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Emenda 783
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-talbiet għall-emenda tal-programmi 
mressqin minn Stat Membru għandhom 
jiġu sostanzjati kif mistħoqq u għandhom 
b’mod partikolari jistabbilixxu l-impatt 
mistenni tal-bidliet għall-programm mal-
ilħuq tal-istrateġija tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u l-
għanijiet speċifiċi ddefiniti fil-programm, 
filwaqt li jitqiesu l-Qafas Strateġiku 
Komuni u l-Kuntratt ta’ Sħubija. 
Għandhom ikunu akkompanjati mill-
programm rivedut u, fejn xieraq, minn 
Kuntratt ta’ Sħubija rivedut.

It-talbiet għall-emenda tal-programmi 
mressqin minn Stat Membru għandhom 
jitħejjew kif dovut f'konformità mal-
Artikolu 5; għandhom jiġu sostanzjati u 
għandhom b’mod partikolari jistabbilixxu 
l-impatt mistenni tal-bidliet għall-
programm mal-ilħuq tal-istrateġija tal-
Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv u l-għanijiet speċifiċi ddefiniti fil-
programm, filwaqt li jitqiesu l-Qafas 
Strateġiku Komuni u l-Kuntratt ta’ Sħubija. 
Għandhom ikunu akkompanjati mill-
programm rivedut u, fejn xieraq, minn 
Kuntratt ta’ Sħubija rivedut.

Or. fr

Emenda 784
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-talbiet għall-emenda tal-programmi 
mressqin minn Stat Membru għandhom 
jiġu sostanzjati kif mistħoqq u għandhom 
b’mod partikolari jistabbilixxu l-impatt 
mistenni tal-bidliet għall-programm mal-
ilħuq tal-istrateġija tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u l-
għanijiet speċifiċi ddefiniti fil-programm, 
filwaqt li jitqiesu l-Qafas Strateġiku 
Komuni u l-Kuntratt ta’ Sħubija.

It-talbiet għall-emenda tal-programmi 
mressqin minn Stat Membru għandhom 
jiġu sostanzjati kif mistħoqq u għandhom 
b’mod partikolari jistabbilixxu l-impatt 
mistenni tal-bidliet għall-programm mal-
ilħuq tal-istrateġija tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u żvilupp 
sostenibbli, kif ukoll l-għanijiet speċifiċi 
ddefiniti fil-programm, filwaqt li jitqiesu l-
Qafas Strateġiku Komuni u l-Kuntratt ta’ 
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Għandhom ikunu akkompanjati mill-
programm rivedut u, fejn xieraq, minn 
Kuntratt ta’ Sħubija rivedut.

Sħubija. It-talbiet għandhom isiru 
f'konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 24, b'mod partikulari dawk 
relatati mal-prinċipji orizzontali, inkluż il-
prinċipju ta' sħubija u l-approċċ ta' 
governanza f'diversi livelli msemmi fl-
Artikolu 5.

Or. en

Emenda 785
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni pprovduta skont il-
paragrafu 1 filwaqt li tqis il-ġustifikazzjoni 
li jkun ipprovda l-Istat Membru. Il-
Kummissjoni tista’ tagħmel 
osservazzjonijiet u l-Istat Membru għandu 
jipprovdi lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni addizzjonali kollha 
meħtieġa. Skont ir-regoli speċifiċi għall-
Fond, il-Kummissjoni għandha tapprova t-
talbiet għall-emendar ta’ programm mhux 
aktar tard minn ħames xhur mid-data li 
fiha jkunu tressqu formalment mill-Istat 
Membru, dejjem jekk kull osservazzjoni li 
tkun għamlet il-Kummissjoni tkun tqieset 
b’mod xieraq. Fejn jeħtieġ, fl-istess waqt, 
il-Kummissjoni għandha temenda d-
deċiżjoni li tapprova l-Kuntratt ta’ Sħubija 
skont l-Artikolu 15(3).

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni pprovduta skont il-
paragrafu 1 filwaqt li tqis il-ġustifikazzjoni 
li jkun ipprovda l-Istat Membru. Il-
Kummissjoni tista’ tagħmel 
osservazzjonijiet u l-Istat Membru għandu 
jipprovdi lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni addizzjonali kollha 
meħtieġa. Skont ir-regoli speċifiċi għall-
Fond, il-Kummissjoni għandha tapprova t-
talbiet għall-emendar ta’ programm mhux 
aktar tard minn tliet xhur mid-data li fiha 
jkunu tressqu formalment mill-Istat 
Membru, dejjem jekk kull osservazzjoni li 
tkun għamlet il-Kummissjoni tkun tqieset 
b’mod xieraq. Fejn jeħtieġ, fl-istess waqt, 
il-Kummissjoni għandha temenda d-
deċiżjoni li tapprova l-Kuntratt ta’ Sħubija 
skont l-Artikolu 15(3).

Or. en

Emenda 786
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine
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Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni pprovduta skont il-
paragrafu 1 filwaqt li tqis il-ġustifikazzjoni 
li jkun ipprovda l-Istat Membru. Il-
Kummissjoni tista’ tagħmel 
osservazzjonijiet u l-Istat Membru għandu 
jipprovdi lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni addizzjonali kollha 
meħtieġa. Skont ir-regoli speċifiċi għall-
Fond, il-Kummissjoni għandha tapprova t-
talbiet għall-emendar ta’ programm mhux 
aktar tard minn ħames xhur mid-data li 
fiha jkunu tressqu formalment mill-Istat 
Membru, dejjem jekk kull osservazzjoni li 
tkun għamlet il-Kummissjoni tkun tqieset 
b’mod xieraq. Fejn jeħtieġ, fl-istess waqt, 
il-Kummissjoni għandha temenda d-
deċiżjoni li tapprova l-Kuntratt ta’ Sħubija 
skont l-Artikolu 15(3).

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni pprovduta skont il-
paragrafu 1 filwaqt li tqis il-ġustifikazzjoni 
li jkun ipprovda l-Istat Membru. Il-
Kummissjoni tista’ tagħmel 
osservazzjonijiet u l-Istat Membru għandu 
jipprovdi lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni addizzjonali kollha 
meħtieġa. Skont ir-regoli speċifiċi għall-
Fond, il-Kummissjoni għandha tapprova t-
talbiet għall-emendar ta’ programm mhux 
aktar tard minn xahrejn mid-data li fiha 
jkunu tressqu formalment mill-Istat 
Membru, dejjem jekk kull osservazzjoni li 
tkun għamlet il-Kummissjoni tkun tqieset 
b’mod xieraq. Fejn jeħtieġ, fl-istess waqt, 
il-Kummissjoni għandha temenda d-
deċiżjoni li tapprova l-Kuntratt ta’ Sħubija 
skont l-Artikolu 15(3).

Or. it

Ġustifikazzjoni

Qed jintalab tnaqqis fl-iskadenza sa meta l-Kummissjoni tista' temenda l-Programmi 
Operattivi.

Emenda 787
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26a
Emenda tal-programmi għall-fondi ta' 
żvilupp makroreġjonali
1. It-talbiet għall-emenda ta' programm 
għal fon ta' żvilupp makroreġjonali 
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mressqin minn grupp ta' Stati Membri 
għandhom jiġu sostanzjati kif mistħoqq u 
għandhom b’mod partikolari jistabbilixxu 
l-impatt mistenni tal-bidliet għall-
programm għall-fond ta' żvilupp 
makroreġjonali fuq l-ilħuq tal-istrateġija 
tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, kif ukoll l-għanijiet 
speċifiċi ddefiniti fil-programm għall-fond 
ta' żvilupp makroreġjonali, filwaqt li 
jitqiesu l-Qafas Strateġiku Komuni u l-
ftehimiet konklużi mill-grupp ta' Stati 
Membri dwar it-twaqqif ta' fond ta' 
żvilupp makroreġjonali. Dawn għandhom 
jiġu akkumpanjati mill-programm rivedut 
għall-fond ta' żvilupp makroreġjonali.
2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni pprovduta skont il-
paragrafu 1, filwaqt li tqis il-
ġustifikazzjoni li jkun ipprovda l-grupp ta' 
Stati Membri li jkunu waqqfu fond ta' 
żvilupp makroreġjonali. Il-Kummissjoni 
tista’ tagħmel osservazzjonijiet u l-grupp 
ta' Stati Membri li jkunu waqqfu fond ta' 
żvilupp makroreġjonali għandu jipprovdi 
lill-Kummissjoni bl-informazzjoni 
addizzjonali kollha meħtieġa. Skont ir-
regoli speċifiċi għall-Fond, il-
Kummissjoni għandha tapprova t-talbiet 
għall-emendar ta’ programm għal fond 
ta' żvilupp makroreġjonali mhux aktar 
tard minn ħames xhur mid-data li fiha 
jkunu tressqu formalment mill-grupp ta' 
Stati Membri li jkunu waqqfu fond ta' 
żvilupp makroreġjonali, dejjem jekk kull 
osservazzjoni li tkun għamlet il-
Kummissjoni tkun tqieset b’mod xieraq.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Biex jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-qafas strateġiku komuni li għandha x'taqsam mal-
innovazzjoni.
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Emenda 788
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-BEI jista', fuq talba tal-Istati Membri, 
jipparteċipa fit-tħejjija tal-Kuntratt ta’ 
Sħubija, kif ukoll f'attivitajiet relatati mat-
tħejjija tal-operazzjonijiet, b'mod 
partikolari proġetti kbar, strumenti 
finanzjarji, u sħubiji pubbliċi-privati.

1. Il-BEI jista', fuq talba tal-Istati Membri, 
jipparteċipa fit-tħejjija tal-Kuntratt ta’ 
Sħubija, jew, fuq talba ta' grupp ta' Stati 
Membri li jkunu ddeċidew li jwaqqfu fond 
ta' żvilupp makroreġjonali, jipparteċipa 
fit-tħejjija tal-ftehimiet dwar it-twaqqif ta' 
fond ta' żvilupp makroreġjonali, kif ukoll 
f'attivitajiet relatati mat-tħejjija tal-
operazzjonijiet, b'mod partikolari proġetti 
kbar, strumenti finanzjarji, u sħubiji 
pubbliċi-privati.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Biex jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-qafas strateġiku komuni li għandha x'taqsam mal-
innovazzjoni.

Emenda 789
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-BEI jista', fuq talba tal-Istati Membri, 
jipparteċipa fit-tħejjija tal-Kuntratt ta’ 
Sħubija, kif ukoll f'attivitajiet relatati mat-
tħejjija tal-operazzjonijiet, b'mod 
partikolari proġetti kbar, strumenti 
finanzjarji, u sħubiji pubbliċi-privati.

1. Il-BEI jista', fuq talba tal-Istati Membri, 
jipparteċipa fit-tħejjija tal-Kuntratt ta’ 
Sħubija, kif ukoll f'attivitajiet relatati mat-
tħejjija tal-operazzjonijiet, proġetti fuq 
skala kbira u fuq skala żgħira li joffru 
potenzjal sinifikattiv għall-innovazzjoni, 
strumenti finanzjarji, u sħubiji pubbliċi-
privati.

Or. en
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Emenda 790
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ tikkonsulta mal-
BEI qabel l-adozzjoni tal-Kuntratt ta’ 
Sħubija jew tal-programmi.

2. Il-Kummissjoni tista’ tikkonsulta mal-
BEI qabel l-adozzjoni tal-Kuntratt ta’ 
Sħubija u l-ftehimiet konklużi minn grupp 
ta' Stati Membri dwar it-twaqqif ta' fond 
ta' żvilupp makroreġjonal jew tal-
programmi u l-programmi għall-fondi ta' 
żvilupp makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Biex jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-qafas strateġiku komuni li għandha x'taqsam mal-
innovazzjoni.

Emenda 791
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 27 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista' titlob lill-BEI biex
jeżamina l-kwalità teknika u l-vijabbiltà
ekonomika u finanzjarja tal-proġetti kbar u 
tgħinu fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji 
li se jiġu implementati jew żviluppati.

3. Il-Kummissjoni tista' titlob lill-BEI 
jeżamina l-kwalità teknika, il-vijabbiltà
ekonomika u finanzjarja u s-sostenibbiltà 
tal-proġetti kbar u tgħinu fir-rigward tal-
istrumenti finanzjarji li għandhom jiġu 
implementati jew żviluppati.

Or. en
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Emenda 792
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Parti 2 – kapitolu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żvilupp territorjali

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettiv ta' din l-emenda hu li jiġi permess l-involviment tal-Fondi kollha tal-QSK (inklużi l-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd) fl-
Investimenti Territorjali Integrati. Għal dan l-għan, hemm bżonn li d-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 99 jiċċaqalqu fil-Parti 1 tar-regolament u hemm bżonn jinħoloq Kapitolu ġdid.

Emenda 793
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 27a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27a
Investiment territorjali integrat

1. Meta strateġija ta' żvilupp urban jew
strateġija jew patt territorjali ta' tip ieħor 
kif definit fl-Artikolu 12(1) tar-
Regolament…[FSE] jirrikjedu approċċ 
integrat li jinvolvi investimenti taħt aktar 
minn assi prijoritarju wieħed ta' 
programm jew programmi operattivi, l-
azzjoni għandha titwettaq bħala 
investiment territorjali integrat ('ITI').
2. Il-programmi operattivi rilevanti 
għandhom jidentifikaw l-ITI ppjanati u 
jistabbilixxu l-allokazzjoni finanzjarja 
indikattiva minn kull assi prijoritarju għal 
kull ITI.
3. L-Istat Membru jew l-awtorità ta’ 
ġestjoni jistgħu jinnominaw korp jew 
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korpi intermedji, inklużi awtoritajiet 
lokali, korpi ta' żvilupp reġjonali jew 
organizzazzjonijiet mhux governattivi, 
sabiex iwettqu l-ġestjoni u l-
implimentazzjoni ta’ ITI.
4. L-Istat Membru jew l-awtoritajiet ta’ 
ġestjoni rilevanti għandhom jiżguraw li s-
sistema ta’ monitoraġġ għall-programm 
operattiv tipprevedi l-identifikazzjoni tal-
operazzjonijiet u l-produzzjonijiet ta’ assi 
prijoritarju li jikkontribbwixxi għal ITI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettiv ta' din l-emenda hu li jiġi permess l-involviment tal-Fondi kollha tal-QSK (inklużi l-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd) fl-
Investimenti Territorjali Integrati. Għal dan l-għan, hemm bżonn li d-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 99 jiċċaqalqu fil-Parti 1 tar-regolament.

Emenda 794
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 28 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-iżvilupp lokali mmexxi mill-
Komunità, li huwa magħżul bħala żvilupp 
lokali LEADER fir-rigward tal-FAEŻR, 
għandu:

1. L-iżvilupp lokali mmexxi mill-
awtoritajiet lokali, bi sħubija mill-qrib 
mal-komunità, li jkun ġie identifikat bħala 
żvilupp lokali LEADER fir-rigward tal-
FAEŻR, għandu:

Or. fr

Emenda 795
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 28 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-iżvilupp lokali mmexxi mill-
Komunità, li huwa magħżul bħala żvilupp 
lokali LEADER fir-rigward tal-FAEŻR, 
għandu:

1. L-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità, 
li jkun ġie identifikat mill-awtoritajiet 
lokali bi sħubija mal-atturi lokali, bħala 
żvilupp lokali LEADER fir-rigward tal-
FAEŻR, għandu:

Or. en

Emenda 796
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 28 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiffoka fuq territorji speċifiċi 
subreġjonali;

(a) jiffoka fuq territorji speċifiċi 
subreġjonali definiti mill-Istati Membri 
f'konformità mal-unitajiet territorjali 
speċifiċi tagħhom, wara li jkunu 
kkonsultaw mas-sħab kollha msemmijin 
fl-Artikolu 5;

Or. en

Emenda 797
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 28 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jkun immexxi mill-komunità, minn 
gruppi ta’ azzjoni lokali komposti minn 
rappreżentanti tal-interessi soċjoekonomiċi 
lokali pubbliċi u privati, fejn fil-livell tat-
teħid tad-deċiżjonijiet la s-settur pubbliku u 
lanqas kwalunkwe grupp ta’ interess uniku 
ma għandu jirrappreżenta aktar minn 49 % 
tad-drittijiet tal-votazzjoni;

(b) jkun immexxi mill-komunità, minn 
awtoritajiet lokali fi sħubija mal-atturi 
lokali, bħala gruppi ta’ azzjoni lokali 
komposti minn rappreżentanti tal-interessi 
soċjoekonomiċi lokali pubbliċi u privati, 
fejn fil-livell tat-teħid tad-deċiżjonijiet la s-
settur pubbliku u lanqas kwalunkwe grupp 
ta’ interess uniku ma għandu jirrappreżenta 
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aktar minn 49 % tad-drittijiet tal-
votazzjoni;

