tar-riżorsi tal-FEŻR fuq 
livell nazzjonali għandhom ikunu allokati 
għal sa 3 objettivi tematiċi mil-lista 
definita fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

Or. en

Emenda 312
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga minn punt (a) (i), f'dawk ir-
reġjuni li l-PGD per capita tagħhom għall-
perjodu 2007-13 kien ta' anqas minn 75% 
tal-PGD medju tal-UE-25 fil-perjodu ta' 
referenza, imma li huma eliġibbli taħt il-
kategorija ta' tranżizzjoni jew reġjuni aktar 
żviluppati kif definit fl-Artikolu 82(2)(b) u 
(c) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR] fil-perjodu 2014-2020, mill-inqas 
60% mit-total tar-riżorsi tal-FEŻR fuq 
livell nazzjonali għandhom ikunu allokati 
għal kull objettiv tematiku stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

B'deroga minn punt (a) (i), f'dawk ir-
reġjuni li l-PGD per capita tagħhom għall-
perjodu 2007-13 kien ta' anqas minn 75% 
tal-PGD medju tal-UE-25 fil-perjodu ta' 
referenza, imma li huma eliġibbli taħt il-
kategorija ta' tranżizzjoni jew reġjuni aktar 
żviluppati kif definit fl-Artikolu 82(2)(b) u 
(c) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR] fil-perjodu 2014-2020, mill-inqas 
60% mit-total tar-riżorsi tal-FEŻR fuq 
livell nazzjonali għal dawn ir-reġjuni
għandhom ikunu allokati għal kull objettiv 
tematiku stabbilit f'punti 1, 3 u 4 tal-
Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 
[…]/2012 [CPR].

Or. en

Emenda 313
Jan Březina

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga minn punt (a) (i), f'dawk ir-
reġjuni li l-PGD per capita tagħhom għall-
perjodu 2007-13 kien ta' anqas minn 75% 
tal-PGD medju tal-UE-25 fil-perjodu ta' 
referenza, imma li huma eliġibbli taħt il-
kategorija ta' tranżizzjoni jew reġjuni aktar 
żviluppati kif definit fl-Artikolu 82(2)(b) u 
(c) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR] fil-perjodu 2014-2020, mill-inqas 
60% mit-total tar-riżorsi tal-FEŻR fuq 
livell nazzjonali għandhom ikunu allokati 
għal kull objettiv tematiku stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

B'deroga minn punt (a) (i) u (ii), f'dawk ir-
reġjuni li l-PGD per capita tagħhom għall-
perjodu 2007-13 kien ta' anqas minn 75% 
tal-PGD medju tal-UE-25 fil-perjodu ta' 
referenza, imma li huma eliġibbli taħt il-
kategorija ta' tranżizzjoni jew reġjuni aktar 
żviluppati kif definit fl-Artikolu 82(2)(b) u 
(c) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR] fil-perjodu 2014-2020, u għar-
reġjuni kapitali tal-Istati Membri eliġibbli 
taħt l-Artikolu 82(3) tar-Regolament (UE) 
Nru [ ]/2012 [CPR] fil-perjodu 2014-2020,
mill-inqas 60% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
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ikunu allokati għal kull objettiv tematiku 
stabbilit f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] li 
mill-inqas 10 punti perċentwali minnhom 
għandhom ikunu allokati għall-punt 4 tal-
Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 
[...]/2012 [CPR]. Ir- riżorsi tal-FEŻR 
allokati skont il-punt 1 tal-Artikolu 4 
jistgħu jitnaqqsu mill-ammont ekwivalenti 
għar-riżorsi allokati mill-Fond ta’ 
Koeżjoni għall-objettiv tematiku stabbilit 
fil-punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament 
(UE) Nru [...]/2012 [CPR] allokati pro 
rata għall-kategoriji differenti ta’ reġjuni 
fuq il-bażi tal-popolazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jiġu inklużi r-reġjuni kapitali eliġibbli għall-interventi tal-FEŻR taħt l-ambitu 
ta’ dan l-Artikolu.

Emenda 314
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga minn punt (a) (i), f'dawk ir-
reġjuni li l-PGD per capita tagħhom għall-
perjodu 2007-13 kien ta' anqas minn 75% 
tal-PGD medju tal-UE-25 fil-perjodu ta' 
referenza, imma li huma eliġibbli taħt il-
kategorija ta' tranżizzjoni jew reġjuni aktar 
żviluppati kif definit fl-Artikolu 82(2)(b) u 
(c) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR] fil-perjodu 2014-2020, mill-inqas 
60% mit-total tar-riżorsi tal-FEŻR fuq 
livell nazzjonali għandhom ikunu allokati 
għal kull objettiv tematiku stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

Il-punt (b) ta’ dan l-Artikolu għandu 
japplika wkoll għal dawk ir-reġjuni li l-
PGD per capita tagħhom għall-perjodu 
2007-13 kien ta' anqas minn 75% tal-PGD 
medju tal-UE-25 fil-perjodu ta' referenza, 
imma li huma eliġibbli taħt il-kategorija ta' 
tranżizzjoni jew reġjuni aktar żviluppati kif 
definit fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 82(2) 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
fil-perjodu 2014-2020;
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Or. en

Emenda 315
Riikka Manner, Jens Nilsson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-Artikolu 4, għall-
allokazzjoni speċjali għar-reġjuni l-iktar 
imbiegħda u b’popolazzjoni mhux 
iffullata għandha tiġi garantita 
flessibbiltà suffiċjenti għall-użu tar-riżorsi 
sabiex tiġi ssalvagwardjata l-aċċessibilità 
ta’ dawn ir-reġjuni.

Or. en

Emenda 316
Mojca Kleva

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-paragrafu 1 ir-riżorsi tal-
FEŻR allokati skont il-paragrafu 1 tal-
Artikolu 4 jistgħu jitnaqqsu mill-ammont 
ekwivalenti għal riżorsi allokati mill-Fond 
ta’ Koeżjoni għall-objettiv tematiku 
stabbiliti fil-punt 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru [...]/2012 [CPR] 
allokati pro rata għall-kategoriji differenti 
ta’ reġjuni bbażati fuq il-popolazzjoni.