Or. en

Emenda 798
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 28 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jkun immexxi mill-komunità, minn 
gruppi ta’ azzjoni lokali komposti minn 
rappreżentanti tal-interessi soċjoekonomiċi 
lokali pubbliċi u privati, fejn fil-livell tat-
teħid tad-deċiżjonijiet la s-settur pubbliku u 
lanqas kwalunkwe grupp ta’ interess uniku 
ma għandu jirrappreżenta aktar minn 49 % 
tad-drittijiet tal-votazzjoni;

b) jkun immexxi mill-awtoritajiet lokali fi 
sħubija mill-qrib mal-komunità, i.e. minn 
gruppi ta’ azzjoni lokali komposti minn 
rappreżentanti tal-interessi soċjoekonomiċi 
lokali pubbliċi u privati, fejn fil-livell tat-
teħid tad-deċiżjonijiet la s-settur pubbliku u 
lanqas kwalunkwe grupp ta’ interess uniku 
ma għandu jirrappreżenta aktar minn 49 % 
tad-drittijiet tal-votazzjoni;

Or. fr

Emenda 799
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 28 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jkun immexxi mill-komunità, minn 
gruppi ta’ azzjoni lokali komposti minn 
rappreżentanti tal-interessi soċjoekonomiċi 
lokali pubbliċi u privati, fejn fil-livell tat-
teħid tad-deċiżjonijiet la s-settur pubbliku u 
lanqas kwalunkwe grupp ta’ interess uniku 
ma għandu jirrappreżenta aktar minn 49 % 
tad-drittijiet tal-votazzjoni;

(b) jkun immexxi mill-komunità, minn 
gruppi ta’ azzjoni lokali komposti minn 
rappreżentanti tal-interessi soċjoekonomiċi 
lokali pubbliċi u privati, fejn fil-livell tat-
teħid tad-deċiżjonijiet la s-settur pubbliku u 
lanqas kwalunkwe grupp ta’ interess uniku 
ma għandu jirrappreżenta aktar minn 49 % 
tad-drittijiet tal-votazzjoni; il-gruppi ta' 
azzjoni lokali jinkudu l-gruppi-LEADER 
eżistenti diġà kkwalifikati taħt Leader II1
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jew Leader+2 jew l-Artikolu 62 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1698/2005 (FAEŻR)3;
_____________
1 Avviż mill-Kummissjoni lill-Istati 
Membri li jistabbilixxi l-linji gwida għal 
għotjiet globali jew programmi operattivi 
integrati li għalihom l-Istati Membri 
huma mistiedna jressqu applikazzjonijiet 
għal assistenza fil-qafas ta' inizjattiva 
Komunitarja għall-iżvilupp rurali (Leader 
II) (ĠU C 180, 1.7.1994, p. 48).
2 Avviż mill-Kummissjoni lill-Istati 
Membri li jistabbilixxi l-linji gwida għall-
inizjattiva Komunitarja għall-iżvilupp 
rurali (Leader+) (ĠU C 139, 18.5.2000, p. 
5). Avviż kif emendat l-aħħar mill-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni li 
temenda l-avviż lill-Istati Membri tal-
14 ta' April 2000 li jistabbilixxi l-linji 
gwida għall-inizjattiva Komunitarja għall-
iżvilupp rurali (Leader+) (ĠU C 294, 
4.12.2003, p. 11).
3 Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1698/2005 tal-20 ta’ Settembru 2005
dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali (FAEŻR).

Or. en

Emenda 800
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 28 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jkun immexxi mill-komunità, minn 
gruppi ta’ azzjoni lokali komposti minn 
rappreżentanti tal-interessi soċjoekonomiċi 
lokali pubbliċi u privati, fejn fil-livell tat-
teħid tad-deċiżjonijiet la s-settur pubbliku u 

(b) jkun immexxi mill-komunità, minn 
awtoritajiet lokali fi sħubija mal-atturi 
lokali, bħala gruppi ta’ azzjoni lokali 
komposti minn rappreżentanti tal-interessi 
soċjoekonomiċi lokali pubbliċi u privati, 
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lanqas kwalunkwe grupp ta’ interess uniku 
ma għandu jirrappreżenta aktar minn 49 % 
tad-drittijiet tal-votazzjoni;

fejn fil-livell tat-teħid tad-deċiżjonijiet la s-
settur pubbliku u lanqas kwalunkwe grupp 
ta’ interess uniku ma għandu jirrappreżenta 
aktar minn 49 % tad-drittijiet tal-
votazzjoni;

Or. en

Emenda 801
László Surján

Proposta għal regolament
Part 2 – article 28 – paragraph 1 – point b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jkun immexxi mill-komunità, minn 
gruppi ta’ azzjoni lokali komposti minn 
rappreżentanti tal-interessi soċjoekonomiċi 
lokali pubbliċi u privati, fejn fil-livell tat-
teħid tad-deċiżjonijiet la s-settur pubbliku u 
lanqas kwalunkwe grupp ta’ interess uniku 
ma għandu jirrappreżenta aktar minn 49 % 
tad-drittijiet tal-votazzjoni;

(b) jkun immexxi mill-komunità, minn 
gruppi ta’ azzjoni lokali komposti minn 
rappreżentanti tal-interessi soċjoekonomiċi 
lokali pubbliċi u privati, miftuħin għall-
parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili, fejn fil-
livell tat-teħid tad-deċiżjonijiet la s-settur 
pubbliku u lanqas kwalunkwe grupp ta’ 
interess uniku ma għandu jirrappreżenta 
aktar minn 49 % tad-drittijiet tal-
votazzjoni;

Or. en

Emenda 802
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 28 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jkun immexxi mill-komunità, minn 
gruppi ta’ azzjoni lokali komposti minn 
rappreżentanti tal-interessi soċjoekonomiċi 
lokali pubbliċi u privati, fejn fil-livell tat-
teħid tad-deċiżjonijiet la s-settur pubbliku u 
lanqas kwalunkwe grupp ta’ interess uniku 
ma għandu jirrappreżenta aktar minn 49 % 

b) jkun immexxi mill-komunità, minn 
gruppi ta’ azzjoni lokali komposti minn 
rappreżentanti tal-interessi soċjoekonomiċi 
lokali pubbliċi u privati, fejn fil-livell tat-
teħid tad-deċiżjonijiet la s-settur pubbliku u 
lanqas kwalunkwe grupp ta’ interess uniku 
ma għandu jirrappreżenta aktar minn 49 % 



AM\903903MT.doc 15/165 PE491.054v01-00

MT

tad-drittijiet tal-votazzjoni; tad-drittijiet tal-votazzjoni, ħlief għall-
eċċezzjonijiet inklużi fil-Programmi 
Operattivi fil-każ tal-istrutturi 
istituzzjonalizzati għall-iżvilupp lokali 
eżistenti u li jippermettu metodi ta' 
votazzjoni differenti;

Or. it

Emenda 803
Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 28 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jkun immexxi mill-komunità, minn 
gruppi ta’ azzjoni lokali komposti minn 
rappreżentanti tal-interessi soċjoekonomiċi 
lokali pubbliċi u privati, fejn fil-livell tat-
teħid tad-deċiżjonijiet la s-settur pubbliku u 
lanqas kwalunkwe grupp ta’ interess uniku 
ma għandu jirrappreżenta aktar minn 49 % 
tad-drittijiet tal-votazzjoni;

(b) jkun immexxi mill-komunità, minn 
gruppi ta’ azzjoni lokali komposti minn 
rappreżentanti tal-interessi soċjoekonomiċi 
lokali pubbliċi u privati, fejn fil-livell tat-
teħid tad-deċiżjonijiet la s-settur pubbliku u 
lanqas kwalunkwe grupp ta’ interess uniku 
ma għandu, fil-prinċipju, jirrappreżenta 
aktar minn 49 % tad-drittijiet tal-
votazzjoni, waqt li huma permessi 
eċċezzjonijiet fil-Programmi Operattivi 
għall-istrutturi istituzzjonalizzati għall-
iżvilupp lokali eżistenti b'metodi ta' 
votazzjoni differenti;

Or. en

Emenda 804
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 28 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jitwettaq permezz ta’ strateġiji tal-
iżvilupp lokali integrati abbażi tal-oqsma

(c) jitwettaq permezz ta’ strateġiji tal-
iżvilupp sostenibbli lokali integrati u 
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multisettorjali; bbażati fuq oqsma multisettorjali, waqt li 
jitqiesu l-effetti fit-tul;

Or. en

Emenda 805
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Jean-Paul 
Besset, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 28 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jitfassal skont il-ħtiġijiet u l-potenzjal 
lokali u jinkludi karatteristiċi innovattivi 
fil-kuntest lokali, u netwerking, u fejn ikun 
applikabbli, il-kooperazzjoni.

(d) jitfassal skont il-ħtiġijiet u l-potenzjal 
lokali u jinkludi karatteristiċi innovattivi u 
soċjokulturali fil-kuntest lokali, u 
netwerking, u fejn ikun applikabbli, il-
kooperazzjoni.

Or. en

Emenda 806
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Part 2 – article 28 – paragraph 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ mill-Fondi tal-QSK għall-
iżvilupp lokali għandu jkun konsistenti u 
koordinat bejn il-Fondi tal-QSK. Dan 
għandu jiġi żgurat inter alia permezz tat-
tisħiħ ikkoordinat tal-kapaċitajiet, tas-
selezzjoni, tal-approvazzjoni u l-
finanzjament ta' strateġiji tal-iżvilupp lokali 
u ta' gruppi tal-iżvilupp lokali.

2. L-appoġġ mill-Fondi tal-QSK għall-
iżvilupp lokali għandu jkun konsistenti u 
koordinat bejn il-Fondi tal-QSK. Dan 
għandu jiġi żgurat inter alia permezz ta' 
tisħiħ tal-kapaċitajiet, selezzjoni, 
approvazzjoni u finanzjament ikkoordinati
ta' strateġiji tal-iżvilupp lokali u ta' gruppi 
tal-iżvilupp lokali flimkien mal-
awtoritajiet lokali.

Or. fr
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Emenda 807
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ mill-Fondi tal-QSK għall-
iżvilupp lokali għandu jkun konsistenti u 
koordinat bejn il-Fondi tal-QSK. Dan 
għandu jiġi żgurat inter alia permezz tat-
tisħiħ ikkoordinat tal-kapaċitajiet, tas-
selezzjoni, tal-approvazzjoni u l-
finanzjament ta' strateġiji tal-iżvilupp lokali 
u ta' gruppi tal-iżvilupp lokali.

2. L-appoġġ mill-Fondi tal-QSK għall-
iżvilupp lokali għandu jkun konsistenti u 
koordinat bejn il-Fondi tal-QSK. Dan 
għandu jiġi żgurat inter alia permezz ta' 
tisħiħ tal-kapaċitajiet, selezzjoni, 
approvazzjoni u finanzjament ikkoordinati
ta' strateġiji tal-iżvilupp lokali u ta' gruppi 
tal-iżvilupp lokali flimkien mal-
awtoritajiet lokali.

Or. en

Emenda 808
Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 28a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28a
Dawn id-dispożizzjonijiet dwar l-iżvilupp 
lokali għandhom ikunu kundizzjoni li 
fuqha jiddependi t-twaqqif tal-
investimenti urbani u l-Investimenti 
Territorjali Integrati, kif spjegat fl-
Artikoli 93, [93] ta' dan ir-regolament u l-
Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 
Nru (...)/2012;

Or. en

Emenda 809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 29 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Strateġija għall-iżvilupp lokali għandha 
tinkludi bħala minimu l-elementi li ġejjin:

1. Strateġija għall-iżvilupp lokali 
sostenibbli għandha tinkludi bħala minimu 
l-elementi li ġejjin:

Or. en

Emenda 810
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 29 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-definizzjoni taż-żona u tal-
popolazzjoni koperti mill-istrateġija;

(a) id-definizzjoni taż-żona u tal-
popolazzjoni koperti mill-istrateġija skont 
il-funzjonalità tal-konnessjonijiet bejn it-
territorji lokali u bejn iż-żoni urbani u 
dawk rurali;

Or. en

Emenda 811
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 29 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) id-definizzjoni taż-żona u tal-
popolazzjoni koperti mill-istrateġija;

a) id-definizzjoni taż-żona u tal-
popolazzjoni koperti mill-istrateġija fir-
rigward tal-funzjonalità tal-
konnessjonijiet bejn it-territorji lokali u 
bejn iż-żoni urbani u dawk rurali;

Or. fr
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Emenda 812
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 29 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-definizzjoni taż-żona u tal-
popolazzjoni koperti mill-istrateġija;

(a) id-definizzjoni taż-żona u tal-
popolazzjoni koperti mill-istrateġija skont 
il-funzjonalità tal-konnessjonijiet bejn it-
territorji lokali u bejn iż-żoni urbani u 
dawk rurali;

Or. en

Emenda 813
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 29 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) deskrizzjoni tal-istrateġija u l-objettivi 
tagħha, deskrizzjoni tal-karattru integrat u 
innovattiv tal-istrateġija u ġerarkija tal-
prijoritajiet, inklużi miri ċari u miżurabbli 
għall-produzzjoni jew għar-riżultati. L-
istrateġija għandha tkun koerenti mal-
programmi relevanti tal-Fondi tal-QSK 
kollha involuti;

(c) deskrizzjoni tal-istrateġija u l-objettivi 
tagħha, deskrizzjoni tal-karattru integrat u 
innovattiv tal-istrateġija u ġerarkija tal-
prijoritajiet, inklużi miri ċari u miżurabbli 
għall-produzzjoni jew għar-riżultati. L-
istrateġija għandha tkun koerenti mal-
istrateġiji u l-programmi relevanti min-
naħa tal-awtoritajiet pubbliċi tal-Fondi 
tal-QSK kollha involuti;

Or. en

Emenda 814
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 29 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) deskrizzjoni tal-istrateġija u l-objettivi 
tagħha, deskrizzjoni tal-karattru integrat u 
innovattiv tal-istrateġija u ġerarkija tal-
prijoritajiet, inklużi miri ċari u miżurabbli 
għall-produzzjoni jew għar-riżultati. L-
istrateġija għandha tkun koerenti mal-
programmi relevanti tal-Fondi tal-QSK 
kollha involuti;

c) deskrizzjoni tal-istrateġija u l-objettivi 
tagħha, b'evidenza tal-karattru integrat 
tagħhom, partikolarment għall-istrateġiji 
fiż-żoni suburbani li jinkludu s-sħab 
urbani u l-persuni interessati rurali;
;

Or. fr

Emenda 815
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 29 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) deskrizzjoni tal-istrateġija u l-objettivi 
tagħha, deskrizzjoni tal-karattru integrat u 
innovattiv tal-istrateġija u ġerarkija tal-
prijoritajiet, inklużi miri ċari u miżurabbli 
għall-produzzjoni jew għar-riżultati. L-
istrateġija għandha tkun koerenti mal-
programmi relevanti tal-Fondi tal-QSK 
kollha involuti;

(c) deskrizzjoni tal-istrateġija u l-objettivi 
tagħha, b'attenzjoni għall-karattru 
integrat tagħha, speċjalment fir-rigward 
tal-istrateġiji għaż-żoni urbani periferiċi u 
funzjonali li jinvolvu kemm is-sħab 
urbani, kif ukoll il-protagonisti rurali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li l-istrateġiji ta' żvilupp lokali li jiġu implimentati jippromwovu r-relazzjonijiet 
bejn iż-żoni urbani u rurali. Barra minn hekk, il-protagonisti lokali fiż-żoni urbani periferiċi 
għandhom ikunu kompletament involuti f'dawn l-istrateġiji ta' żvilupp lokali.

Emenda 816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze



AM\903903MT.doc 21/165 PE491.054v01-00

MT

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 29 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) deskrizzjoni tal-istrateġija u l-objettivi 
tagħha, deskrizzjoni tal-karattru integrat u 
innovattiv tal-istrateġija u ġerarkija tal-
prijoritajiet, inklużi miri ċari u miżurabbli 
għall-produzzjoni jew għar-riżultati. L-
istrateġija għandha tkun koerenti mal-
programmi relevanti tal-Fondi tal-QSK 
kollha involuti;

(c) deskrizzjoni tal-istrateġija u l-objettivi 
tagħha, deskrizzjoni tal-karattru integrat u 
innovattiv tal-istrateġija u ġerarkija tal-
prijoritajiet, inklużi miri ċari u miżurabbli 
għall-produzzjoni jew għar-riżultati. L-
istrateġija għandha tkun koerenti mal-
programmi relevanti tal-Fondi tal-QSK 
kollha involuti u mal-objettivi orizzontali 
stabbiliti fl-Artikoli 6, 7 u 8 ta' dan ir-
Regolament;

Or. en

Emenda 817
Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 29 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-pjan finanzjarju tal-istrateġija, 
inkluża l-allokazzjoni ppjanata ta’ kull 
wieħed mill-Fondi tal-QSK.

(g) il-pjan finanzjarju tal-istrateġija, 
inkluża l-allokazzjoni ppjanata ta’ kull 
wieħed mill-Fondi tal-QSK, u 
speċifikament l-użu tal-Investimenti 
Territorjali Integrati, l-iżvilupp urban 
sostenibbli u l-Pjanijiet ta' Azzjoni 
Konġunta..

Or. en

Emenda 818
László Surján

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 29 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) ippjanar bir-reqqa għat-tisħiħ tal-
kapaċitajiet għall-atturi, il-benefiċjarji u 
s-sħab potenzjali lokali fir-rigward tat-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-proġetti 
bbażati fuq il-ħtiġijiet konkreti taż-żona.

Or. en

Emenda 819
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
l-kriterji għall-għażla tal-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali. Ir-regoli speċifiċi għall-
Fond jistgħu jistabbilixxu l-kriterji għall-
għażla.

2. L-Istati Membri, bi qbil mal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali u f'konformità mal-
prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 4(4) u l-
Artikolu (5), għandhom jiddefinixxu l-
kriterji għall-għażla tal-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali. Ir-regoli speċifiċi għall-
Fond jistgħu jistabbilixxu l-kriterji għall-
għażla.

Or. fr

Emenda 820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
l-kriterji għall-għażla tal-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali. Ir-regoli speċifiċi għall-
Fond jistgħu jistabbilixxu l-kriterji għall-
għażla.

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
l-kriterji għall-għażla tal-istrateġiji tal-
iżvilupp sostenibbli lokali. Ir-regoli 
speċifiċi għall-Fond jistgħu jistabbilixxu l-
kriterji għall-għażla.
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Or. en

Emenda 821
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-istrateġiji għall-iżvilupp lokali 
għandhom jintgħażlu minn kumitat għall-
għażla stabbilit għal dan il-għan mill-
awtoritajiet ta’ ġestjoni relevanti tal-
programmi.

3. L-istrateġiji għall-iżvilupp lokali 
għandhom jintgħażlu minn kumitat 
stabbilit għal dan il-għan mill-awtoritajiet 
ta' ġestjoni relevanti tal-programmi, waqt li 
s-sħab imsemmijin fl-Artikolu 5, b'mod 
partikulari s-sħab soċjali, ikunu membri 
ta' dan il-kumitat.

Or. en

Emenda 822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-istrateġiji għall-iżvilupp lokali 
għandhom jintgħażlu minn kumitat għall-
għażla stabbilit għal dan il-għan mill-
awtoritajiet ta’ ġestjoni relevanti tal-
programmi.

3. L-istrateġiji għall-iżvilupp sostenibbli 
lokali għandhom jintgħażlu minn kumitat 
stabbilit għal dan il-għan mill-awtoritajiet 
ta’ ġestjoni relevanti tal-programmi. Is-
sħab imsemmija fl-Artikolu 5 għandhom 
ikunu rappreżentati b'mod xieraq f'dan il-
kumitat.

Or. en

Emenda 823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-selezzjoni tal-istrateġiji kollha tal-
iżvilupp lokali għandhom jitlestew sa 
mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2015.

4. Is-selezzjoni u l-approvazzjoni tal-
istrateġiji tal-iżvilupp sostenibbli lokali 
imfassla u implimentati mill-gruppi ta' 
azzjoni lokali eżistenti għandhom jitlestew 
sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2015, u s-selezzjoni u l-
approvazzjoni għall-istrateġiji tal-iżvilupp 
lokali proposti mill-gruppi ta' azzjoni 
lokali li jkunu għadhom kif ġew stabbiliti 
għandhom jitlestew sa mhux aktar tard 
mill-31 ta’ Diċembru 2016.

Or. en

Emenda 824
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 29 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-deċiżjoni tal-awtorità ta' ġestjoni li 
tapprova strateġija għall-iżvilupp lokali 
għandha tistabbilixxi l-allokazzjonijiet ta’ 
kull Fond tal-QSK. Għandha tistabbilixxi 
wkoll ir-rwoli tal-awtoritajiet responsabbli 
mill-implimentazzjoni tal-programmi 
relevanti għall-kompiti ta’ 
implimentazzjoni kollha li huma marbuta 
mal-istrateġija.

5. Id-deċiżjoni tal-awtorità ta' ġestjoni li 
tapprova strateġija għall-iżvilupp lokali 
għandha tistabbilixxi l-allokazzjonijiet ta’ 
kull Fond tal-QSK. Għandha tistabbilixxi 
wkoll ir-rwoli tal-awtoritajiet lokali 
responsabbli mill-implimentazzjoni tal-
programmi relevanti għall-kompiti ta’ 
implimentazzjoni kollha li huma marbuta 
mal-istrateġija.

Or. fr

Emenda 825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 29 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-deċiżjoni tal-awtorità ta' ġestjoni li
tapprova strateġija għall-iżvilupp lokali 
għandha tistabbilixxi l-allokazzjonijiet ta’ 
kull Fond tal-QSK. Għandha tistabbilixxi 
wkoll ir-rwoli tal-awtoritajiet responsabbli 
mill-implimentazzjoni tal-programmi 
relevanti għall-kompiti ta’ 
implimentazzjoni kollha li huma marbuta 
mal-istrateġija.

5. Id-deċiżjoni tal-awtorità ta' ġestjoni li 
tapprova strateġija għall-iżvilupp 
sostenibbli lokali għandha tistabbilixxi l-
allokazzjonijiet ta’ kull Fond tal-QSK. 
Għandha tistabbilixxi wkoll ir-rwoli tal-
awtoritajiet responsabbli mill-
implimentazzjoni tal-programmi relevanti 
għall-kompiti ta’ implimentazzjoni kollha 
li huma marbuta mal-istrateġija.

Or. en

Emenda 826
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 29 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 142 li jikkonċerna d-definizzjoni 
taż-żona u tal-popolazzjoni koperti mill-
istrateġija msemmija fil-paragrafu 1(a).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' atti ddelegati għad-definizzjoni taż-żona u l-popolazzjoni koperti mill-istrateġija 
għall-iżvilupp lokali huwa eċċessiv; l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma tipikament 
responsabbli għat-tali kompiti peress li hemm bżonn ta' għarfien lokali ddettaljat.

Emenda 827
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 29 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 142 li jikkonċerna d-definizzjoni 
taż-żona u tal-popolazzjoni koperti mill-
istrateġija msemmija fil-paragrafu 1(a).

imħassar

Or. es

Emenda 828
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 29 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 142 li jikkonċerna d-definizzjoni
taż-żona u tal-popolazzjoni koperti mill-
istrateġija msemmija fil-paragrafu 1(a).

6. Fi ħdan il-qafas ta' regolament 
stabbiliti mill-Kummissjoni Ewropea, id-
definizzjoni taż-żona u tal-popolazzjoni 
koperti mill-istrateġija għall-iżvilupp lokali 
għandha tiġi stabbilita mill-Awtoritajiet 
għall-Ipprogrammar responsabbli fuq 
livell territorjali aktar xieraq abbażi ta' 
kundizzjonijiet soċjoekonomikiċi reali li 
jeżistu f'livell lokali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward ta' LEADER, it-territorji u ż-żoni minimi li jistgħu jintgħażlu mill-Awtorità ta' 
Ġestjoni, ikun ta' ġid li jiġi speċifikat li l-KE għandha tistabbilixxi regola ġenerali li għandha 
mbagħad tiġi adattata skont id-diversi ċirkustanzi reġjonali u lokali mill-prospettiva ta' 
sussidjarjetà totali.

Emenda 829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 30 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-gruppi ta’ azzjoni lokali għandhom 
ifasslu u jimplimentaw l-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali.

Il-gruppi ta’ azzjoni lokali għandhom 
ifasslu u jimplimentaw l-istrateġiji tal-
iżvilupp sostenibbli lokali.

Or. en

Emenda 830
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 30 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu r-
rwoli rispettivi tal-grupp ta’ azzjoni lokali 
u tal-awtoritajiet responsabbli mill-
implimentazzjoni tal-programmi relevanti, 
għall-kompiti ta’ implimentazzjoni kollha 
li huma marbutin mal-istrateġija.

L-Istati Membri, f'konformità mal-
proċedura stipulata fl-Artikolu 4(4),
għandhom jiddefinixxu r-rwoli rispettivi 
tal-grupp ta’ azzjoni lokali u tal-
awtoritajiet responsabbli mill-
implimentazzjoni tal-programmi relevanti, 
għall-kompiti ta’ implimentazzjoni kollha 
li huma marbutin mal-istrateġija.

Or. fr

Emenda 831
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tiżgura li 
l-gruppi ta’ azzjoni lokali jew jagħżlu 
sieħeb wieħed fi ħdan il-grupp bħala 
sieħeb ewlieni fi kwistjonijiet 
amministrattivi u finanzjarji, jew 
jingħaqgħu flimkien fi struttura komuni 
mwaqqfa b’mod legali.

2. L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tiżgura li 
l-gruppi ta’ azzjoni lokali jew jagħżlu 
awtorità lokali waħda fi ħdan il-grupp 
bħala sieħeb ewlieni fi kwistjonijiet 
amministrattivi u finanzjarji, jew 
jingħaqgħu flimkien fi struttura pubblika
komuni mwaqqfa b’mod legali. Ikun xi 
jkun il-każ, għandhom jittieħdu miżuri 
mill-awtorità ta' ġestjoni għall-
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valutazzjoni tal-kompetenza fil-Ġestjoni 
ta' Proġetti u Programmi tas-sieħeb 
ewlieni maħtur jew struttura komuni 
mwaqqfa.

Or. en

Emenda 832
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tiżgura li 
l-gruppi ta’ azzjoni lokali jew jagħżlu 
sieħeb wieħed fi ħdan il-grupp bħala 
sieħeb ewlieni fi kwistjonijiet 
amministrattivi u finanzjarji, jew 
jingħaqgħu flimkien fi struttura komuni 
mwaqqfa b’mod legali.

2. L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tiżgura li 
l-gruppi ta’ azzjoni lokali jew jagħżlu 
awtorità lokali waħda fi ħdan il-grupp 
bħala sieħeb ewlieni fi kwistjonijiet 
amministrattivi u finanzjarji, jew 
jingħaqgħu flimkien fi struttura pubblika
komuni mwaqqfa b’mod legali.

Or. fr

Emenda 833
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tiżgura li 
l-gruppi ta’ azzjoni lokali jew jagħżlu 
sieħeb wieħed fi ħdan il-grupp bħala 
sieħeb ewlieni fi kwistjonijiet 
amministrattivi u finanzjarji, jew 
jingħaqgħu flimkien fi struttura komuni 
mwaqqfa b’mod legali.

2. L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tiżgura li 
l-gruppi ta’ azzjoni lokali jew jagħżlu 
awtorità lokali waħda fi ħdan il-grupp 
bħala sieħeb ewlieni fi kwistjonijiet 
amministrattivi u finanzjarji, jew 
jingħaqgħu flimkien fi struttura pubblika
komuni mwaqqfa b’mod legali.

Or. en



AM\903903MT.doc 29/165 PE491.054v01-00

MT

Emenda 834
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 30 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tisħiħ tal-kapaċità ta’ atturi lokali 
biex jiżviluppaw u jimplimentaw l-
operazzjonijiet;

(a) it-tisħiħ tal-kapaċità ta’ atturi lokali 
biex jiżviluppaw u jimplimentaw l-
operazzjonijiet u biex irawmu attivament 
l-assorbiment ta' kapaċitajiet u ħiliet 
għall-Ġestjoni ta' Proġetti u Programmi 
fosthom;

Or. en

Emenda 835
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 30 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tfassil ta’ proċedura ta’ selezzjoni 
non-diskriminatorja u trasparenti u kriterji 
għas-selezzjoni ta' operazzjonijiet, li 
jevitaw il-kunflitti ta' interess, li għandhom 
jiżguraw li mill-inqas 50 % tal-voti fid-
deċiżjonijiet tas-selezzjoni huma mill-
imsieħba li mhumiex mis-settur pubbliku, 
bi provvediment għall-possibbiltà ta’ 
appell kontra deċiżjonijiet ta’ selezzjoni u 
għall-possibbiltà ta' selezzjoni permezz ta’ 
proċedura bil-miktub;

(b) it-tfassil ta’ proċedura ta’ selezzjoni 
nondiskriminatorja u trasparenti u kriterji 
għas-selezzjoni ta' operazzjonijiet, li 
jevitaw il-kunflitti ta' interess, li għandhom 
jiżguraw li mill-inqas 50 % tal-voti fid-
deċiżjonijiet tas-selezzjoni huma mis-sħab
(privati u assoċjazzjoni) li mhumiex mis-
settur pubbliku, bi provvediment għall-
possibbiltà ta’ appell kontra deċiżjonijiet 
ta’ selezzjoni u għall-possibbiltà ta' 
selezzjoni permezz ta’ proċedura bil-
miktub;

Or. en

Emenda 836
Fiorello Provera
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Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 30 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) it-tfassil ta’ proċedura ta’ selezzjoni 
non-diskriminatorja u trasparenti u kriterji 
għas-selezzjoni ta' operazzjonijiet, li 
jevitaw il-kunflitti ta' interess, li għandhom 
jiżguraw li mill-inqas 50 % tal-voti fid-
deċiżjonijiet tas-selezzjoni huma mill-
imsieħba li mhumiex mis-settur pubbliku, 
bi provvediment għall-possibbiltà ta’ 
appell kontra deċiżjonijiet ta’ selezzjoni u 
għall-possibbiltà ta' selezzjoni permezz ta’ 
proċedura bil-miktub;

b) it-tfassil ta’ proċedura ta’ selezzjoni 
nondiskriminatorja u trasparenti u kriterji 
għas-selezzjoni ta' operazzjonijiet, li 
jevitaw il-kunflitti ta' interess, li għandhom 
jiżguraw li mill-inqas 40 % tal-voti fid-
deċiżjonijiet tas-selezzjoni huma mis-sħab
li mhumiex mis-settur pubbliku jew li 
huma mis-settur volontarju, bi 
provvediment għall-possibbiltà ta’ appell 
kontra deċiżjonijiet ta’ selezzjoni u għall-
possibbiltà ta' selezzjoni permezz ta’ 
proċedura bil-miktub;

Or. fr

Emenda 837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 30 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tfassil ta’ proċedura ta’ selezzjoni 
non-diskriminatorja u trasparenti u kriterji 
għas-selezzjoni ta' operazzjonijiet, li 
jevitaw il-kunflitti ta' interess, li għandhom 
jiżguraw li mill-inqas 50 % tal-voti fid-
deċiżjonijiet tas-selezzjoni huma mill-
imsieħba li mhumiex mis-settur pubbliku, 
bi provvediment għall-possibbiltà ta’ 
appell kontra deċiżjonijiet ta’ selezzjoni u 
għall-possibbiltà ta' selezzjoni permezz ta’ 
proċedura bil-miktub;

(b) it-tfassil ta’ proċedura ta’ selezzjoni 
abbażi tal-ugwaljanza bejn il-ġenerji, li 
tkun nondiskriminatorja u trasparenti u 
kriterji għas-selezzjoni ta' operazzjonijiet, 
li jevitaw il-kunflitti ta' interess, li 
għandhom jiżguraw li mill-inqas 50 % tal-
voti fid-deċiżjonijiet tas-selezzjoni huma 
mis-sħab li mhumiex mis-settur pubbliku, 
bi provvediment għall-possibbiltà ta’ 
appell kontra deċiżjonijiet ta’ selezzjoni u 
għall-possibbiltà ta' selezzjoni permezz ta’ 
proċedura bil-miktub;

Or. en
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Emenda 838
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 30 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tfassil ta’ proċedura ta’ selezzjoni 
non-diskriminatorja u trasparenti u kriterji 
għas-selezzjoni ta' operazzjonijiet, li 
jevitaw il-kunflitti ta' interess, li għandhom 
jiżguraw li mill-inqas 50 % tal-voti fid-
deċiżjonijiet tas-selezzjoni huma mill-
imsieħba li mhumiex mis-settur pubbliku, 
bi provvediment għall-possibbiltà ta’ 
appell kontra deċiżjonijiet ta’ selezzjoni u 
għall-possibbiltà ta' selezzjoni permezz ta’ 
proċedura bil-miktub;

(b) it-tfassil ta’ proċedura ta’ selezzjoni 
nondiskriminatorja u trasparenti u kriterji 
għas-selezzjoni ta' operazzjonijiet, li 
jevitaw il-kunflitti ta' interess, li għandhom 
jiżguraw li mill-inqas 40 % tal-voti fid-
deċiżjonijiet tas-selezzjoni huma mis-sħab
(privati u assoċjazzjoni) li mhumiex mis-
settur pubbliku, bi provvediment għall-
possibbiltà ta’ appell kontra deċiżjonijiet 
ta’ selezzjoni u għall-possibbiltà ta' 
selezzjoni permezz ta’ proċedura bil-
miktub;

Or. en

Emenda 839
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 30 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jiżguraw il-koerenza mal-istrateġija 
tal-iżvilupp lokali fl-għażla tal-
operazzjonijiet billi jiġu prijoritizzati skont 
il-kontribuzzjoni tagħhom biex jintlaħqu l-
objettivi u l-miri tal-istrateġiji;

(c) li jiżguraw il-koerenza mal-istrateġija 
tal-iżvilupp sostenibbli lokali fl-għażla tal-
operazzjonijiet billi jiġu prijoritizzati skont 
il-kontribuzzjoni tagħhom biex jintlaħqu l-
objettivi u l-miri tal-istrateġiji;

Or. en

Emenda 840
Nuno Teixeira
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Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 30 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jiżguraw il-koerenza mal-istrateġija
tal-iżvilupp lokali fl-għażla tal-
operazzjonijiet billi jiġu prijoritizzati skont 
il-kontribuzzjoni tagħhom biex jintlaħqu l-
objettivi u l-miri tal-istrateġiji;

(c) li jiżguraw l-implimentazzjoni tal-
istrateġija tal-iżvilupp lokali fl-għażla tal-
operazzjonijiet u l-investimenti eliġibbli 
billi jiġu prijoritizzati skont il-
kontribuzzjoni tagħhom biex jintlaħqu l-
objettivi, il-pjan ta' azzjoni u l-miri tal-
istrateġiji;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Hu essenzjali li r-rwol ewlieni tal-Gruppi ta' Azzjoni Lokali jkun li jiżguraw li din l-istrateġija 
ta' żvilupp lokali tiġi implimentata u li ma jsirux bidliet il-ħin kollu għall-istrateġija adottata.
L-għan hu li l-Gruppi ta' Azzjoni Lokali jiddefinixxu l-investiment eliġibbli u l-pjan ta' azzjoni 
biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni massima tal-istrateġija adottata.