Or. en

Emenda 317
Eleni Theocharous
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-punt (a) (i), fl-Istati 
Membri li huma gżejjer li jirċievu 
finanzjament mill-Fond ta’ Koeżjoni u 
gżejjer oħra ħlief dawk fejn jinsab il-
kapital ta’ Stat Membru jew li għandhom 
konnessjoni mal-kontinent, għandu 
japplika l-punt (b) (i) u (ii).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta se tippermetti lill-Istati Membri u r-reġjuni bi speċifiċitajiet territorjali partikolari 
biex jużaw it-taħlita xierqa tal-politika sabiex jindirizzaw b’mod effettiv l-iżvantaġġi tagħhom 
u jesploraw il-potenzjali tagħhom mingħajr ma jiddilwixxu l-objettiv ġenerali ta’ żieda fil-
konċentrazzjoni tematika.

Emenda 318
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jappoġġja dawn il-
prijoritajiet ta' investiment fi ħdan l-
objettivi tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR]:

Il-FEŻR għandu jappoġġja dawn il-
prijoritajiet ta' investiment fi ħdan il-11 
objettivi tematiċi kollha stabbiliti fl-
Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR], 
elenkati hawn taħt skont dan f’ (1) - (11), 
skont il-ħtiġijiet reġjonali u l-potenzjali 
deskritti fil-Kuntratti ta’ Sħubija:

Or. en

Emenda 319
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jappoġġja dawn il-
prijoritajiet ta' investiment fi ħdan l-
objettivi tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR]:

Il-FEŻR għandu jiffoka l-assistenza tiegħu 
fuq dawn il-prijoritajiet ta' investiment fi 
ħdan l-objettivi tematiċi stabbiliti fl-
Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR]:

Or. en

Emenda 320
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jappoġġja dawn il-
prijoritajiet ta' investiment fi ħdan l-
objettivi tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR]:

Il-FEŻR għandu jappoġġja dawn il-
prijoritajiet ta' investiment fi ħdan l-
objettivi tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR]
skont il-ħtiġijiet reġjonali u l-potenzjali 
deskritti fil-Kuntratti ta’ Sħubija:

Or. en

Emenda 321
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jappoġġja dawn il-
prijoritajiet ta' investiment fi ħdan l-
objettivi tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR]:

Il-FEŻR għandu jappoġġja dawn il-
prijoritajiet ta' investiment fi ħdan l-
objettivi tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR]
skont il-ħtiġijiet reġjonali u l-potenzjali 
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deskritti fil-kuntratti ta’ sħubija:

Or. en

Emenda 322
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jappoġġja dawn il-
prijoritajiet ta' investiment fi ħdan l-
objettivi tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR]:

Il-FEŻR għandu jappoġġja dawn il-
prijoritajiet ta' investiment fi ħdan l-
objettivi tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR]
skont il-ħtiġijiet reġjonali u l-potenzjali 
deskritti fil-Kuntratti ta’ Sħubija:

Or. en

Emenda 323
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jappoġġja dawn il-
prijoritajiet ta' investiment fi ħdan l-
objettivi tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR]:

Il-FEŻR għandu jappoġġja dawn il-
prijoritajiet ta' investiment fi ħdan l-
objettivi tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR], bi qbil mal-ħtiġijiet u l-potenzjalità 
reġjonali deskritti fil-kuntratti ta’ sħubija:

Or. it

Emenda 324
Richard Seeber
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jappoġġja dawn il-
prijoritajiet ta' investiment fi ħdan l-
objettivi tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR]: 

Il-FEŻR għandu jappoġġja dawn il-
prijoritajiet ta' investiment fi ħdan l-
objettivi tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR], skont il-ħtiġijiet reġjonali 
rispettivi:     

Or. de

Ġustifikazzjoni

Peress li r-reġjuni sa ċertu punt għandhom ħtiġijiet differenti ferm, dawn għandhom jitqiesu.   

Emenda 325
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jappoġġja dawn il-
prijoritajiet ta' investiment fi ħdan l-
objettivi tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR]:

Il-FEŻR għandu jappoġġja dawn il-
prijoritajiet ta' investiment fi ħdan l-
objettivi tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR]
skont il-ħtiġijiet reġjonali u l-potenzjali 
deskritti fil-Kuntratti ta’ Sħubija:

Or. en

Emenda 326
Jan Březina

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jappoġġja dawn il- Il-FEŻR għandu jiffoka l-assistenza tiegħu 
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prijoritajiet ta' investiment fi ħdan l-
objettivi tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR]:

fuq dawn il-prijoritajiet ta' investiment fi 
ħdan l-objettivi tematiċi stabbiliti fl-
Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR]:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bidla bħal din tkun ta’ benefiċċju għall-kjarezza rigward l-eliġibbiltà tal-azzjonijiet u n-nefqa 
li tista’ tiġi appoġġjata mill-Fondi.

Emenda 327
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 1 – parti introduttorja

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 favur l-
ambjent permezz ta’:

Or. en

Emenda 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – point 1 – parti introduttorja

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 sostenibbli:

Or. xm

Ġustifikazzjoni

L-innovazzjoni m'għandiex tikkomprometti l-prijorità tematika nru 6, iżda għandha 
tinkoraġġixxi l-iżvilupp sostenibbli.
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Emenda 329
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 1 – parti introduttorja part

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 favur l-
ambjent:

Or. en

Emenda 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titjib tal-infrastruttura tar-riċerka u l-
innovazzjoni (R&I), u l-kapaċità li tiġi 
żviluppata eċċellenza fir-R&I, u l-
promozzjoni ta' ċentri ta' kompetenza,
b'mod partikolari dawk li huma ta' interess 
Ewropew;

(a) it-titjib tal-infrastruttura tar-riċerka u l-
innovazzjoni (R&I), is-servizzi tat-
teknoloġija u l-innovazzjoni u l-kapaċità li 
tiġi żviluppata eċċellenza fir-R&I, u l-
promozzjoni ta' ċentri ta' kompetenza, 
b'mod partikolari dawk li huma ta' interess 
Ewropew;

Or. en

Emenda 331
Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titjib tal-infrastruttura tar-riċerka u l-
innovazzjoni (R&I), u l-kapaċità li tiġi 