Emenda 841
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ispejjeż tal-appoġġ tat-tħejjija; (a) l-ispejjeż tal-appoġġ tat-tħejjija u t-
tħejjija tal-istrateġiji ta' żvilupp lokali;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Iridu jiġu ffinanzjati l-ispejjeż kollha għat-tħejjija tal-istrateġiji ta' żvilupp lokali, inklużi l-
istudji, il-proġetti, l-analiżijijiet strateġiċi u l-investimenti kollha li jsiru għad-definizzjoni 
xierqa tal-istrateġija li se tiġi implimentata.

Emenda 842
László Surján
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Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 31 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d a) it-tisħiħ tal-kapaċitajiet, it-taħriġ 
għall-atturi lokali dwar l-ippjanar, it-
tfassil u l-implimentazzjoni tal-
programmi;

Or. en

Emenda 843
Jens Nilsson

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Fondi tal-QSK jistgħu jintużaw biex 
isostnu strumenti finanzjarji skont
programm, dan jinkludi meta jkunu 
organizzati permezz ta’ fondi ta’ fondi, 
biex jikkontribbwixxu għall-kisba ta’ 
objettivi speċifiċi stabbiliti skont prijorità, 
abbażi ta' valutazzjoni ex ante li tkun 
identifikat nuqqasijiet fis-suq jew 
sitwazzjonijiet ta' investiment li huma 
inqas minn ideali, u ħtiġijiet ta' 
investiment.

Il-Fondi koperti mir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni jistgħu jintużaw 
biex isostnu strumenti finanzjarji taħt
programm, inkluż meta jkunu organizzati 
permezz ta’ fondi ta’ fondi, biex 
jikkontribbwixxu għall-kisba ta’ objettivi 
speċifiċi stabbiliti taħt prijorità, abbażi ta' 
valutazzjoni ex ante, imfassla f'konformità 
mar-regoli stipulati fl-Anness XX, li tkun 
identifikat nuqqasijiet fis-suq jew 
sitwazzjonijiet ta' investiment li huma 
inqas minn ideali, u ħtiġijiet ta' 
investiment. L-Istati Membri għandhom 
jiffaċilitaw l-użu ta' strumenti finanzjarji.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jridu jaħdmu biex ineħħu l-ostakli amministrattivi u legali għall-użu ta' 
strumenti finanzjarji. Kif inhuma bħalissa l-affarijiet, xi reġjuni fl-Ewropa ma jistgħux 
jibbenefikaw mill-istrumenti finanzjarji li l-Fond Strutturali, fost l-oħrajn, jipprovdu. Fih 
innifsu, dan jimpedixxi l-fondi milli jkollhom l-effett massimu tagħhom.
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Emenda 844
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Part 2 – article 32 – paragraph 1 – subparagraph 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Fondi tal-QSK jistgħu jintużaw biex 
isostnu strumenti finanzjarji skont
programm, dan jinkludi meta jkunu 
organizzati permezz ta’ fondi ta’ fondi, 
biex jikkontribbwixxu għall-kisba ta’ 
objettivi speċifiċi stabbiliti skont prijorità, 
abbażi ta' valutazzjoni ex ante li tkun 
identifikat nuqqasijiet fis-suq jew 
sitwazzjonijiet ta' investiment li huma 
inqas minn ideali, u ħtiġijiet ta' 
investiment.

Il-Fondi koperti mir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni jistgħu jintużaw 
biex isostnu strumenti finanzjarji taħt
programm, inkluż meta jkunu organizzati 
permezz ta’ fondi ta’ fondi, biex 
jikkontribbwixxu għall-kisba ta’ objettivi 
tematiċi u speċifiċi stabbiliti taħt prijorità, 
abbażi ta' valutazzjoni ex ante li tkun 
stabbiliet evidenza ta'  nuqqasijiet fis-suq 
jew sitwazzjonijiet ta' investiment li huma 
inqas minn ideali, u ħtiġijiet ta' 
investiment.

Or. en

Emenda 845
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Fondi tal-QSK jistgħu jintużaw biex 
isostnu strumenti finanzjarji skont
programm, dan jinkludi meta jkunu 
organizzati permezz ta’ fondi ta’ fondi, 
biex jikkontribbwixxu għall-kisba ta’ 
objettivi speċifiċi stabbiliti skont prijorità, 
abbażi ta' valutazzjoni ex ante li tkun 
identifikat nuqqasijiet fis-suq jew 
sitwazzjonijiet ta' investiment li huma 
inqas minn ideali, u ħtiġijiet ta' 
investiment.

Il-Fondi tal-QSK jistgħu jintużaw biex 
isostnu strumenti finanzjarji taħt
programm, jew programm għal fond ta' 
żvilupp makroreġjonali, inkluż meta t-tali 
programm għal fond ta' żvilupp 
makroreġjonali jiġi organizzat permezz ta’ 
fondi ta’ fondi, biex jikkontribbwixxu 
għall-kisba ta’ objettivi speċifiċi stabbiliti 
taħt prijorità, abbażi ta' valutazzjoni ex 
ante li tkun identifikat nuqqasijiet fis-suq 
jew sitwazzjonijiet ta' investiment li huma 
inqas minn ideali, u ħtiġijiet ta' 
investiment.

Or. sk
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Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 846
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Fondi tal-QSK jistgħu jintużaw biex 
isostnu strumenti finanzjarji skont
programm, dan jinkludi meta jkunu 
organizzati permezz ta’ fondi ta’ fondi, 
biex jikkontribbwixxu għall-kisba ta’ 
objettivi speċifiċi stabbiliti skont prijorità, 
abbażi ta' valutazzjoni ex ante li tkun 
identifikat nuqqasijiet fis-suq jew 
sitwazzjonijiet ta' investiment li huma 
inqas minn ideali, u ħtiġijiet ta' 
investiment.

Il-Fondi tal-QSK jistgħu jintużaw biex 
isostnu strumenti finanzjarji taħt
programm, inkluż meta jkunu organizzati 
permezz ta’ fondi ta’ fondi, biex 
jikkontribbwixxu għall-kisba ta’ objettivi 
speċifiċi stabbiliti taħt prijorità.

Or. en

Emenda 847
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrumenti finanzjarji jistgħu jintgħaqdu
ma' għotjiet, ma' sussidji tar-rati tal-
interessi u ma' sussidji ta' tariffi ta' 
garanzija. F’dan il-każ, iridu jinżammu 
rekords separati għal kull forma ta’ 
finanzjament.

L-istrumenti finanzjarji jistgħu jingħaqdu
ma' għotjiet, ma' sussidji tar-rati ta' mgħax 
u ma' sussidji ta' tariffi ta' garanzija.

Or. de
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Emenda 848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrumenti finanzjarji jistgħu jintgħaqdu
ma' għotjiet, ma' sussidji tar-rati tal-
interessi u ma' sussidji ta' tariffi ta' 
garanzija. F’dan il-każ, iridu jinżammu 
rekords separati għal kull forma ta’ 
finanzjament.

L-istrumenti finanzjarji jistgħu jingħaqdu
ma' għotjiet, ma' sussidji tar-rati ta' mgħax, 
ma' mikrokreditu u ma' sussidji ta' tariffi 
ta' garanzija. F’dan il-każ, iridu jinżammu 
rekords separati għal kull forma ta’ 
finanzjament.

Or. en

Emenda 849
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tkun mogħtija s-
setgħa li tadotta l-atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxu regoli 
dettaljati li jikkonċernaw il-valutazzjoni 
ex ante ta' strumenti finanzjarji, l-għaqda 
ta’ sostenn ipprovdut lil-benefiċjarji finali 
permezz ta' għotjiet, sussidji tar-rati tal-
imgħax jew sussidji tat-tariffi ta' 
garanzija u strumenti finanzjarji, regoli 
speċifiċi addizzjonali dwar l-eliġibbiltà 
tan-nefqa u regoli li jispeċifikaw it-tipi ta’ 
attivitajiet li ma għandhomx jiġu sostnuti 
permezz ta’ strumenti finanzjarji.

imħassar

Or. es

Emenda 850
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller
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Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tkun mogħtija s-
setgħa li tadotta l-atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxu regoli 
dettaljati li jikkonċernaw il-valutazzjoni 
ex ante ta' strumenti finanzjarji, l-għaqda 
ta’ sostenn ipprovdut lil-benefiċjarji finali 
permezz ta' għotjiet, sussidji tar-rati tal-
imgħax jew sussidji tat-tariffi ta' 
garanzija u strumenti finanzjarji, regoli 
speċifiċi addizzjonali dwar l-eliġibbiltà 
tan-nefqa u regoli li jispeċifikaw it-tipi ta’ 
attivitajiet li ma għandhomx jiġu sostnuti 
permezz ta’ strumenti finanzjarji.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
kundizzjonijiet uniformi f'atti ta' 
implimentazzjoni għall-valutazzjoni ex 
ante ta' strumenti finanzjarji. Dawn l-atti 
ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati f'konformità mal-proċedura ta’ 
verifika msemmija fl-Artikolu 143(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Taqsima mħassra kif diġà ċċarat b'mod xieraq f'(2); ir-rekwiżiti ta' għajnuna mill-Istat 
għadhom ma nbidlux; riskju ta' piż burokratiku sinifikanti mingħajr valur miżjud. Għal 
raġunijiet ta' ċertezza legali, m'hemm l-ebda att iddelegat fir-rigward tal-valutazzjoni ex ante, 
minflok għandu jkun hemm regolamenti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni. Tneħħija tas-
setgħa ta' għaqda tal-Kummissjoni kif regolat kif jixraq fir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat.
Evitar ta' liġi speċifika għall-istrumenti finanzjarji. Ir-regolamenti li fadal fl-Artikolu 35a.

Emenda 851
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tkun mogħtija s-
setgħa li tadotta l-atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxu regoli 
dettaljati li jikkonċernaw il-valutazzjoni ex 
ante ta' strumenti finanzjarji, l-għaqda ta’ 
sostenn ipprovdut lil-benefiċjarji finali 

Il-Kummissjoni għandha tkun mogħtija s-
setgħa li tadotta l-atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxu regoli 
dettaljati li jikkonċernaw il-valutazzjoni ex 
ante ta' strumenti finanzjarji, it-tgħaqqid 
tas-sostenn ipprovdut lill-benefiċjarji finali 
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permezz ta' għotjiet, sussidji tar-rati tal-
imgħax jew sussidji tat-tariffi ta' garanzija 
u strumenti finanzjarji, regoli speċifiċi 
addizzjonali dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa u 
regoli li jispeċifikaw it-tipi ta’ attivitajiet li 
ma għandhomx jiġu sostnuti permezz ta’ 
strumenti finanzjarji.

permezz ta' għotjiet, sussidji tar-rati tal-
imgħax, mikrokrediti jew sussidji tat-tariffi 
ta' garanzija u strumenti finanzjarji, regoli 
speċifiċi addizzjonali dwar l-eliġibbiltà 
tan-nefqa u regoli li jispeċifikaw it-tipi ta’ 
attivitajiet li ma għandhomx jiġu sostnuti 
permezz ta’ strumenti finanzjarji.

Or. en

Emenda 852
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 32 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Ir-regoli mhux koperti minn dan it-
Titolu għandhom jiġu applikati biss għall-
proġett jew il-benefiċjarju (l-istrument 
finanzjarju).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarfika li l-benefiċjarju aħħari mhuwiex l-utent tal-istandards mhux koperti minn dan it-
Titolu (bħal irregolaritajiet, proġetti li jiġġeneraw dħul, vijabilità fit-tul ta' proġetti).

Emenda 853
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontribuzzjonijiet in natura ma 
jgħoddux bħala nfiq eliġibbli rispett l-
istrumenti finanzjarji, ħlief 
kontribuzzjonijiet ta' art jew ta' proprjetà 
immobbli rispett l-investimenti bil-għan li 
jsostnu l-iżvilupp urban jew ir-

3. Il-kontribuzzjonijiet in natura ma 
jgħoddux bħala nfiq eliġibbli fir-rigward 
tal-istrumenti finanzjarji, ħlief 
kontribuzzjonijiet ta' art jew ta' proprjetà 
immobbli fir-rigward tal-investimenti bil-
għan li jsostnu l-iżvilupp urban jew ir-
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riġenerazzjoni urbana, fejn l-art jew il-
proprjetà immobbli tkun parti mill-
investiment. Dan it-tip ta' kontribuzzjoni ta' 
art jew ta' proprjetà immovvli għandhom 
ikunu eliġibbli sakemm jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet fl-Artikolu 59.

riġenerazzjoni urbana, fejn l-art jew il-
proprjetà immobbli tkun parti mill-
investiment. Dan it-tip ta' kontribuzzjoni ta' 
art jew ta' proprjetà immobbli għandhom 
ikunu eliġibbli sakemm jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet fl-Artikolu 59 
irrispettivament mil-limiti ta' valuri 
stabbiliti fl-Artikolu 59(3)(b).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Approċċ ekonomikament mhux realistika meta jitqiesu l-prezzijiet tal-proprjetà immobbli fil-
bliet kapitali.

Emenda 854
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-Titolu [VIII] tar-Regolament
Finanzjarju għandu japplika għall-
istrumenti finanzjarji msemmija fil-
paragrafu 1(a). Il-kontribuzzjonijiet mill-
Fondi tal-QSK għall-istrumenti finanzjarji 
skont il-paragrafu 1(a) għandhom 
jitqiegħdu f’kontijiet separati u użati, 
b’konformità mal-għanijiet tal-Fondi tal-
QSK rispettivi, biex isostnu azzjonijiet u 
benefiċjarji finali li huma konsistenti mal-
programm jew il-programmi li minnhom 
isiru dawn il-kontribuzzjonijiet.

2. It-Titolu [VIII] tar-Regolament 
Finanzjarju għandu japplika għall-
istrumenti finanzjarji msemmija fil-
paragrafu 1(a). Il-kontribuzzjonijiet mill-
Fondi koperti mir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni għall-istrumenti 
finanzjarji skont il-paragrafu 1(a) 
għandhom jitqiegħdu f’kontijiet separati u 
jintużaw, b’konformità mal-għanijiet tal-
Fondi rispettivi koperti mir-Regolament 
dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni, biex 
isostnu azzjonijiet u benefiċjarji finali li 
huma konsistenti mal-programm jew il-
programmi li minnhom isiru dawn il-
kontribuzzjonijiet.

Or. en

Emenda 855
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta għal regolament
Part 2 – article 33 – paragraph 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-Titolu VIII tar-Regolament 
Finanzjarju għandu japplika għall-
istrumenti finanzjarji msemmija fil-
paragrafu 1(a). Il-kontribuzzjonijiet mill-
Fondi tal-QSK għall-istrumenti finanzjarji 
skont il-paragrafu 1(a) għandhom 
jitqiegħdu f’kontijiet separati u użati, 
b’konformità mal-għanijiet tal-Fondi tal-
QSK rispettivi, biex isostnu azzjonijiet u 
benefiċjarji finali li huma konsistenti mal-
programm jew il-programmi li minnhom 
isiru dawn il-kontribuzzjonijiet.

2. It-Titolu VIII tar-Regolament 
Finanzjarju għandu japplika għall-
istrumenti finanzjarji msemmija fil-
paragrafu 1(a). Il-kontribuzzjonijiet mill-
Fondi tal-QSK għall-istrumenti finanzjarji 
skont il-paragrafu 1(a) għandhom 
jitqiegħdu f’kontijiet separati u jintużaw, 
b’konformità mal-għanijiet tal-Fondi tal-
QSK rispettivi, biex isostnu azzjonijiet u 
benefiċjarji finali li huma konsistenti mal-
programm, il-programmi jew il-programm 
għal fond ta' żvilupp makroreġjonali li 
minnhom isiru dawn il-kontribuzzjonijiet.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 856
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 142 li 
jistabbilixxu regoli speċifiċi li 
jirrigwardjaw ċerti tipi ta' strumenti 
finanzjarji li hemm referenza għalihom 
fil-punt (b), kif ukoll il-prodotti li jistgħu 
jitwasslu permezz ta' dawn l-istrumenti.

imħassar

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Riskju ta' dispożizzjonijiet restrittivi u imprevedibbli. Għandha tiġi eżerċitata l-flessibilità 
massima fir-rigward tal-prodotti.

Emenda 857
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 142 li 
jistabbilixxu regoli speċifiċi li 
jirrigwardjaw ċerti tipi ta’ strumenti 
finanzjarji li hemm referenza għalihom 
fil-punt (b), kif ukoll il-prodotti li jistgħu 
jitwasslu permezz ta’ dawn l-istrumenti.

imħassar

Or. es

Emenda 858
Ramon Tremors i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 142 li 
jistabbilixxu regoli speċifiċi li 
jirrigwardjaw ċerti tipi ta’ strumenti 
finanzjarji li hemm referenza għalihom fil-
punt (b), kif ukoll il-prodotti li jistgħu 
jitwasslu permezz ta’ dawn l-istrumenti.

Permezz ta' regolament ta' 
implimentazzjoni, il-Kummissjoni
għandha tistabbilixxi r-regoli speċifiċi li 
jirrigwardaw ċerti tipi ta’ strumenti 
finanzjarji li hemm referenza għalihom fil-
punt (b), kif ukoll il-prodotti li jistgħu 
jitwasslu permezz ta’ dawn l-istrumenti.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Il-fatt li l-Kummissjoni tista' tadotta atti delegati fl-istrument JEREMIE matul il-perjodu 
2014-2020 jista' joħloq inċertezza fit-twaqqif ta' linji gwida u proċeduri, u dan huwa ta' 
disinċentiv għall-parteċipazzjoni f'din l-inizjattiva. Huwa maħsub li biex jiġu inċentivizzati 
proġetti permezz tal-istrument JEREMIE, iridu jiġu stabbiliti standards ċari ta' ġestjoni u 
proċeduri sempliċi ta' kontroll mill-bidu nett tal-perjodu.

Emenda 859
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 33 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tinvesti fil-kapital ta’ entitajiet legali 
eżistenti jew maħluqa ġodda, inklużi dawk 
iffinanzjati minn Fondi tal-QSK oħrajn, 
iddedikati għall-implimentazzjoni ta’ 
strumenti finanzjarji konsistenti mal-
objettivi tal-Fondi tal-QSK rispettivi, li se 
jwettqu l-kompiti ta' implimentazzjoni; l-
appoġġ għal dawn l-investimenti għandu 
jkun limitat għall-ammonti neċessarji biex 
jiġu implimentati strumenti finanzjarji 
ġodda konsistenti mal-għanijiet ta' dan ir-
Regolament; jew

(a) tinvesti fil-kapital ta’ entitajiet legali 
eżistenti jew maħluqa ġodda, inklużi dawk 
iffinanzjati minn Fondi tal-QSK oħrajn, 
iddedikati għall-implimentazzjoni ta’ 
strumenti finanzjarji konsistenti mal-
objettivi tal-Fondi tal-QSK rispettivi, li se 
jwettqu l-kompiti ta' implimentazzjoni; l-
appoġġ għal dawn l-investimenti għandu 
jkun limitat għall-ammonti neċessarji biex 
jiġu implimentati strumenti finanzjarji 
konsistenti mal-għanijiet ta’ dan ir-
Regolament; or

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm il-possibilità li jiġu appoġġati kemm l-istrumenti finanzjarji eżistenti, kif 
ukoll dawk ġodda.

Emenda 860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 33 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a



AM\903903MT.doc 43/165 PE491.054v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tinvesti fil-kapital ta’ entitajiet legali 
eżistenti jew maħluqa ġodda, inklużi dawk 
iffinanzjati minn Fondi tal-QSK oħrajn, 
iddedikati għall-implimentazzjoni ta’ 
strumenti finanzjarji konsistenti mal-
objettivi tal-Fondi tal-QSK rispettivi, li se 
jwettqu l-kompiti ta' implimentazzjoni; l-
appoġġ għal dawn l-investimenti għandu 
jkun limitat għall-ammonti neċessarji biex 
jiġu implimentati strumenti finanzjarji 
ġodda konsistenti mal-għanijiet ta’ dan ir-
Regolament; or

(a) tinvesti fil-kapital ta’ entitajiet legali 
eżistenti jew maħluqa ġodda, inklużi dawk 
iffinanzjati minn Fondi tal-QSK oħrajn jew 
strumenti oħrajn tal-UE, iddedikati għall-
implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji 
konsistenti mal-objettivi tal-Fondi tal-QSK 
rispettivi, li se jwettqu l-kompiti ta' 
implimentazzjoni; l-appoġġ għal dawn l-
investimenti għandu jkun limitat għall-
ammonti neċessarji biex jiġu implimentati 
strumenti finanzjarji ġodda konsistenti 
mal-għanijiet ta’ dan ir-Regolament; or

Or. en

Emenda 861
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 33 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxu r-regoli li 
jikkonċernaw ftehimiet ta' finanzjament, 
ir-rwol u r-responsabbiltà tal-entitajiet li 
lilhom jiġu fdati l-kompiti tal-
implimentazzjoni, kif ukoll spejjeż u tariffi 
ta' ġestjoni.

imħassar

Or. de

Emenda 862
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 33 – paragrafu 4 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 142 
li jistabbilixxu r-regoli li jikkonċernaw 
ftehimiet ta’ finanzjament, ir-rwol u r-
responsabbiltà tal-entitajiet li lilhom jiġu 
fdati l-kompiti tal-implimentazzjoni, kif 
ukoll spejjeż u tariffi ta’ ġestjoni.

Permezz ta' regolament ta' 
implimentazzjoni, il-Kummissjoni
għandha tistabbilixxi r-regoli li 
jikkonċernaw ftehimiet ta’ finanzjament, 
ir-rwol u r-responsabbiltà tal-entitajiet li 
lilhom jiġu fdati l-kompiti tal-
implimentazzjoni, kif ukoll spejjeż u tariffi 
ta’ ġestjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li l-Kummissjoni tista' tadotta atti delegati fl-istrument JEREMIE matul il-perjodu 
2014-2020 jista' joħloq inċertezza fit-twaqqif ta' linji gwida u proċeduri, u dan huwa ta' 
disinċentiv għall-parteċipazzjoni f'din l-inizjattiva. Huwa maħsub li biex jiġu inċentivizzati 
proġetti permezz tal-istrument JEREMIE, iridu jiġu stabbiliti standards ċari ta' ġestjoni u 
proċeduri sempliċi ta' kontroll mill-bidu nett tal-perjodu.

Emenda 863
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 33 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 142 
li jistabbilixxu r-regoli li jikkonċernaw 
ftehimiet ta’ finanzjament, ir-rwol u r-
responsabbiltà tal-entitajiet li lilhom jiġu 
fdati l-kompiti tal-implimentazzjoni, kif 
ukoll spejjeż u tariffi ta’ ġestjoni.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti skont l-Artikolu 142 li 
jistabbilixxu r-regoli li jikkonċernaw 
ftehimiet ta’ finanzjament, ir-rwol u r-
responsabbiltà tal-entitajiet li lilhom jiġu 
fdati l-kompiti tal-implimentazzjoni, kif 
ukoll spejjeż u tariffi ta’ ġestjoni.

Or. es

Emenda 864
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 33 – paragrafu 4 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
regoli dwar il-ftehimiet ta' finanzjament, 
ir-rwol u s-setgħat tal-korpi li lilhom jiġu 
fdati l-kompiti tal-implimentazzjoni, kif 
ukoll spejjeż u tariffi ta’ ġestjoni, permezz 
ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawn l-atti 
ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati f'konformità mal-proċedura ta’ 
verifika msemmija fl-Artikolu 143(3). 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Nassoċjaw ruħna mar-raġunament tas-Servizz Legali tal-Kunsill li l-atti delegati proposti 
jridu fil-fatt ikunu atti implimentattivi.

Emenda 865
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 33 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-entitajiet imsemmija fil-
paragrafu 4(b)(i) u (ii), fl-implimentazzjoni 
ta' strumenti finanzjarji permezz ta' fondi 
ta' fondi, jistgħu jafdaw parti mill-
implimentazzjoni lil intermedjarji 
finanzjarji sakemm dawn l-entitajiet 
jiżguraw fir-responsabbiltà tagħhom li l-
intermedjarji finanzjarji jissodisfaw il-
kriterji stabbiliti fl-[Artikoli 57 u 131 (1), 
(1a) u (3)] tar-Regolament Finanzjarju. L-
intermedjarji finanzjarji għandhom jiġu 
magħżula abbażi ta’ proċeduri miftuħa, 
trasparenti, proporzjonati u non-
diskriminatorji, biex b’hekk jiġu evitati 
kunflitti ta’ interessi.

5. L-entitajiet imsemmija fil-
paragrafu 4(b)(i) u (ii), fl-implimentazzjoni 
ta' strumenti finanzjarji permezz ta' fondi 
ta' fondi, jistgħu jafdaw parti mill-
implimentazzjoni lil intermedjarji 
finanzjarji sakemm dawn l-entitajiet 
jiżguraw li l-intermedjarji finanzjarji 
jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-
[Artikoli 57 u 131 (1), (1a) u (3)] tar-
Regolament Finanzjarju. L-intermedjarji 
finanzjarji għandhom jiġu magħżula abbażi 
ta’ proċeduri miftuħa, trasparenti, 
proporzjonati u nondiskriminatorji, biex 
b’hekk jiġu evitati kunflitti ta’ interessi.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabilità hija kunċett legali indeterminat; m'hemm l-ebda ċarezza rigward 
konsegwenzi legali.

Emenda 866
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 33 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-entitajiet imsemmija fil-paragrafu 4(b) 
li lilhom ġew fdati l-kompiti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiftħu kontijiet 
fiduċjarji f’isimhom u f’isem l-awtorità ta’ 
ġestjoni. L-assi miżmuma fuq dawn il-
kontijiet fiduċjarji għandhom jiġu ġestiti 
skont il-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja 
tajba, skont regoli prudenzjali xierqa u 
jkollhom likwidità xierqa.

6. L-entitajiet imsemmija fil-paragrafu 4(b) 
li lilhom ġew fdati l-kompiti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiftħu kontijiet 
fiduċjarji f’isimhom u f’isem l-awtorità ta’ 
ġestjoni u jiddefinixxu l-istrument 
finanzjarju bħala blokk ta' finanza 
separat.. F'dan il-każ, id-differenza bejn 
il-fondi ġodda investiti fl-istrument 
finanzjarju (inkluża l-kontribuzzjoni mill-
programmi operattivi) u l-fondi oriġinali 
disponibbli mill-istitut finanzjarju 
għandhom ikunu garantiti minn 
arranġamenti kontabilistiċi separati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-istrumenti finanzjarji ma jistgħux jidhru f’kontijiet miżmuma minn terzi minħabba l-mudelli 
ta' negozju ta' xi banek ta' żvilupp. Għaldaqstant, se nkomplu nimxu mal-aħjar prattika mill-
perjodu ta' finanzjament attwali.

Emenda 867
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 33 – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxu regoli 
dettaljati li jikkonċernaw rekwiżiti 
speċifiċi dwar it-trasferiment u l-ġestjoni 
tal-assi ġestiti mill-entitajiet li lilhom 
ikunu ġew fdati l-kompiti tal-
implimentazzjoni, kif ukoll il-konverżjoni 
tal-assi bejn l-euro u muniti nazzjonali.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ksur tal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Ir-regolamentazjoni bejn l-awtorità ta' ġestjoni u l-korp li 
jkun ġie fdat bl-implimentazzjoni fil-ftehim ta' finanzjament.

Emenda 868
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 33 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxu regoli
dettaljati li jikkonċernaw rekwiżiti speċifiċi 
dwar it-trasferiment u l-ġestjoni tal-assi 
ġestiti mill-entitajiet li lilhom ikunu ġew 
fdati l-kompiti tal-implimentazzjoni, kif 
ukoll il-konverżjoni tal-assi bejn l-euro u 
muniti nazzjonali.

7. Permezz ta' regolament ta' 
implimentazzjoni, il-Kummissjoni
għandha tistabbilixxi r-regoli dettaljati li 
jikkonċernaw rekwiżiti speċifiċi dwar it-
trasferiment u l-ġestjoni tal-assi ġestiti 
mill-entitajiet li lilhom ikunu ġew fdati l-
kompiti tal-implimentazzjoni, kif ukoll il-
konverżjoni tal-assi bejn l-euro u muniti 
nazzjonali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li l-Kummissjoni tista' tadotta atti delegati fl-istrument JEREMIE matul il-perjodu 
2014-2020 jista' joħloq inċertezza fit-twaqqif ta' linji gwida u proċeduri, u dan huwa ta' 
disinċentiv għall-parteċipazzjoni f'din l-inizjattiva. Huwa maħsub li biex jiġu inċentivizzati 
proġetti permezz tal-istrument JEREMIE, iridu jiġu stabbiliti standards ċari ta' ġestjoni u 
proċeduri sempliċi ta' kontroll mill-bidu nett tal-perjodu.
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Emenda 869
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 33 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxu regoli 
dettaljati li jikkonċernaw rekwiżiti speċifiċi 
dwar it-trasferiment u l-ġestjoni tal-assi 
ġestiti mill-entitajiet li lilhom ikunu ġew 
fdati l-kompiti tal-implimentazzjoni, kif 
ukoll il-konverżjoni tal-assi bejn l-euro u 
muniti nazzjonali.

7. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxu regoli
dettaljati li jikkonċernaw rekwiżiti speċifiċi 
dwar it-trasferiment u l-ġestjoni tal-assi 
ġestiti mill-entitajiet li lilhom ikunu ġew 
fdati l-kompiti tal-implimentazzjoni, 
kundizzjonijiet speċifiċi skont liema l-
kontribuzzjonijiet għal strumenti 
finanzjarji apparti l-Fondi koperti mir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni jistgħu jitqiesu bħala riżorsi ta' 
kofinanzjament nazzjonali, kif ukoll il-
konverżjoni tal-assi bejn l-euro u muniti 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 870
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 33 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxu regoli 
dettaljati li jikkonċernaw rekwiżiti speċifiċi 
dwar it-trasferiment u l-ġestjoni tal-assi 
ġestiti mill-entitajiet li lilhom ikunu ġew 
fdati l-kompiti tal-implimentazzjoni, kif 
ukoll il-konverżjoni tal-assi bejn l-euro u 
muniti nazzjonali.

7. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 142 li 
jistabbilixxu regoli dettaljati li 
jikkonċernaw rekwiżiti speċifiċi dwar it-
trasferiment u l-ġestjoni tal-assi ġestiti 
mill-entitajiet li lilhom ikunu ġew fdati l-
kompiti tal-implimentazzjoni, kif ukoll il-
konverżjoni tal-assi bejn l-euro u muniti 
nazzjonali.
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Or. es

Emenda 871
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi akkreditati skont l-Artikolu 64 
ma għandhomx iwettqu verifiki fuq il-post 
ta’ operazzjonijiet li jinvolvu l-istrumenti 
finanzjarji implimentati skont l-
Artikolu 33(1)(a). Għandhom jirċievu 
rapporti regolari dwar il-kontroll mill-
korpi inkarigati mill-implimentazzjoni ta’ 
dawn l-istrumenti finanzjarji.

imħassar

Or. de

Emenda 872
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korpi akkreditati skont l-Artikolu 64 ma 
għandhomx iwettqu verifiki fuq il-post ta’ 
operazzjonijiet li jinvolvu l-istrumenti 
finanzjarji implimentati skont l-
Artikolu 33(1)(a). Għandhom jirċievu 
rapporti regolari dwar il-kontroll mill-korpi 
inkarigati mill-implimentazzjoni ta’ dawn 
l-istrumenti finanzjarji.

1. Il-korpi akkreditati skont l-Artikolu 64 
ma għandhomx iwettqu verifiki fuq il-post 
ta’ operazzjonijiet li jinvolvu l-istrumenti 
finanzjarji implimentati skont l-
Artikolu 33(4)(b)(i) u (ii). Għandhom 
jirċievu rapporti regolari dwar il-kontroll 
mill-korpi inkarigati mill-implimentazzjoni 
ta’ dawn l-istrumenti finanzjarji.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ebda privileġġ għall-istrumenti finanzjarji approvati fil-livell tal-UE fuq l-istituzzjonijiet ta' 
kreditu kkontrollati mill-istat fl-Istati Membri.
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Emenda 873
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi akkreditati skont l-Artikolu 64
ma għandhomx iwettqu verifiki fuq il-post 
ta’ operazzjonijiet li jinvolvu l-istrumenti 
finanzjarji implimentati skont l-
Artikolu 33(1)(a). Għandhom jirċievu 
rapporti regolari dwar il-kontroll mill-korpi 
inkarigati mill-implimentazzjoni ta’ dawn 
l-istrumenti finanzjarji.

1. Il-korpi ta' ġestjoni skont l-Artikolu 64 
ma għandhomx iwettqu verifiki fuq il-post 
ta’ operazzjonijiet li jinvolvu l-istrumenti 
finanzjarji implimentati skont l-
Artikolu 33(1)(a). Għandhom jirċievu 
rapporti regolari dwar il-kontroll mill-korpi 
inkarigati mill-implimentazzjoni ta’ dawn 
l-istrumenti finanzjarji.