(a) it-titjib tal-infrastruttura tar-riċerka u l-
innovazzjoni (R&I), u l-kapaċità li tiġi 
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żviluppata eċċellenza fir-R&I, u l-
promozzjoni ta' ċentri ta' kompetenza, 
b'mod partikolari dawk li huma ta' interess 
Ewropew;

żviluppata eċċellenza fir-R&I, u l-
promozzjoni ta' ċentri ta' kompetenza, 
b'mod partikolari dawk li huma ta' interess 
Ewropew u jekk ikun hemm possibilitajiet 
ta’ sinerġiji ma’ programmi oħra 
Ewropej, bħal pereżempju mal-
kompetizzjoni għall-istabbiliment ta’ 
entitajiet tar-riċerka rinomati taħt l-
Orizzont 2020;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara f’dan ir-rigward il-Premessa 5a (ġdida). Bosta kompetizzjonijiet reġjonali wrew, li dawn 
l-istrumenti għandhom it-tendenza partikolari, li jipproduċu l-aqwa prestazzjoni. 
Madankollu, anki dawk ir-reġjuni, li mhumiex fost ir-rebbieħa, ikollhom titjib fil-qasam tal-
innovazzjoni u konsegwentemt żviluppi pożittivi konsiderevoli.   

Emenda 332
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titjib tal-infrastruttura tar-riċerka u l-
innovazzjoni (R&I), u l-kapaċità li tiġi 
żviluppata eċċellenza fir-R&I, u l-
promozzjoni ta' ċentri ta' kompetenza, 
b'mod partikolari dawk li huma ta' 
interess Ewropew;

(a) it-titjib tal-infrastruttura tar-riċerka u l-
innovazzjoni (R&I), u l-kapaċità li tiġi 
żviluppata eċċellenza fir-R&I, u l-
promozzjoni ta' ċentri ta' kompetenza;

Or. en

Emenda 333
Victor Boştinaru

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

(a) it-titjib tal-infrastruttura tar-riċerka u l-
innovazzjoni (R&I), u l-kapaċità li tiġi 
żviluppata eċċellenza fir-R&I, u l-
promozzjoni ta' ċentri ta' kompetenza, 
b'mod partikolari dawk li huma ta' 
interess Ewropew;

(a) it-titjib tal-infrastruttura tar-riċerka u l-
innovazzjoni (R&I), u l-kapaċità li tiġi 
żviluppata eċċellenza fir-R&I;

Or. en

Emenda 334
Monika Smolková, Vladimír Maňka

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – point 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titjib tal-infrastruttura tar-riċerka u l-
innovazzjoni (R&I), u l-kapaċità li tiġi 
żviluppata eċċellenza fir-R&I, u l-
promozzjoni ta' ċentri ta' kompetenza, 
b'mod partikolari dawk li huma ta' interess 
Ewropew;

(a) it-titjib tal-infrastruttura tar-riċerka u l-
innovazzjoni (R&I), u l-kapaċità li tiġi 
żviluppata eċċellenza fir-R&I, u l-
promozzjoni ta' ċentri ta' kompetenza, 
b'mod partikolari dawk li huma ta' interess 
Ewropew, u innovazzjonijiet fil-qasam 
tas-servizzi;

Or. sk

Emenda 335
Jan Březina

Proposta għal regolament
Article 5 – paragraph 1 – point 1 – point a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titjib tal-infrastruttura tar-riċerka u l-
innovazzjoni (R&I), u l-kapaċità li tiġi 
żviluppata eċċellenza fir-R&I, u l-
promozzjoni ta' ċentri ta' kompetenza, 
b'mod partikolari dawk li huma ta' interess 
Ewropew;

(a) it-titjib tal-infrastruttura tar-riċerka, l-
innovazzjoni (R&I), l-innovazzjoni fis-
servizzi u l-kapaċità li tiġi żviluppata 
eċċellenza fir-R&I, u l-promozzjoni ta' 
ċentri ta' kompetenza, b'mod partikolari ta' 
interess Ewropew;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li tiġi riflessa l-importanza tal-innovazzjoni fis-servizzi, għalhekk nissuġġerixxi 
li tġi inkluża fil-prijorità ta’ investiment (1) (a) kif iddikjarat.

Emenda 336
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-promozzjoni taċ-ċentri ta’ 
kompetenza, b’mod partikolari dawk ta’ 
interess Ewropew;

Or. en

Emenda 337
Ramona Nicole Mănescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 
għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fl-innovazzjoni u r-riċerka u 
l-iżvilupp ta’ konnessjonijiet u strateġiji 
bejn l-intrapriżi, iċ-ċentri tar-R&Ż u l-
edukazzjoni għolja, b’mod partikolari l-
iżvilupp tal-prodott u s-servizz, it-
trasferiment tat-teknoloġija, l-innovazzjoni 
eko-effiċjenti, l-innovazzjoni soċjali, l-
industriji kulturali u kreattivi u l-
applikazzjonijiet ta' servizzi pubbliċi, 
simulazzjoni tal-esiġenzi, netwerking, 
ċentri ta' teknoloġija għolja, u l-
innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;
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Or. en

Emenda 338
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 
għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni eko-effiċjenti, l-
innovazzjoni soċjali u l-industriji kreattivi 
u l-applikazzjonijiet ta' servizzi pubbliċi, 
simulazzjoni tal-esiġenzi, netwerking, 
ċentri ta' teknoloġija għolja, u l-
innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

Or. en

Emenda 339
Hermann Winkler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 
għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

(b) il-promozzjoni ta' investiment f’impriżi 
privati u pubbliċi fir-R&I, l-iżvilupp tal-
prodott u s-servizz, it-trasferiment tat-
teknoloġija, l-innovazzjoni soċjali, l-
industrija kulturali u tal-kreattività u l-
applikazzjonijiet ta' servizzi pubbliċi, 
simulazzjoni tal-esiġenzi, netwerking, 
ċentri ta' teknoloġija għolja, u l-
innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

F’ċerti każi, proġetti innovattivi fuq livell muniċipali jitwettaq minn impriża tal-muniċipalità 
u mhux minn impriża privata. Fi kwalunkwe każ, madankollu, innovazzjoni għandha tkun 
tista’ tingħata għajnuna, irrispettivament mill-forma ġuridika tal-benefiċjarju tal-għajnuna 
potenzjali.  