Or. es

Emenda 874
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korpi responsabbli mill-verifika tal-
programmi ma għandhomx iwettqu 
verifika ta’ operazzjonijiet li jinvolvu l-
istrumenti finanzjarji implimentati skont l-
Artikolu 33(1)(a) u s-sistemi ta’ ġestjoni u 
kontroll relatati ma’ dawn l-istrumenti. 
Għandhom jirċievu rapporti regolari dwar 
il-kontroll mill-awdituri maħtura fil-
ftehimiet li jistabbilixxi dawn l-istrumenti 
finanzjarji.

2. Il-korpi responsabbli mill-verifika tal-
programmi ma għandhomx iwettqu 
verifika ta’ operazzjonijiet li jinvolvu l-
istrumenti finanzjarji implimentati skont l-
Artikolu 33(4)(b)(i) u (ii) u s-sistemi ta’ 
ġestjoni u kontroll relatati ma’ dawn l-
istrumenti. Għandhom jirċievu rapporti 
regolari dwar il-kontroll mill-awdituri 
maħtura fil-ftehimiet li jistabbilixxu dawn 
l-istrumenti finanzjarji.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ebda privileġġ għall-istrumenti finanzjarji approvati fil-livell tal-UE fuq l-istituzzjonijiet ta' 
kreditu kkontrollati mill-istat fl-Istati Membri.
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Emenda 875
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 34 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-korpi responsabbli għall-awditjar 
tal-programmi għandhom jawditjaw fil-
livell tad-destinatarji finali biss meta d-
dokumenti ta' appoġġ ma jkunux 
disponibbli fil-livell tal-istrument 
finanzjarju jew l-awtorità ta' ġestjoni jew 
fil-każ ta' monitoraġġ u verifiki 
insuffiċjenti jew ta' dubju leġittimu li d-
dokumenti ma jirriflettux ir-realtà tal-
appoġġ provdut permezz tal-istrument 
legali.

Or. en

Emenda 876
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 142 dwar l-arranġamenti għall-
ġestjoni u l-kontroll tal-istrumenti 
finanzjarji implimentati skont l-
Artikoli 33(1)(a) u 33(4)(b)(i), (ii) u (iii).

imħassar

Or. de

Emenda 877
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 142 dwar l-arranġamenti għall-
ġestjoni u l-kontroll tal-istrumenti 
finanzjarji implimentati skont l-
Artikoli 33(1)(a) u 33(4)(b)(i), (ii) u (iii).

3. Permezz ta' regolament ta' 
implimentazzjoni, il-Kummissjoni
għandha tistabbilixxi l-arranġamenti għall-
ġestjoni u l-kontroll tal-istrumenti 
finanzjarji implimentati skont l-
Artikoli 33(1)(a) u 33(4)(b)(i), (ii) u (iii).

Or. es

Emenda 878
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 142 dwar l-arranġamenti għall-
ġestjoni u l-kontroll tal-istrumenti 
finanzjarji implimentati skont l-
Artikoli 33(1)(a) u 33(4)(b)(i), (ii) u (iii).

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ta' implimentazzjoni
skont l-Artikolu 142 dwar l-arranġamenti 
għall-ġestjoni u l-kontroll tal-istrumenti 
finanzjarji implimentati skont l-
Artikoli 33(1)(a) u 33(4)(b)(i), (ii) u (iii).

Or. es

Emenda 879
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 34 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
regoli li jagħmlu arranġamenti għall-
ġestjoni u l-kontroll tal-istrumenti 
finanzjarji implimentati skont l-
Artikolu 33(1)(a) u l-Artikolu 33(4)(b)(i), 
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(ii) u (iii) permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta’ verifika 
msemmija fl-Artikolu 143(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Nassoċjaw ruħna mar-raġunament tas-Servizz Legali tal-Kunsill li l-atti delegati proposti 
jridu fil-fatt ikunu atti implimentattivi.

Emenda 880
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 35 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Talbiet għall-ħlas inkluża n-nefqa għall-
istrumenti finanzjarji

Talbiet għall-ħlas relatati man-nefqa
għall-istrumenti finanzjarji

Or. de

Ġustifikazzjoni

Inkella ma jkunx ċar jekk hemmx xi rabta mal-Artikolu 121.

Emenda 881
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji 
msemmija fl-Artikolu 33(1)(a) it-talba 
għall-ħlas għandha tinkludi u turi b’mod 
separat l-ammont ta’ appoġġ imħallas lill-
istrument finanzjarju.

Fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji, it-
talba għall-ħlas għandha tinkludi u turi 
b’mod separat l-ammont ta’ appoġġ 
imħallas lill-istrument finanzjarju.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-iffrankar tal-ispejjeż ta' rifinanzjament permezz ta' kofinanzjament nazzjonali.Ara r-
rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Livell Għoli tal-15 ta' Mejju 2011.

Emenda 882
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji 
msemmija fl-Artikolu 33(1)(b) 
implimentati skont l-Artikolu 33 (4)(a) u 
(b), in-nefqa totali eliġibbli ppreżentata 
fit-talba għall-ħlas għandha tinkludi u 
turi separatament, l-ammont totali tas-
sostenn imħallas jew mistenni li jitħallas 
lill-istrument finanzjarju għall-
investimenti f'benefiċjarji finali li jridu 
jsiru fuq perjodu definit minn qabel ta' 
massimu ta' sentejn, inkluż l-ispejjeż jew 
it-tariffi ta' ġestjoni.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Imħassar peress li m'hemmx bżonn li l-ispejjeż amministrattivi addizzjonali u r-restrizzjoni 
tal-flessibilità tal-istrumenti finanzjarji jiġu allinjati mill-bidu nett man-nefqa benefiċjarja 
finali.

Emenda 883
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 35 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji 
msemmija fl-Artikolu 33(1)(b) 
implimentati skont l-Artikolu 33 (4)(a) u 
(b), in-nefqa totali eliġibbli ppreżentata 
fit-talba għall-ħlas għandha tinkludi u 
turi separatament, l-ammont totali tas-
sostenn imħallas jew mistenni li jitħallas 
lill-istrument finanzjarju għall-
investimenti f'benefiċjarji finali li jridu 
jsiru fuq perjodu definit minn qabel ta' 
massimu ta' sentejn, inkluż l-ispejjeż jew 
it-tariffi ta' ġestjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 884
Peter Simon

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji 
msemmija fl-Artikolu 33(1)(b) 
implimentati skont l-Artikolu 33 (4)(a) u 
(b), in-nefqa totali eliġibbli ppreżentata fit-
talba għall-ħlas għandha tinkludi u turi 
separatament, l-ammont totali tas-sostenn 
imħallas jew mistenni li jitħallas lill-
istrument finanzjarju għall-investimenti 
f'benefiċjarji finali li jridu jsiru fuq perjodu 
definit minn qabel ta' massimu ta' sentejn, 
inkluż l-ispejjeż jew it-tariffi ta' ġestjoni.

2. Fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji 
msemmija fl-Artikolu 33(1)(b) 
implimentati skont l-Artikolu 33 (4)(a) u 
(b), in-nefqa totali eliġibbli ppreżentata fit-
talba għall-ħlas għandha tinkludi u turi 
separatament, l-ammont totali tas-sostenn 
imħallas jew mistenni li jitħallas lill-
istrument finanzjarju għall-investimenti 
f'benefiċjarji finali li jridu jsiru fuq perjodu 
definit minn qabel ta' massimu ta' tliet 
snin, inklużi l-ispejjeż jew it-tariffi ta' 
ġestjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-istrumenti finanzjarji innovattivi jirrikjedu ċertu perjodu inizjali qabel ma jibdew jaħdmu 
kompletament. Huma vulnerabbli wkoll għall-flutwazzjonijiet fis-suq li ma jistgħux jitbassru 
fil-waqt li jiġu stabbiliti l-Programmi Operattivi u dan ikollu impatt sinifikanti fuq kemm 
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joħorġu flus fis-sena. dan għandu jiġi rifless f'estensjoni għall-perjodu sabiex tiġi żgurata 
biżżejjed flessibilità u sejħa għal fondi totali.

Emenda 885
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji 
msemmija fl-Artikolu 33(1)(b) 
implimentati skont l-Artikolu 33 (4)(a) u 
(b), in-nefqa totali eliġibbli ppreżentata fit-
talba għall-ħlas għandha tinkludi u turi 
separatament, l-ammont totali tas-sostenn 
imħallas jew mistenni li jitħallas lill-
istrument finanzjarju għall-investimenti 
f'benefiċjarji finali li jridu jsiru fuq perjodu 
definit minn qabel ta' massimu ta' sentejn, 
inkluż l-ispejjeż jew it-tariffi ta' ġestjoni.

2. Fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji 
msemmija fl-Artikolu 33(1)(b) 
implimentati skont l-Artikolu 33 (4)(a) u 
(b), in-nefqa totali eliġibbli ppreżentata fit-
talba għall-ħlas għandha tinkludi u turi 
separatament, l-ammont totali tas-sostenn 
imħallas jew mistenni li jitħallas lill-
istrument finanzjarju għall-investimenti 
f'benefiċjarji finali li jridu jsiru fuq perjodu 
definit minn qabel ta' massimu ta' erba' 
snin, inkluż l-ispejjeż jew it-tariffi ta' 
ġestjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' sentejn għall-użu tal-istrumenti finanzjarji minn meta jiġu attivati hu restrittiv 
wisq, ġaladarba dawn l-istrumenti jkollhom terminu ferm itwal (pereżempju, għall-fondi tal-
kapital ta' riskju, il-medja hi ta' erba' snin għall-investiment u erba' biex teħles minnu). Dan 
jikkostitwixxi trattament diskriminatorju peress li dan il-perjodu ma japplikax għall-
istrumenti finanzjarji maħluqa fil-livell tal-UE.

Emenda 886
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji 
msemmija fl-Artikolu 33(1)(b) 
implimentati skont l-Artikolu 33 (4)(a) u 

2. Fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji 
msemmija fl-Artikolu 33(1)(b) 
implimentati skont l-Artikolu 33 (4)(a) u 
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(b), in-nefqa totali eliġibbli ppreżentata fit-
talba għall-ħlas għandha tinkludi u turi 
separatament, l-ammont totali tas-sostenn 
imħallas jew mistenni li jitħallas lill-
istrument finanzjarju għall-investimenti 
f'benefiċjarji finali li jridu jsiru fuq 
perjodu definit minn qabel ta' massimu 
ta' sentejn, inkluż l-ispejjeż jew it-tariffi 
ta' ġestjoni.

(b), in-nefqa totali eliġibbli ppreżentata fit-
talba għall-ħlas għandha tinkludi u turi 
separatament, l-ammont totali tas-sostenn 
imħallas jew mistenni li jitħallas lill-
istrument finanzjarju għall-investimenti 
f'benefiċjarji finali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-iskadenza ta' sentejn tintroduċi limitazzjonijiet li se jagħmluha diffiċli li tiġi rrispettata.

Emenda 887
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 35 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ammont stabbilit skont il-paragrafu 2 
għandu jiġi aġġustat f’talbiet għal ħlas 
sussegwenti, sabiex titqies id-differenza 
bejn l-ammont ta' sostenn imħallas minn 
qabel lill-istrument finanzjarju 
kkonċernat, u l-ammonti effettivament 
investiti f'benefiċjarji finali, flimkien mal-
ispejjeż u t-tariffi ta’ ġestjoni mħallsa. 
Dawn l-ammonti għandhom jiġu murija 
separatament fit-talba għall-ħlas.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Imneħħi peress li l-ispejjeż amministrattivi addizzjonali u r-restrizzjoni fuq il-flessibilità tal-
istrumenti finanzjarji huma allinjati mill-bidu nett man-nefqa benefiċċjarja finali.

Emenda 888
Tamás Deutsch
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 35 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ammont stabbilit skont il-paragrafu 2 
għandu jiġi aġġustat f’talbiet għal ħlas 
sussegwenti, sabiex titqies id-differenza 
bejn l-ammont ta' sostenn imħallas minn 
qabel lill-istrument finanzjarju 
kkonċernat, u l-ammonti effettivament 
investiti f'benefiċjarji finali, flimkien mal-
ispejjeż u t-tariffi ta’ ġestjoni mħallsa. 
Dawn l-ammonti għandhom jiġu murija 
separatament fit-talba għall-ħlas.

imħassar

Or. en

Emenda 889
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 35 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 142, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta r-regoli 
speċifiċi li jikkonċernaw il-ħlasijiet u l-
irtirar ta’ ħlasijiet għall-istrumenti 
finanzjarji u l-konsegwenzi possibbli fir-
rigward tat-talbiet għal ħlasijiet.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Nassoċjaw ruħna mar-raġunament tas-Servizz Legali tal-Kunsill li l-atti delegati proposti 
jridu fil-fatt ikunu atti implimentattivi.

Emenda 890
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 35 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 142, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta r-regoli 
speċifiċi li jikkonċernaw il-ħlasijiet u l-
irtirar ta’ ħlasijiet għall-istrumenti 
finanzjarji u l-konsegwenzi possibbli fir-
rigward tat-talbiet għal ħlasijiet.

5. Permezz ta’ regolament implimentattiv, 
il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi r-
regoli speċifiċi li jikkonċernaw il-ħlasijiet 
u l-irtirar ta’ ħlasijiet għall-istrumenti 
finanzjarji u l-konsegwenzi possibbli fir-
rigward tat-talbiet għal ħlasijiet.

Or. es

Emenda 891
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 35 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 142, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta r-regoli speċifiċi 
li jikkonċernaw il-ħlasijiet u l-irtirar ta’ 
ħlasijiet għall-istrumenti finanzjarji u l-
konsegwenzi possibbli fir-rigward tat-
talbiet għal ħlasijiet.

5. Permezz ta’ atti implimentattivi skont l-
Artikolu 142, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta r-regoli speċifiċi 
li jikkonċernaw il-ħlasijiet u l-irtirar ta’ 
ħlasijiet għall-istrumenti finanzjarji u l-
konsegwenzi possibbli fir-rigward tat-
talbiet għal ħlasijiet.

Or. es

Emenda 892
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 35 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz ta' atti implimentattivi, regoli li 
jikkonċernaw il-ħlasijiet u l-irtirar ta’ 
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ħlasijiet għall-istrumenti finanzjarji u l-
konsegwenzi possibbli fir-rigward tat-
talbiet għal ħlasijiet. Dawn l-atti 
implimentattivi jiġu adottati f'konformità 
mal-proċedura ta’ verifika msemmija fl-
Artikolu 143(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Nassoċjaw ruħna mar-raġunament tas-Servizz Legali tal-Kunsill li l-atti delegati proposti 
jridu fil-fatt ikunu atti implimentattivi.

Emenda 893
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 35a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35a
Il-kundizzjonijiet u l-fini xierqa tal-
finanzjament għandhom ikunu definiti 
fil-ftehim ta' finanzjament għall-
istabbiliment tal-istrumenti finanzjarji. 
Fejn
i) il-ħlas lura tas-self, parteċipazzjonijiet 
jew impenji garantiti jridu potenzjalment 
jiġu żgurati fil-mument tal-provvista;
ii) l-iffinanzjar tal-impriżi f'diffikultà 
mhux permess.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-restrizzjonijiet speċifiċi ta' eliġibilità potenzjali kollha jridu jkunu rregolati abbażi tar-
Regolament CPR.

Emenda 894
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 36 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Nefqa eliġibbli fl-għeluq Nefqa eliġibbli fl-għeluq ta' programm jew 
ta' programm għal fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 895
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 36 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fl-għeluq ta’ programm, in-nefqa 
eliġibbli tal-istrument finanzjarju għandha 
tkun l-ammont totali effettivament imħallas 
jew, fil-każ ta' fondi ta' garanzija impenjati, 
mill-istrument finanzjarju fil-perjodu ta’ 
eliġibbiltà indikat fl-Artikolu 55(2), li 
jikkorrispondi għal:

1. Fl-għeluq ta’ programm jew ta' 
programm għal fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali, in-nefqa eliġibbli tal-
istrument finanzjarju għandha tkun l-
ammont totali effettivament imħallas jew, 
fil-każ ta' fondi ta' garanzija impenjati, 
mill-istrument finanzjarju fil-perjodu ta’ 
eliġibbiltà indikat fl-Artikolu 55(2), li 
jikkorrispondi għal:

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 896
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Proposta għal regolament
Part 2 – article 36 – paragraph 1 – point c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) sussidji kapitalizzati tar-rati tal-imgħax 
jew sussidji ta’ tariffi ta’ garanzija, li jridu 
jitħallsu f’perjodu li ma jaqbiżx l-għaxar 
(10) snin wara l-perjodu ta’ eliġibbiltà 
stabbilit fl-Artikolu 55(2), użati flimkien 
mal-istrumenti finanzjarji, imħallsa f’kont
miżmum minn terzi speċifikament stabbilit 
għal dak l-iskop, għall-iżborżament effettiv 
wara l-perjodu ta’ eliġibbiltà stabbilit fl-
Artikolu 55(2), iżda fir-rigward ta’ self jew 
strumenti li jġorru riskju ieħor żborżati 
għall-investimenti f’benefiċjarji finali fil-
limitu tal-perjodu ta’ eliġibbiltà stabbilit fl-
Artikolu 55(2);

(c) sussidji kapitalizzati tar-rati tal-imgħax 
jew sussidji ta’ tariffi ta’ garanzija, li jridu 
jitħallsu f’perjodu li ma jaqbiżx l-għaxar 
(10) snin wara l-perjodu ta’ eliġibbiltà 
stabbilit fl-Artikolu 55(2), użati flimkien 
mal-istrumenti finanzjarji, imħallsa f’kont 
miżmum minn terzi speċifikament stabbilit 
għal dak l-iskop jew żvelati separatament, 
għall-iżborżament effettiv wara l-perjodu 
ta’ eliġibbiltà stabbilit fl-Artikolu 55(2),
iżda fir-rigward ta’ self jew strumenti li 
jġorru riskju ieħor żborżati għall-
investimenti f’benefiċjarji finali fil-limitu 
tal-perjodu ta’ eliġibbiltà stabbilit fl-
Artikolu 55(2);

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-istrumenti finanzjarji ma jistgħux jidhru f’kontijiet miżmuma minn terzi minħabba l-mudelli 
ta' negozju ta' xi banek ta' żvilupp.

Emenda 897
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ strumenti bbażati fuq l-
ekwità u l-mikrokreditu, spejjeż jew tariffi 
ta’ ġestjoni kapitalizzati li jridu jitħallsu 
għal perjodu li ma jaqbiżx il-ħames (5) 
snin wara l-perjodu ta’ eliġibbiltà stabbilit 
fl-Artikolu 55(2), fir-rigward ta' 
investimenti f'benefiċjarji finali li seħħew 
f’dak il-perjodu ta' eliġibbiltà u li ma 
jistgħux jiġu koperti mill-Artikoli 37 u 38, 
jistgħu jitqiesu bħala nefqa eliġibbli meta 

2. Spejjeż jew tariffi ta’ ġestjoni 
kapitalizzati li jridu jitħallsu għal perjodu li 
ma jaqbiżx il-ħames (5) snin wara l-
perjodu ta’ eliġibbiltà stabbilit fl-
Artikolu 55(2), fir-rigward ta' investimenti 
f'benefiċjarji finali li seħħew f’dak il-
perjodu ta' eliġibbiltà u li ma jistgħux jiġu 
koperti mill-Artikoli 37 u 38, jistgħu 
jitqiesu bħala nefqa eliġibbli meta jitħallsu 
f’kont miżmum minn terzi stabbilit 
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jitħallsu f’kont miżmum minn terzi 
stabbilit speċifikament għal dak l-iskop.

speċifikament għal dak l-iskop jew żvelati 
separatament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Estensjoni tal-użu tat-tipi kollha ta' strumenti finanzjarji. L-istrumenti finanzjarji ma jistgħux 
jidhru f’kontijiet miżmuma minn terzi minħabba l-mudelli ta' negozju ta' xi banek ta' żvilupp.

Emenda 898
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 36 – paragrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-ammont totali tas-sostenn mill-Fondi 
tal-QSK mħallsa lill-istrument finanzjarju; 
kif ukoll

(i) l-ammont totali tas-sostenn mill-fondi 
koperti mis-CPR imħallsa lill-istrument 
finanzjarju; kif ukoll

Or. en

Emenda 899
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 36 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta l-atti delegati skont l-
Artikolu 142 dwar it-twaqqif ta' sistema 
ta' kapitalizzazzjoni ta' pagamenti 
annwali għas-sussidji tar-rati tal-imgħax 
u s-sussidji tat-tariffi ta' garanzija.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ċertezza legali
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Emenda 900
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 36 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta l-atti delegati skont l-
Artikolu 142 dwar it-twaqqif ta' sistema ta' 
kapitalizzazzjoni ta' pagamenti annwali 
għas-sussidji tar-rati tal-imgħax u s-sussidji 
tat-tariffi ta' garanzija.

4. Permezz ta' regolament implimentattiv, 
il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi
sistema ta' kapitalizzazzjoni ta' pagamenti 
annwali għas-sussidji tar-rati tal-imgħax u 
s-sussidji tat-tariffi ta' garanzija.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li l-Kummissjoni tista' tadotta atti delegati fl-istrument JEREMIE matul il-perjodu 
2014-2020 jista' joħloq inċertezza fi-twaqqif ta' linji gwida u proċeduri, u dan huwa ta' 
disinċentiv għall-parteċipazzjoni f'din l-inizjattiva. Huwa maħsub li biex jiġu inċentivizzati 
proġetti permezz tal-istrument JEREMIE, iridu jiġu stabbiliti standards ċari ta' ġestjoni u 
proċeduri sempliċi ta' kontroll mill-bidu nett tal-perjodu.

Emenda 901
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 36 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta l-atti delegati skont l-
Artikolu 142 dwar it-twaqqif ta' sistema ta' 
kapitalizzazzjoni ta' pagamenti annwali 
għas-sussidji tar-rati tal-imgħax u s-sussidji 
tat-tariffi ta' garanzija.

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta l-atti delegati skont l-
Artikolu 142, li jistipulaw ir-regoli 
speċifiċi, dwar it-twaqqif ta' sistema ta' 
kapitalizzazzjoni ta' pagamenti annwali 
għas-sussidji tar-rati tal-imgħax u s-sussidji 
tat-tariffi ta' garanzija.

Or. en
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Emenda 902
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 36 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
regoli biex tiġi stabbilita sistema ta' 
kapitalizzazzjoni tal-pagamenti annwali 
għas-sussidji tar-rati tal-imgħax u s-
sussidji tat-tariffi ta' garanzija. Dawn l-
atti implimentattivi jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta’ verifika 
msemmija fl-Artikolu 143(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ċertezza legali

Emenda 903
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 37 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri f'sitwazzjoni 
finanzjarja diffiċli li jissodisfaw il-kriterji 
stipulati fl-Artikolu 22(1) għandhom 
jinvestu d-dħul mill-interessi jew profitti 
oħrajn fi proġetti tal-infrastruttura 
relatati mal-ekonomija, fejn ikun xieraq u 
bl-appoġġ tal-Kummissjoni u bil-ħsieb li 
jiġu mmassimizzati t-tkabbir u l-
kompetittività.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju jenfasizza l-ħtieġa li jingħata appoġġ partikulari għall-
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proġetti tal-infrastruttura fl-Istati Membri b'diffikultajiet finanzjarji, peress li dawn 
konsiderevolment isaħħu u jsostnu l-kompetittività.

Emenda 904
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 38 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu mill-ġdid ta’ riżorsi attribbwibbli 
għas-sostenn mill-Fondi tal-QSK sal-
għeluq tal-programm

L-użu mill-ġdid ta’ riżorsi attribbwibbli 
għas-sostenn mill-Fondi tal-QSK sal-
għeluq tal-programm jew ta' programm 
għal fond għall-iżvilupp makroreġjonali

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 905
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 38 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Qligħ u dħul jew rendimenti oħra, 
inklużi l-imgħax, it-tariffi ta' garanzija, is-
sehem mill-profitti, profitti kapitali jew 
kull dħul iġġenerat mill-investimenti li 
jista' jiġi attribwit għas-sostenn mill-Fondi 
tal-QSK lill-istrument finanzjarju, għandu 
jintuża għall-għanijiet li ġejjin, fejn 
applikabbli, sal-ammonti meħtieġa:

2. Qligħ u dħul jew rendimenti oħra,
inklużi l-imgħax, it-tariffi ta' garanzija, is-
sehem mill-profitti, profitti kapitali jew 
kull dħul iġġenerat mill-investimenti li 
jista' jiġi attribwit għas-sostenn mill-fondi 
koperti mis-CPR lill-istrument finanzjarju, 
għandu jintuża għall-għanijiet li ġejjin, fejn 
applikabbli, sal-ammonti meħtieġa:

Or. en
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Emenda 906
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Riżorsi kapitali li jitħallsu lura lill-
istrumenti finanzjarji li jkunu ġew minn 
investimenti jew mir-rilaxx ta' riżorsi 
impenjati għall-kuntratti ta' garanzija li 
jistgħu jiġu attribwiti għas-sostenn mill-
Fondi tal-QSK, għandhom jintużaw mill-
ġdid fuq investimenti ulterjuri permezz tal-
istess strumenti finanzjarji jew oħrajn, 
skont l-għanijiet tal-programm jew il-
programmi.

1. Riżorsi kapitali li jitħallsu lura lill-
istrumenti finanzjarji li jkunu ġew minn 
investimenti jew mir-rilaxx ta' riżorsi 
impenjati għall-kuntratti ta' garanzija li 
jistgħu jiġu attribwiti għas-sostenn mill-
Fondi tal-QSK, għandhom jintużaw mill-
ġdid fuq investimenti ulterjuri permezz tal-
istess strumenti finanzjarji jew oħrajn, 
skont l-għanijiet tal-programm, 
programmi, programm għal fond għall-
iżvilupp makroreġjonali jew programmi 
għal fondi għall-iżvilupp makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 907
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 38 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Qligħ u dħul jew rendimenti oħra, 
inklużi l-imgħax, it-tariffi ta' garanzija, is-
sehem mill-profitti, profitti kapitali jew 
kull dħul iġġenerat mill-investimenti li 
jista' jiġi attribwit għas-sostenn mill-Fondi 
tal-QSK lill-istrument finanzjarju, għandu 
jintuża għall-għanijiet li ġejjin, fejn 
applikabbli, sal-ammonti meħtieġa:

2. Ir-riżorsi mħallsa lura lill-istrumenti 
finanzjarji mill-investimenti jew mir-
rilaxx ta' riżorsi impenjati għall-kuntratti 
ta' garanzija, inkluż returns tal-element 
prinċipali jew kapitali ta' kwalunkwe 
investiment u returns ta' dħul jew 
rendimenti oħra, inklużi l-imgħax, it-tariffi 
ta' garanzija, is-sehem mill-profitti, profitti 
kapitali jew kull dħul iġġenerat mill-
investimenti li jista' jiġi attribwit għas-
sostenn mill-Fondi tal-QSK lill-istrument 
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finanzjarju, għandhom jintużaw mill-ġdid
għall-għanijiet li ġejjin, fejn applikabbli, 
sal-ammonti meħtieġa:

Or. en

Emenda 908
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 38 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-rimborż tal-ispejjeż ta’ ġestjoni 
mħallsa u l-ħlas ta’ tariffi ta’ ġestjoni tal-
istrument finanzjarju;

(a) ir-rimborż tal-ispejjeż ta’ ġestjoni 
mħallsa u l-ħlas ta’ tariffi ta’ ġestjoni tal-
istrumenti finanzjarju kif ukoll ir-rimbors 
tal-ispejjeż ta' rifinanzjament tal-element 
nazzjonali ta' kofinanzjament meta dan 
jingħata mill-istituzzjoni finanzjarja skont 
it-tifsira tal-Artikolu 33(4)(b)(i) u (ii);

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 38(2)(b) huwa non-speċifiku wisq biex jirrikonċilja l-ispejjeż finanzjarji tal-banek 
tal-iżvilupp mar-regoli.

Emenda 909
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 38 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-rimborż tal-ispejjeż ta’ ġestjoni 
mħallsa u l-ħlas ta’ tariffi ta’ ġestjoni tal-
istrument finanzjarju;

(a) ir-rimborż tal-ispejjeż ta’ ġestjoni 
mħallsa u l-ħlas ta’ tariffi ta’ ġestjoni tal-
istrument finanzjarju u r-rimbors tal-
ispejjeż ta' rifinanzjament tal-element 
nazzjonali ta' kofinanzjament fejn dan 
jissemma fl-Artikolu 33(4)(b)(ii);
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Or. de

Emenda 910
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 38 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Ir-rimunerazzjoni preferenzjali 
m'għandhiex taqbeż dak li huwa meħtieġ 
biex jinħolqu l-inċentivi biex jiġu attirati 
r-riżorsi tal-kontroparti privati, filwaqt li 
tiżgura l-allinjament tal-interessi permezz 
ta' qsim xieraq tar-riskju u tal-profitti u 
m'għandhiex tikkumpensa żżejjed lill-
investituri, għandha titwettaq fuq bażi 
kummerċjali normali, tkun kompatibbli 
mar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-
istat u tkun evalwata bħala parti mill-
valutazzjoni ex ante.

Or. en

Emenda 911
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 38 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-rimunerazzjoni preferenzjali ta’ 
investituri li qed joperaw skont il-prinċipju 
tal-investitur tal-ekonomija tas-suq, li 
jipprovdu riżorsi tal-kontraparti lis-sostenn 
mill-Fondi tal-QSK lill-istrument 
finanzjarju jew li jikkoinvestu fil-livell ta' 
riċevituri finali;

(b) ir-rimunerazzjoni preferenzjali ta’ 
investituri li qed joperaw skont il-prinċipju 
tal-investitur tal-ekonomija tas-suq, li 
jipprovdu riżorsi tal-kontraparti lis-sostenn 
mill-fondi koperti mis-CPR lill-istrument 
finanzjarju jew li jikkoinvestu fil-livell ta' 
riċevituri finali;

Or. en
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Emenda 912
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 38 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-rimunerazzjoni preferenzjali ta’ 
investituri li qed joperaw skont il-prinċipju 
tal-investitur tal-ekonomija tas-suq, li 
jipprovdu riżorsi tal-kontraparti lis-sostenn 
mill-Fondi tal-QSK lill-istrument 
finanzjarju jew li jikkoinvestu fil-livell ta' 
riċevituri finali;

(b) ir-rimunerazzjoni preferenzjali ta’ 
investituri li qed joperaw skont il-prinċipju 
tal-investitur tal-ekonomija tas-suq, li 
jipprovdu riżorsi tal-kontraparti lis-sostenn 
mill-Fondi tal-QSK, fuq bażi ta' 
kofinanzjament, lill-istrument finanzjarju 
jew li jikkoinvestu fil-livell ta' riċevituri 
finali;

Or. en

Emenda 913
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 38 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) aktar investimenti permezz tal-istess 
strumenti finanzjarji jew strumenti 
finanzjarji oħra, skont l-għanijiet tal-
programm jew il-programmi.

(c) aktar investimenti permezz tal-istess 
strumenti finanzjarji jew strumenti 
finanzjarji oħra, skont l-għanijiet tal-
programm, programm għal fond għall-
iżvilupp makroreġjonali jew programmi 
għal fondi għall-iżvilupp makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 914
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 38 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) proġetti ta' infrastruttura

Or. de

Emenda 915
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 38 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri f'sitwazzjoni finanzjarja 
diffiċli li jissodisfaw il-kriterji stipulati fl-
Artikolu 22(1) għandhom jagħmlu użu 
mir-riżorsi msemmija fil-paragrafi 1 u 2, 
fejn ikun xieraq u bl-appoġġ tal-
Kummissjoni u fir-rigward tat-tkabbir u l-
kompetittività, b'mod partikulari l-għotjiet 
għall-proġetti tal-infrastruttura relatati 
mal-ekonomija.

Or. de

Emenda 916
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 39 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Użu ta' riżorsi legati wara għeluq il-
programm

Użu ta' riżorsi legati wara għeluq il-
programm jew programm għal fond għall-
iżvilupp makroreġjonali

Or. sk
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Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 917
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-riżorsi u 
l-qligħ kapitali u dħul jew rendimenti oħra 
li jistgħu jiġu attribwiti lis-sostenn mill-
Fondi tal-QSK lil strumenti finanzjarji 
jintużaw skont l-għanijiet tal-programm 
għal perjodu ta' mill-inqas 10 snin wara l-
għeluq tal-programm.

L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-riżorsi u 
l-qligħ kapitali u dħul jew rendimenti oħra 
li jistgħu jiġu attribwiti lis-sostenn mill-
fondi koperti mis-CPR lil strumenti 
finanzjarji jintużaw skont l-għanijiet tal-
programm għal perjodu ta' mill-inqas 
10 snin wara l-għeluq tal-programm. Dan 
għandu jinkludi l-ispejjeż immirati ta' 
ġestjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Clarification on management costs.

Emenda 918
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-riżorsi u 
l-qligħ kapitali u dħul jew rendimenti oħra 
li jistgħu jiġu attribwiti lis-sostenn mill-
Fondi tal-QSK lil strumenti finanzjarji 
jintużaw skont l-għanijiet tal-programm 
għal perjodu ta' mill-inqas 10 snin wara l-
għeluq tal-programm.

L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-riżorsi u 
l-qligħ kapitali u dħul jew rendimenti oħra 
li jistgħu jiġu attribwiti lis-sostenn mill-
Fondi tal-QSK lil strumenti finanzjarji 
jintużaw skont l-għanijiet tal-programm 
għal perjodu ta' mill-inqas 5 snin wara l-



AM\903903MT.doc 73/165 PE491.054v01-00

MT

għeluq tal-programm.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' 10 snin wara l-għeluq propost mill-Kummissjoni għall-użu tal-istrumenti 
finanzjarji li huwa konformi mal-objettivi tal-programm huwa twil wisq u jippreżenta 
inċertezza legali fuq żmien fit-tul kemm għall-awtoritajiet tal-ġestjoni, kif ukoll għar-
riċevituri.