Emenda 340
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 
għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

(b) il-promozzjoni u l-appoġġ għal 
investiment kummerċjali fir-R&I u ċ-
ċentri ta’ riċerka, l-iżvilupp tal-prodott u 
s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, l-
innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet ta' 
servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-esiġenzi, 
netwerking, ċentri ta' teknoloġija għolja, u 
l-innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

Or. fr

Emenda 341
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 
għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali, l-industriji kulturali
u kreattivi, l-applikazzjonijiet ta' servizzi 
pubbliċi, simulazzjoni tal-esiġenzi, 
netwerking, ċentri ta' teknoloġija għolja, u 
l-innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;
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Or. en

Emenda 342
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 
għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

(b) il-promozzjoni ta' investiment f’impriżi 
privati u pubbliċi fir-R&I, l-iżvilupp tal-
prodott u s-servizz, it-trasferiment tat-
teknoloġija, l-innovazzjoni soċjali u l-
applikazzjonijiet ta' servizzi pubbliċi, 
simulazzjoni tal-esiġenzi, netwerking, 
ċentri ta' teknoloġija għolja, u l-
innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;  

Or. de

Emenda 343
Peter Simon

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 
għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti; 

(b) il-promozzjoni ta' investiment f’impriżi 
privati u pubbliċi fir-R&I, l-iżvilupp tal-
prodott u s-servizz, it-trasferiment tat-
teknoloġija, l-innovazzjoni soċjali u l-
applikazzjonijiet ta' servizzi pubbliċi, 
simulazzjoni tal-esiġenzi, netwerking, 
ċentri ta' teknoloġija għolja, u l-
innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
speċjalizzazzjonijiet intelliġenti; 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Kjarifika tat-test tar-regolament, peress li għandu jiġi żgurat, li l-għajnuna għall-
innovazzjoni tinkludi kemm impriżi privati kif ukoll pubbliċi. 

Emenda 344
Patrice Tirolien

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 
għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, kooperazzjoni 
industrijali, simulazzjoni tal-esiġenzi, 
netwerking, ċentri ta' teknoloġija għolja, u 
l-innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

Or. fr

Emenda 345
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 
għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, u l-iżvilupp ta’ 
konnessjonijiet u sinerġiji bejn l-
intrapriżi, it-titjib fiċ-ċentri tar-R&Ż u l-
edukazzjoni għolja, b’mod partikolari l-
iżvilupp tal-prodott u s-servizz, it-
trasferiment tat-teknoloġija, l-innovazzjoni 
soċjali u l-applikazzjonijiet ta' servizzi 
pubbliċi, simulazzjoni tal-esiġenzi, 
netwerking, ċentri ta' teknoloġija għolja, u 
l-innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
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speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

Or. en

Emenda 346
Fiorello Provera

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 
għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni eko-effiċjenti, l-
innovazzjoni soċjali, l-industriji kulturali 
u kreattivi u l-applikazzjonijiet ta' servizzi 
pubbliċi, simulazzjoni tal-esiġenzi, 
netwerking, ċentri ta' teknoloġija għolja, u 
l-innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

Or. en

Emenda 347
Viktor Uspaskich

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 
għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi u l-iżvilupp urban, 
simulazzjoni tal-esiġenzi, netwerking, 
ċentri ta' teknoloġija għolja, u l-
innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

Or. en
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Emenda 348
Richard Seeber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 
għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija,
il-promozzjoni ta’ proġetti tar-riċerka fil-
qasam tal-effiċjenza tal-enerġija, l-
innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet ta' 
servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-esiġenzi, 
netwerking, ċentri ta' teknoloġija għolja, u 
l-innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
speċjalizzazzjonijiet intelliġenti; 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Investimenti fil-promozzjoni ta’ proġetti tar-riċerka fil-qasam tal-effiċjenza tal-enerġija jġibu 
valur miżjud għall-popolazzjoni kollha, u jgħinu sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Istrateġija 
Ewropa-2020.

Emenda 349
Bogusław Sonik

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 
għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija,
l-innovazzjoni eko-effiċjenti, l-
innovazzjoni soċjali l-industriji kulturali u 
kreattivi u l-applikazzjonijiet ta' servizzi 
pubbliċi, simulazzjoni tal-esiġenzi, 
netwerking, ċentri ta' teknoloġija għolja, u 
l-innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
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speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

Or. en

Emenda 350
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – point 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b)  il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 
għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp u l-
inġinerija tal-prodott, is-servizz u l-
proċess, innovazzjoni organizzattiva u 
għas-suq, it-trasferiment tat-teknoloġija, l-
innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet ta' 
servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-esiġenzi, 
netwerking, ċentri ta' teknoloġija għolja, u 
l-innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-inġinerija ta' prodott għandha tkun eliġibbli sabiex l-intrapriżi jkunu jistgħu jinvestu fid-
disinn industrijali u prodotti ġodda li mbagħad jiġu ttestjati fuq skala industrijali. Attivitajiet 
ta' innovazzjoni ta' proċess (manifattura jew produzzjoni), metodi organizzattivi (Ġestjoni tar-
Riżorsi Umani, pjattaformi għat-tagħlim) u l-metodi tas-suq (it-tnaqqis tad-distanza mill-
konsumatur aħħari) jirrappreżentaw valur miżjud ogħla għall-intrapriżi sabiex 
jimmodernizzaw u jtejbu l-kompetittività.

Emenda 351
Lambert van Nistelrooij

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
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u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 
għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali, l-eko-innovazzjoni,
l-applikazzjonijiet ta' servizzi pubbliċi, 
simulazzjoni tal-esiġenzi, netwerking, 
ċentri ta' teknoloġija għolja, u l-
innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

Or. en

Emenda 352
Michael Theurer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 
għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti; 

(b) il-promozzjoni ta' investiment f’impriżi 
privati u pubbliċi fir-R&I, l-iżvilupp tal-
prodott u s-servizz, it-trasferiment tat-
teknoloġija, l-innovazzjoni soċjali u l-
applikazzjonijiet ta' servizzi pubbliċi, 
simulazzjoni tal-esiġenzi, netwerking, 
ċentri ta' teknoloġija għolja, u l-
innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
speċjalizzazzjonijiet intelliġenti; 

Or. de

Emenda 353
Manfred Weber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 

(b) il-promozzjoni ta' investiment f’impriżi 
privati u pubbliċi fir-R&I, l-iżvilupp tal-
prodott u s-servizz, it-trasferiment tat-
teknoloġija, l-innovazzjoni soċjali u l-
applikazzjonijiet ta' servizzi pubbliċi, 
simulazzjoni tal-esiġenzi, netwerking, 
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għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti; 

ċentri ta' teknoloġija għolja, u l-
innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
speċjalizzazzjonijiet intelliġenti; 

Or. de

Emenda 354
Richard Seeber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 
għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali, l-eko-innovazzjoni,
u l-applikazzjonijiet ta' servizzi pubbliċi, 
simulazzjoni tal-esiġenzi, netwerking, 
ċentri ta' teknoloġija għolja, u l-
innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

Or. en

Emenda 355
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-appoġġ għal rabtiet u sinerġiji 
adegwati mal-programm Horizon 2020 
tal-UE;

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ għar-riċerka xjentifika jorbot b’mod xieraq mal-politika ta’ koeżjoni, bil-għan li 
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tkun iffaċilitata l-kisba tal-objettivi tagħha.

Emenda 356
Oldřich Vlasák

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-għajnuna għar-riċerka teknoloġika u 
applikata, il-linji pilota, l-azzjonijiet li 
jivvalidaw prodott bikri, il-kapaċità fil-
manifattura avvanzata u l-ewwel 
produzzjoni ta' Teknoloġiji li Jiftħu l-
Possibbilitajiet, u t-tixrid ta' teknoloġiji 
għal għanijiet ġenerali;

(c) l-għajnuna għar-riċerka, il-linji pilota, l-
azzjonijiet li jivvalidaw prodott bikri, il-
kapaċità fil-manifattura avvanzata u l-
ewwel produzzjoni b’mod partikolari ta' 
Teknoloġiji li Jiftħu l-Possibbilitajiet, u t-
tixrid ta' teknoloġiji għal għanijiet ġenerali;

Or. en

Emenda 357
Peter Simon

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-għajnuna għar-riċerka teknoloġika u 
applikata, il-linji pilota, l-azzjonijiet li 
jivvalidaw prodott bikri, il-kapaċità fil-
manifattura avvanzata u l-ewwel 
produzzjoni ta' Teknoloġiji li Jiftħu l-
Possibbilitajiet, u t-tixrid ta' teknoloġiji 
għal għanijiet ġenerali; .

(c) l-għajnuna għar-riċerka teknoloġika u 
applikata kif ukoll l-applikazzjonijiet 
tagħhom, anki fis-settur pubbliku, il-linji 
pilota, l-azzjonijiet li jivvalidaw prodott 
bikri, il-kapaċità fil-manifattura avvanzata 
u l-ewwel produzzjoni ta' Teknoloġiji li 
Jiftħu l-Possibbilitajiet, u t-tixrid ta' 
teknoloġiji għal għanijiet ġenerali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tat-test tar-regolament, sabiex anki proġetti ta’ riċerka innovattivi ta’ awtoritajiet 
pubbliċi, pereżempju fuq livell muniċipali jkunu eliġibbli għall-għajnuna.  
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Emenda 358
Nuno Teixeira

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-għajnuna għar-riċerka teknoloġika u 
applikata, il-linji pilota, l-azzjonijiet li 
jivvalidaw prodott bikri, il-kapaċità fil-
manifattura avvanzata u l-ewwel 
produzzjoni ta' Teknoloġiji li Jiftħu l-
Possibbilitajiet, u t-tixrid ta' teknoloġiji 
għal għanijiet ġenerali.

c) l-għajnuna għar-riċerka teknoloġika u 
applikata, il-kapaċitajiet fil-laboratorju, il-
proprjetà industrijali, prototipi, il-linji 
pilota, l-azzjonijiet li jivvalidaw prodott 
bikri, il-kapaċità fil-manifattura avvanzata 
u l-ewwel produzzjoni ta' Teknoloġiji li 
Jiftħu l-Possibbilitajiet kif ukoll 
jiżviluppaw u jxerrdu teknoloġiji għal 
għanijiet ġenerali.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Ħafna intrapriżi għandhom laboratorji tagħhom stess għall-iżvilupp ta' prodotti ġodda u 
għalhekk jistgħu jippreżentaw lill-klijenti tagħhom b'ippakkjar ġdid għall-konsumatur aħħari. 
Dawn l-attivitajiet tal-laboratorju għandhom ikunu eliġibbli billi jinkoraġġixxu titjib fl-
innovazzjoni tan-negozju u l-iżvilupp ta' prodotti ġodda ta' valur ogħla miżjud, bir-riċerka 
kollha protetta minn privattivi (proprjetà industrijali).

Emenda 359
Jan Březina

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-għajnuna għar-riċerka teknoloġika u 
applikata, il-linji pilota, l-azzjonijiet li 
jivvalidaw prodott bikri, il-kapaċità fil-
manifattura avvanzata u l-ewwel 
produzzjoni ta' Teknoloġiji li Jiftħu l-
Possibbilitajiet, u t-tixrid ta' teknoloġiji 
għal għanijiet ġenerali;

(c) l-għajnuna għar-riċerka, il-linji pilota, l-
azzjonijiet li jivvalidaw prodott bikri, il-
kapaċità fil-manifattura avvanzata u l-
ewwel produzzjoni b’mod partikolari ta' 
Teknoloġiji li Jiftħu l-Possibbilitajiet, u t-
tixrid ta' teknoloġiji għal għanijiet ġenerali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi evitat li jkun hemm kliem wisq speċifiku u limitat fil-każ ta’ prijoritajiet ta’ 
investiment nirrakkomanda li jiġu emendati l-kliem tal-prijorità ta’ investiment (1)(c) skond 
it-test imsemmi hawn fuq.

Emenda 360
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 1 – punt c – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) L-iżvilupp ta’ konnessjonijiet u sinerġiji 
xierqa ma’ Orizzont 2020

Or. en

Emenda 361
Ramona Nicole Mănescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Il-mobilizzazzjoni tal-kapaċitajiet ta’ 
innovazzjoni tal-SMEs fl-oqsma kollha, l-
iskoperta u l-għajnuna għall-innovazzjoni 
fl-intrapriżi żgħar u mikro u għall-
“innovaturi reqdin”, b’mod partikolari 
permezz ta’ kkowċjar (‘mentoring’) għall-
intrapriżi żgħar u mikro, l-għajnuna 
għall-organizzazzjonijiet intermedjarji u l-
implimentazzjoni tagħhom ta’ miżuri biex 
jinkoraġġixxu l-kultura ta’ innovazzjoni, 
il-kooperazzjoni maċ-ċentri ta’ riċerka, 
għajnuna għall-implimentazzjoni tal-
innovazzjoni u l-isfruttament kummerċjali 
tagħhom;
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Or. en

Emenda 362
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-iżvilupp ta’ konnessjonijiet u 
sinerġiji bejn l-intrapriżi, iċ-ċentri ta’ 
riċerka u l-iżvilupp u l-edukazzjoni 
terzjarja

Or. fr

Emenda 363
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) L-iżvilupp ta’ konnessjonijiet u 
sinerġiji xierqa ma’ Orizzont 2020

Or. en

Emenda 364
Fiorello Provera

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-iżvilupp ta’ rabtiet u sinerġiji xierqa 
ma’ Orizzont 2020;

Or. en
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Emenda 365
Bogusław Sonik

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-iżvilupp ta’ konnessjonijiet u 
sinerġiji xierqa ma’ Orizzont 2020;

Or. en

Emenda 366
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 1 – punt c A (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c A) Appoġġ għall-iżvilupp u r-ristrutturar 
ta' parks tax-xjenza u t-teknoloġija, inkluż 
il-promozzjoni ta' sinerġiji strateġiċi bejn 
ix-xjenza u entitajiet u intrapriżi tat-
teknoloġija, il-ħolqien ta' kumpaniji 
inkubaturi u aċċeleraturi tan-negozju 
għall-intrapriżi teknoloġiċi, u t-tisħiħ ta' 
investiment reġjonali f'ċentri kompetittivi 
u tat-teknoloġija. 

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Il-parks tax-Xjenza u t-teknoloġija għandhom jiġu nklużi fl-għanijiet primarji, peress li dawn 
jippromwovu sinerġiji strateġiċi bejn l-istituzzjonijiet varji fi ħdan l-istess settur kummerċjali. 
L-intenzjoni hija li r-reġjuni jinvestu f'zoni rinnovati, jattiraw intrapriżi speċjalizzati li 
joħolqu netwerks ta' kooperazzjoni ma' universitajiet jew ċentri ta' riċerka. L-iżvilupp 
territorjali jista' jiġi stimulat mill-investiment fl-infrastruttura li mbagħad iwassal għal-
lokalizzazzjoni tal-intrapriża.

Emenda 367
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) il-preżervazzjoni u l-promozzjoni tal-
patrimonju kulturali u kreattiv tal-Unjoni 
Ewropea
(a) il-preferenza għal politiki kulturali 
parteċipati u kondiviżi maħsuba għal 
appoġġ u valutazzjoni tal-patrimonju 
kulturali Ewropew, materjali u mhux, bil-
għan li jkun garantit impatt ekonomiku u 
konjittiv ;
(b) appoġġ  għall-esperimentazzjoni, l-
innovazzjoni u l-intraprenditorija fis-
settur kulturali u kreattiv;
(c) il-promozzjoni tat-turiżmu sostenibbli, 
inklużi attivitajiet ta’ turiżmu marittimu, 
permezz tal-iżvilupp fit-territorji, ta’ 
netwerks u servizzi effiċjenti, innovattivi u 
ta’ kwalità;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha tippermetti l-valorizzazzjoni tal-kultura tal-Unjoni 
Ewropea f’sens wiesa’, dan jiggarantixxi li l-iżvilupp tat-territorji jseħħ anke permezz tal-
protezzjoni u l-promozzjoni tal-patrimonju kulturali u l-appoġġ tat-turiżmu sostenibbli, għall-
esperimentazzjoni u għall-kreattività 
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Emenda 368
Ramona Nicole Mănescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) it-titjib tal-aċċess għal, u l-użu u l-
kwalità tal-ICT:

(2) it-titjib tal-aċċess għal, u l-użu u l-
kwalità tal-ICT permezz ta’:

Or. en

Emenda 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) it-titjib tal-aċċess għal, u l-użu u l-
kwalità tal-ICT:

(2) it-titjib tal-aċċess wiesa’ għal, u l-użu u 
l-kwalità tal-ICT:

Or. en

Emenda 370
Ramona Nicole Mănescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-estensjoni fil-firxa tal-broadband u l-
provvediment ta' netwerks veloċi ;

(a) l-estensjoni fil-firxa tal-broadband u l-
provvediment ta' netwerks veloċi  u 
għajnuna għall-adozzjoni tat-teknoloġiji 
tal-ġejjieni u emerġenti u n-netwerks 
għall-ekonomija diġitali;

Or. en



PE491.053v01-00 156/170 AM\903902MT.doc

MT

Emenda 371
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-estensjoni fil-firxa tal-broadband u l-
provvediment ta' netwerks veloċi ;

(a) l-estensjoni fil-firxa tal-broadband u l-
provvediment ta' netwerks veloċi  u l-
għajnuna għall-adozzjoni tat-teknoloġiji 
tal-ġejjieni u emerġenti u n-netwerks 
għall-ekonomija diġitali;

Or. en

Emenda 372
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iżvilupp ta' prodotti u servizzi tal-
ICT, il-kummerċ elettroniku u t-titjib fir-
rikjesta tal-ICT;

(b) l-iżvilupp ta' prodotti u servizzi diġitali 
u tal-ICT, il-kummerċ elettroniku u t-titjib 
fir-rikjesta tal-ICT;

Or. fr

Emenda 373
Ramona Nicole Mănescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tisħiħ tal-applikazzjoni tal-ICT għal 
gvern elettroniku (e-government), tagħlim 
elettroniku (e-learning), inklużjoni 
elettronika (e-inclusion) u struttura tas-

(c) it-tisħiħ tal-applikazzjoni tal-ICT għal 
gvern elettroniku (e-government), tagħlim 
elettroniku (e-learning), inklużjoni 
elettronika (e-inclusion), kultura 
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saħħa elettronika (e-health); elettronika (e-culture) u struttura tas-saħħa 
elettronika (e-health);

Or. en

Emenda 374
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tisħiħ tal-applikazzjoni tal-ICT għal 
gvern elettroniku (e-government), tagħlim 
elettroniku (e-learning), inklużjoni 
elettronika (e-inclusion) u struttura tas-
saħħa elettronika (e-health);

(c) it-tisħiħ tal-applikazzjoni tal-ICT għal 
gvern elettroniku (e-government), tagħlim 
elettroniku (e-learning), taħriġ elettroniku 
(e-training), kultura elettronika (e-
culture), inklużjoni elettronika (e-
inclusion) u struttura tas-saħħa elettronika 
(e-health);

Or. en

Emenda 375
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tisħiħ tal-applikazzjoni tal-ICT għal 
gvern elettroniku (e-government), tagħlim 
elettroniku (e-learning), inklużjoni 
elettronika (e-inclusion) u struttura tas-
saħħa elettronika (e-health);

(c) it-tisħiħ tal-applikazzjoni tal-ICT għal 
gvern elettroniku (e-government), tagħlim 
elettroniku (e-learning), inklużjoni 
elettronika (e-inclusion),struttura tas-saħħa 
elettronika (e-health) u kultura elettronika 
(e-culture);

Or. fr

Emenda 376
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tisħiħ tal-applikazzjoni tal-ICT għal 
gvern elettroniku (e-government), tagħlim 
elettroniku (e-learning), inklużjoni 
elettronika (e-inclusion) u struttura tas-
saħħa elettronika (e-health);

(c) it-tisħiħ tal-applikazzjoni tal-ICT għal 
gvern elettroniku (e-government), tagħlim 
elettroniku (e-learning), kultura 
elettronika (e-culture), inklużjoni 
elettronika (e-inclusion) u struttura tas-
saħħa elettronika (e-health);

Or. en

Emenda 377
Fiorello Provera

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tisħiħ tal-applikazzjoni tal-ICT għal 
gvern elettroniku (e-government), tagħlim 
elettroniku (e-learning), inklużjoni 
elettronika (e-inclusion) u struttura tas-
saħħa elettronika (e-health);

(c) it-tisħiħ tal-applikazzjoni tal-ICT għal 
gvern elettroniku (e-government), kultura 
elettronika (e-culture), tagħlim elettroniku 
(e-learning), inklużjoni elettronika (e-
inclusion) u struttura tas-saħħa elettronika 
(e-health);

Or. en

Emenda 378
Bogusław Sonik

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tisħiħ tal-applikazzjoni tal-ICT għal 
gvern elettroniku (e-government), tagħlim 
elettroniku (e-learning), inklużjoni 
elettronika (e-inclusion) u struttura tas-

(c) it-tisħiħ tal-applikazzjoni tal-ICT għal 
gvern elettroniku (e-government), tagħlim 
elettroniku (e-learning), kultura 
elettronika (e-culture), inklużjoni 
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saħħa elettronika (e-health); elettronika (e-inclusion) u struttura tas-
saħħa elettronika (e-health);

Or. en

Emenda 379
Nuno Teixeira

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) it-tisħiħ tal-applikazzjoni tal-ICT għal 
gvern elettroniku (e-government), tagħlim 
elettroniku (e-learning), inklużjoni 
elettronika (e-inclusion) u struttura tas-
saħħa elettronika (e-health);

c) it-tisħiħ tal-applikazzjoni tal-ICT għal 
gvern elettroniku (e-government), tagħlim 
elettroniku (e-learning), inklużjoni 
elettronika (e-inclusion) u struttura tas-
saħħa elettronika (e-health) u pjattaformi 
teknoloġiċi fl-edukazzjoni;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Barra minn investiment f'teknoloġija għat-tagħlim, is-saħħa u l-inklużjoni elettronika (e-
inclusion), għandu jkun eligibbli ukoll l-investiment fl-edukazzjoni, per eżempju, it-tagħlim 
elettroniku (e-learning) u l-pjattaformi tat-tagħlim elettroniku (e-learning) u tat-tagħlim 
imħallat (b-learning) li huma disponibbli permezz ta' tagħlim minn distanza (distance-
learning).

Emenda 380
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) it-tisħiħ tal-applikazzjonijiet tal-ICT 
għall-ġestjoni u l-kontroll tas-sistema tal-
enerġija;

Or. en
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Emenda 381
Ramona Nicole Mănescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) It-tisħiħ tal-applikazzjonijiet tal-ICT 
għall-ġestjoni u l-kontroll tas-sistema tal-
enerġija;

Or. en

Emenda 382
Fiorello Provera

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) It-tisħiħ tal-applikazzjonijiet tal-ICT 
għall-ġestjoni u l-kontroll tas-sistema tal-
enerġija;

Or. en

Emenda 383
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-promozzjoni tal-aċċessibbiltà tal-
prodotti u servizzi tal-ICT għal gruppi ta’ 
nies żvantaġġjati.

Or. en
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Emenda 384
Bogusław Sonik

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Tisħiħ tal-applikazzjonijiet tal-ICT
għall-ġestjoni u l-kontroll tas-sistema tal-
enerġija.

Or. en

Emenda 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) il-promozzjoni tal-aċċessibbiltà tal-
prodotti u s-servizzi tal-ICT għal gruppi 
ta’ persuni żvantaġġjati.

Or. en

Emenda 386
Fiorello Provera

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) il-promozzjoni tal-aċċessibbiltà tal-
prodotti u s-servizzi yal-ICT għal reġjuni 
bi żvantaġġ naturali permanenti kif 
imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament 
(UE) Nru [...]/2012 [CPR],
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Or. en

Emenda 387
Bogusław Sonik

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) il-promozzjoni tal-aċċessibbiltà tal-
prodotti u s-servizzi tal-ICT għal reġjuni 
bi żvantaġġ naturali permanenti kif 
imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament 
(UE) Nru [...]/2012 [CPR],.

Or. en

Emenda 388
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) it-titjib tal-kompetittività tal-SMEs: (3) it-titjib tal-kompetittività u tas-
sostenibbiltà tal-intrapriżi u b’mod 
partikolari tal-SMEs permezz ta’:

Or. en

Emenda 389
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) it-titjib tal-kompetittività tal-SMEs: (3) it-titjib tal-kompetittività u tas-
sostenibbiltà tal-SMEs:
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Or. en

Emenda 390
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) it-titjib tal-kompetittività tal-SMEs: (3) it-titjib tal-kompetittività ta’ impriżi, 
speċjalment tal-SMEs:  

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-SMEs, li mingħajr dubju l-enfasi għandu jkun fuqhom, għandhom ikunu possibbli 
anki investimenti f’intrapriżi oħra. L-indikaturi fl-Anness għandhom jiġu aġġornati b’mod 
korrispondenti. 

Emenda 391
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) it-titjib tal-kompetittività tal-SMEs: (3) it-titjib tal-kompetittività tal-intrapriżi, 
primarjament tal-SMEs:

Or. fr

Emenda 392
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – parti introduttorja



PE491.053v01-00 164/170 AM\903902MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) it-titjib tal-kompetittività tal-SMEs: (3) it-titjib tal-kompetittività tal-intrapriżi 
u b’mod partikolari tal-SMEs :

Or. en

Emenda 393
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3) it-titjib tal-kompetittività tal-SMEs: 3) it-titjib tal-kompetittività tal-intrapriżi, 
b’mod speċjali tal-SMEs, inklużi l-
intrapriżi soċjali u dawk tal-ekonomija 
soċjali:

Or. es

Emenda 394
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) it-titjib tal-kompetittività tal-SMEs: (3) it-titjib tal-kompetittività ta’ impriżi, 
speċjalment (SMEs):

Or. de

Emenda 395
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) it-titjib tal-kompetittività tal-SMEs: (3) it-titjib tal-kompetittività u tas-
sostenibbiltà tal-SMEs:

Or. en

Emenda 396
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) it-titjib tal-kompetittività tal-SMEs: (3) it-titjib tal-kompetittività tal-intrapriżi 
u b’mod partikolari tal-SMEs permezz ta’

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE għandha tgħin lill-intrapriżi Ewropej b’mod ġenerali, skont il-Politika industrijali 
Ewropea

Emenda 397
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' ditti ġodda; 

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' impriżi ġodda kif 
ukoll tibdil fl-azjendi; il-promozzjoni ta’ 
azzjonijiet ta’ appoġġ għall-għajnuna u 
stabbiliment ta’ SMEs u l-promozzjoni ta’ 
investimenti ta’ impriżi individwali;   

Or. de
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Emenda 398
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' ditti ġodda;

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' ditti ġodda u l-
irkupru ta’ intrapriżi eżistenti inkluż 
permezz ta’ inkubaturi kummerċjali, kig 
ukoll f’żoni li jiffaċċjaw sfidi ambjentali, 
klimatiċi jew demografiċi kbar permezz 
tal-iżvilupp ta’ sinerġiji mal-FSE;

Or. en

Emenda 399
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' ditti ġodda;

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' ditti ġodda, b'mod 
partikolari f'oqsma li jħabbtu wiċċhom 
ma' sfidi soċjali kbar bħal distretti urbani 
żvantaġġati u minn żvilupp ta' sinerġiji 
mal-FSE, kif ukoll il-promozzjoni ta' 
proġetti ta' ekoturiżmu u t-turiżmu 
sostenibbli;

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Id-distretti urbani żvantaġġati huma sors ta' riżorsi li spiss ma jkollhomx biżżejjed mezzi u 
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għarfien biex jiżviluppaw l-intraprenditorija peress li dawn l-oqsma huma spiss injorati mill-
investituri.

Emenda 400
Manfred Weber, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' ditti ġodda;

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' ditti ġodda, inkluż 
permezz ta’ inkubaturi kummerċjali;

Or. en

Emenda 401
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' ditti ġodda;

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari b’kunsiderazzjoni tal-
mod tal-intrapriżi ta’ finanzjament tan-
nisa billi jiġi aġevolat l-isfruttar 
ekonomiku ta' ideat ġodda u trawwim fil-
ħolqien ta' ditti ġodda;

Or. en

Emenda 402
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' ditti ġodda;

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' ditti ġodda, b’mod 
partikolari f’żoni li jiffaċċjaw sfidi 
ambjentali, klimatiċi jew demografiċi kbar 
bħal fir-reġjuni muntanjużi u billi jiġu 
żviluppati sinerġiji mal-FSE;

Or. en

Emenda 403
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' ditti ġodda;

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' ditti ġodda inklużi 
investimenti tat-tip tal-kapital ta’ riskju;

Or. en

Emenda 404
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' ditti ġodda;

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien u t-trasferiment/bidu 
mill-ġdid ta' negozju ta’ ditti;
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Emenda 405
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' ditti ġodda; 
Förderung des Unternehmergeists, 
insbesondere durch Erleichterung der 
wirtschaftlichen Nutzung neuer Ideen und 
Förderung von Unternehmensgründungen;

(a) ) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' impriżi ġodda u 
trasferimenti ta’ negozji; speċjalment 
f’reġjuni li jaħbbtu wiċċhom ma’ sfidi 
ambjentali, klimatiċi jew demografiċi 
kbar, bħal kif inhu l-każ ta’ reġjuni 
muntanjużi; 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fin-natura tagħhom reġjuni muntanjużi għandhom sfidi speċjali. Dawn għandhom iħabbtu 
wiċċhom ma’ diversi problemi, bħal pereżempju, l-emigrazzjoni u l-iżvantaġġi ekonomiċi. 
Strateġija integrata fl-għajnuna permezz ta’ fondi strutturali hija partikolarment meħtieġa 
f’dan ir-rigward. 

Emenda 406
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' ditti ġodda;

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' ditti ġodda,
b’mod partikolari f’żoni li jiffaċċjaw 
żvantaġġi ambjentali, klimatiċi jew 
demografiċi bħal fir-reġjuni muntanjużi u 
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billi jiġu żviluppati sinerġiji mal-FSE;

Or. en