Emenda 919
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-riżorsi u 
l-qligħ kapitali u dħul jew rendimenti oħra 
li jistgħu jiġu attribwiti lis-sostenn mill-
Fondi tal-QSK lil strumenti finanzjarji 
jintużaw skont l-għanijiet tal-programm 
għal perjodu ta' mill-inqas 10 snin wara l-
għeluq tal-programm.

L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-riżorsi u 
l-qligħ kapitali u dħul jew rendimenti oħra 
li jistgħu jiġu attribwiti lis-sostenn mill-
Fondi tal-QSK lil strumenti finanzjarji 
jintużaw skont l-għanijiet tal-programm 
jew programm għal fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali għal perjodu ta' mill-inqas 
10 snin wara l-għeluq tal-programm jew 
programm għal fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 39 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-riżorsi u 
l-qligħ kapitali u dħul jew rendimenti oħra 
li jistgħu jiġu attribwiti lis-sostenn mill-
Fondi tal-QSK lil strumenti finanzjarji 
jintużaw skont l-għanijiet tal-programm 
għal perjodu ta' mill-inqas 10 snin wara l-
għeluq tal-programm.

L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-riżorsi u 
l-qligħ kapitali u dħul jew rendimenti oħra 
li jistgħu jiġu attribwiti lis-sostenn mill-
Fondi tal-QSK lil strumenti finanzjarji 
jintużaw skont l-għanijiet tal-programm 
għal perjodu ta' mill-inqas 10 snin wara l-
għeluq tal-programm. L-ammont li jibqa’ 
wara 10 snin wara l-għeluq tal-programm 
għandu jiġi trasferit lejn il-baġit tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 921
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-riżorsi u 
l-qligħ kapitali u dħul jew rendimenti oħra 
li jistgħu jiġu attribwiti lis-sostenn mill-
Fondi tal-QSK lil strumenti finanzjarji 
jintużaw skont l-għanijiet tal-programm 
għal perjodu ta' mill-inqas 10 snin wara l-
għeluq tal-programm.

L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-riżorsi u 
l-qligħ kapitali u dħul jew rendimenti oħra 
li jistgħu jiġu attribwiti lis-sostenn mill-
Fondi tal-QSK lil strumenti finanzjarji 
jintużaw skont l-għanijiet tal-programm 
għal perjodu ta' mill-inqas 5 snin wara l-
għeluq tal-programm.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-limitu taż-żmien għandu jkun konsistenti kif xieraq mal-perjodu ta' pussess tal-investimenti 
ffinanzjati.

Emenda 922
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 39 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri f'sitwazzjoni finanzjarja 
diffiċli li jissodisfaw il-kriterji stipulati fl-
Artikolu 22(1) għandhom jagħmlu użu 
mir-riżorsi msemmija fil-paragrafi 1 u 2, 
fejn ikun xieraq u bl-appoġġ tal-
Kummissjoni u fir-rigward tat-tkabbir u l-
kompetittività, b'mod partikulari l-għotjiet 
għall-proġetti tal-infrastruttura relatati 
mal-ekonomija.

Or. de

Emenda 923
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità ta' ġestjoni għandha tibgħat 
rapport speċifiku dwar l-operazzjonijiet li 
jinvolvu l-istrumenti finanzjarji lill-
Kummissjoni anness mar-rapport annwali 
ta' implimentazzjoni.

1. L-awtorità ta' ġestjoni għandha tibgħat 
rapport speċifiku dwar l-operazzjonijiet li 
jinvolvu l-istrumenti finanzjarji lill-
Kummissjoni anness mar-rapport annwali 
ta' implimentazzjoni sabiex tevita l-
irduppjar u piż amministrattiv 
addizzjonali.

Or. en

Emenda 924
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 40 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tissintesizza 
fuq bażi annwali l-informazzjoni 
rrappurtata dwar l-użu u l-effettività tal-
istrumenti finanzjarji fil-Fondi differenti 
koperti mis-CPR, objettivi tematiċi u l-
Istati Membri.

Or. en

Emenda 925
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 40 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-identifikazzjoni tal-programm u tal-
prijorità li minnhom jiġi pprovdut is-
sostenn mill-Fondi tal-QSK;

(a) l-identifikazzjoni tal-programm jew 
programm għal fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali u tal-prijorità li minnhom 
jiġi pprovdut is-sostenn mill-Fondi tal-
QSK;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 926
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 40 – paragrafu 2 – punt c – inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- (d) l-identifikazzjoni tal-benefiċċjarji u l-
ammont ta' fondi pubbliċi allokati lilhom;
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Or. en

Emenda 927
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 40 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-ammont totali ta’ sostenn mill-
programm u l-prijorità lill-istrument 
finanzjarju inkluż fit-talbiet ta’ ħlas 
imressqin lill-Kummissjoni;

(d) l-ammont totali ta’ sostenn mill-
programm jew programm għal fond għall-
iżvilupp makroreġjonali u l-prijorità lill-
istrument finanzjarju inkluż fit-talbiet ta’ 
ħlas imressqin lill-Kummissjoni;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 928
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 40 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-ammont totali ta’ sostenn imħallas jew 
impenjat f’kuntratti ta’ garanzija mill-
istrument finanzjarju għall-benefiċjarji 
finali skont il-programm u l-prijorità jew 
il-miżura inkluża fit-talbiet għall-ħlas 
imressqa lill-Kummissjoni;

(e) l-ammont totali ta’ sostenn imħallas jew 
impenjat f’kuntratti ta’ garanzija mill-
istrument finanzjarju għall-benefiċjarji 
finali skont il-programm jew programm 
għal fond għall-iżvilupp makroreġjonali u 
l-prijorità jew il-miżura inkluża fit-talbiet 
għall-ħlas imressqa lill-Kummissjoni;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.
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Emenda 929
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 40 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-effett multiplikatur ta’ investimenti 
magħmula mill-istrument finanzjarju u l-
valur tal-investimenti u l-
parteċipazzjonijiet;

(g) fejn ikun disponibbli, l-effett 
multiplikatur ta’ investimenti magħmula 
mill-istrument finanzjarju u l-valur tal-
investimenti u l-parteċipazzjonijiet;

Or. en

Emenda 930
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 40 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) il-kontribuzzjoni tal-istrument 
finanzjarju għall-kisba tal-indikaturi tal-
programm u tal-prijorità kkonċernati.

(h) il-kontribuzzjoni tal-istrument 
finanzjarju għall-kisba tal-indikaturi tal-
programm jew programm għal fond għall-
iżvilupp makroreġjonali u tal-prijorità 
kkonċernati.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 931
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 40 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Ir-rapport speċifiku għandu jiġu 
ppubblikat sħiħ.

Or. en

Emenda 932
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien tliet xhur mid-data tan-notifika 
tad-deċiżjoni  dwar l-adozzjoni ta' 
programm għal fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali, il-grupp ta' Stati Membri 
li jkunu stabilixxew il-fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali għandhom iwaqqfu, għal 
kull prijorità tal-programm għal fond 
għall-iżvilupp makroreġjonali, grupp ta' 
orjentazzjoni li għandu jkun kumitat li 
jimmoniterja l-implimentazzjoni tal-
programm.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.
Diġà jeżistu gruppi ta' orjentazzjoni għal strateġiji makroreġjonali approvati. L-għan ta' din 
l-emenda huwa li jiġu armonizzati l-funzjonijiet imwettqa mill-gruppi ta' orjentazzjoni ta' 
strateġiji makroreġjonali approvati u l-funzjonijiet ta' kumitat għall-monitoraġġ tal-
programm.

Emenda 933
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 41 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-regoli tat-tħaddim, il-lista tal-membri, 
inklużi l-ismijiet tal-individwi, l-aġenda 
tal-laqgħat tal-kumitat ta' monitoraġġ u l-
minuti adottati tal-laqgħat għandhom jiġu 
ppubblikati;

Or. en

Emenda 934
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jkun 
kompost minn rappreżentanti tal-awtorità 
ta' ġestjoni, minn korpi intermedji u minn 
rappreżentati tal-imsieba. Kull membru tal-
Kumitat tas-sorveljanza għandu jkollu d-
dritt li jivvota.

Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jkun 
kompost minn rappreżentanti tal-awtorità 
ta' ġestjoni, minn korpi intermedji u minn 
rappreżentati tas-sħab msemmija fl-
Artikolu 5, b'mod partikulari jitqiesu s-
sħab involuti fit-tħejjija tal-programmi 
kkonċernati. Kull membru tal-Kumitat tas-
sorveljanza għandu jkollu d-dritt li jivvota.
L-Istati membri għandhom jiżguraw l-
ugwaljanza bejn is-sessi f'dan il-korp.

Or. en

Emenda 935
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jkun 
kompost minn rappreżentanti tal-awtorità 
ta' ġestjoni, minn korpi intermedji u minn 

Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jkun 
kompost minn rappreżentanti tal-awtorità 
ta' ġestjoni, minn korpi intermedji u minn 
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rappreżentati tal-imsieba. Kull membru 
tal-Kumitat tas-sorveljanza għandu jkollu 
d-dritt li jivvota.

rappreżentati tas-sħab. Il-Kumitat għandu 
jistabbilixxi r-regoli li jirregolaw id-
drittijiet għall-vot.

Or. es

Emenda 936
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jkun 
kompost minn rappreżentanti tal-awtorità 
ta' ġestjoni, minn korpi intermedji u minn 
rappreżentati tal-imsieba. Kull membru tal-
Kumitat tas-sorveljanza għandu jkollu d-
dritt li jivvota.

Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jkun 
kompost minn rappreżentanti tal-awtorità 
ta' ġestjoni, minn korpi intermedji u minn 
rappreżentati tas-sħab. Is-sħab għandhom 
jiġu ddelegati lil kull wieħed minn dawn 
il-kumitati permezz ta' proċessi 
trasparenti li jkunu rrispettati minn kull 
entità governattiva tal-Istati Membri, u 
jkunu indipendenti minnha. Kull membru 
tal-Kumitat tas-sorveljanza għandu jkollu 
d-dritt li jivvota.

Or. en

Emenda 937
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-grupp ta' orjentazzjoni li jiffunzjona 
bħala kumitat sabiex jissorvelja l-
implimentazzjoni tal-fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali għandu jkun magħmul 
minn esperti skont il-mudell "triple 
helix", li jfisser li għandu jittieħed numru 
ugwali ta' membri mis-settur pubbliku, 
mis-settur akkademiku u mis-settur tan-
negozju. Kull membru tal-kumitat tas-
sorveljanza għandu jkollu d-dritt li 
jivvota.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.
il-mudell konġunt "triple helix", stabbilit fuq bażi ta' esperti, għandu l-kapaċità li joħloq tim 
funzjonali ta' esperti b'effett sinerġistiku permezz tal-kombinazzjoni tal-vantaġġi tat-tliet 
setturi differenti.

Emenda 938
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kumitat tas-sorveljanza ta’ programm fi 
ħdan l-għan ta’ kooperazzjoni territorjali 
Ewropea għandu jinkludi wkoll 
rappreżentanti minn kull pajjiż terz li 
jipparteċipa f’dak il-programm.

imħassar

Or. en

Emenda 939
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné
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Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kumitat tas-sorveljanza ta’ programm fi 
ħdan l-għan ta’ kooperazzjoni territorjali 
Ewropea għandu jinkludi wkoll 
rappreżentanti minn kull pajjiż terz li 
jipparteċipa f’dak il-programm.

Il-kumitat tas-sorveljanza ta’ programm fi 
ħdan l-għan ta’ kooperazzjoni territorjali 
Ewropea għandu jinkludi wkoll 
rappreżentanti minn kull pajjiż terz li 
jipparteċipa f’dak il-programm, sakemm 
dak il-pajjiż jikkontribwixxi għalih 
finanzjarjament.

Or. es

Emenda 940
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kumitat tas-sorveljanza ta’ programm fi 
ħdan l-għan ta’ kooperazzjoni territorjali 
Ewropea għandu jinkludi wkoll 
rappreżentanti minn kull pajjiż terz li 
jipparteċipa f’dak il-programm.

Il-kumitat tas-sorveljanza ta’ programm fi 
ħdan l-għan ta’ kooperazzjoni territorjali 
Ewropea għandu jinkludi wkoll 
rappreżentanti minn kull pajjiż terz li 
jipparteċipa f’dak il-programm u jista' 
jinkludi rappreżentanti tal-EGTC jew 
organizzazzjonijiet territorjali ta' 
kooperazzjoni oħrajn li jkunu jinsabu fit-
territorji milquta mill-programm.

Or. fr

Emenda 941
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kumitat tas-sorveljanza ta’ programm fi 
ħdan l-għan ta’ kooperazzjoni territorjali 

Il-kumitat tas-sorveljanza ta’ programm fi 
ħdan l-għan ta’ kooperazzjoni territorjali 



PE491.054v01-00 84/165 AM\903903MT.doc

MT

Ewropea għandu jinkludi wkoll 
rappreżentanti minn kull pajjiż terz li 
jipparteċipa f’dak il-programm.

Ewropea għandu jinkludi wkoll 
rappreżentanti minn kull pajjiż terz li 
jipparteċipa f’dak il-programm u li jagħti 
kontribut finanzjarju għalih.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Jagħmel sens li l-pajjiżi terzi jkunu involuti fil-kumitat ta' sorveljanza biss jekk jagħtu 
kontribut effettiv lill-programmi.

Emenda 942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 42 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. Is-sħab għandhom jagħżlu u jaħtru l-
membri tagħhom li jirrappreżentawhom 
fil-kumitat ta' sorveljanza.

Or. en

Emenda 943
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 42 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-lista tal-membri tal-kumitat ta' 
sorveljanza għandha tiġi ppubblikata.

Or. en
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Emenda 944
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 42 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-BEI jikkontribbwixxi għal 
programm, jista’ jipparteċipa fil-ħidma tal-
kumitat tas-sorveljanza f’kapaċità 
konsultattiva.

3. Jekk il-BEI jikkontribbwixxi għal 
programm, jew għal programm għal fond 
għall-iżvilupp makroreġjonali, huwa jista’ 
jipparteċipa fil-ħidma tal-kumitat tas-
sorveljanza f’kapaċità konsultattiva.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 945
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jiltaqa' 
mill-inqas darba f'sena u għandu jirrevedi 
l-implimentazzjoni tal-programm u l-
progress lejn il-kisba tal-objettivi tiegħu.
B’hekk, għandu jqis id-dejta finanzjarja, l-
indikaturi komuni u speċifiċi għall-
programm inklużi t-tibdiliet fl-indikaturi 
tar-riżultati u l-progress lejn valuri fil-mira 
kwantifikati, u l-għanijiet definiti fil-qafas 
tal-prestazzjoni.

1. Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jiltaqa' 
mill-inqas darba f'sena u għandu jirrevedi 
l-implimentazzjoni tal-programm, jew tal-
programm għal fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali, u l-progress lejn il-kisba 
tal-objettivi tiegħu. B’hekk, għandu jqis id-
dejta finanzjarja, l-indikaturi komuni u 
speċifiċi għall-programm jew għall-
programm għal fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali, inklużi t-tibdiliet fl-
indikaturi tar-riżultati u l-progress lejn 
valuri fil-mira kwantifikati, u l-għanijiet 
definiti fil-qafas tal-prestazzjoni.

Or. sk
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Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 946
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jiltaqa' 
mill-inqas darba f'sena u għandu jirrevedi 
l-implimentazzjoni tal-programm u l-
progress lejn il-kisba tal-objettivi tiegħu. 
B’hekk, għandu jqis id-dejta finanzjarja, l-
indikaturi komuni u speċifiċi għall-
programm inklużi t-tibdiliet fl-indikaturi 
tar-riżultati u l-progress lejn valuri fil-mira 
kwantifikati, u l-għanijiet definiti fil-qafas 
tal-prestazzjoni.

1. Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jiltaqa' 
mill-inqas darbtejn f'sena u għandu 
jirrevedi l-implimentazzjoni tal-programm 
u l-progress lejn il-kisba tal-objettivi tiegħu 
u l-implimentazzjoni tal-prinċipji 
orizzontali stipulati fl-Artikoli 6, 7 u 8 ta' 
dan ir-Regolament. B’hekk, għandu jqis 
id-dejta finanzjarja, l-indikaturi komuni u 
speċifiċi għall-programm inklużi t-tibdiliet 
fl-indikaturi tar-riżultati u l-progress lejn 
valuri fil-mira kwantifikati, u l-għanijiet 
definiti fil-qafas tal-prestazzjoni.

Or. en

Emenda 947
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandu jeżamina fid-dettall il-problemi 
kollha li jaffettwaw il-prestazzjoni tal-
programm.

2. Għandu jeżamina fid-dettall il-problemi 
kollha li jaffettwaw il-prestazzjoni tal-
programm,  jew tal-programm għal fond 
għall-iżvilupp makroreġjonali.

Or. sk
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Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandu jeżamina fid-dettall il-problemi 
kollha li jaffettwaw il-prestazzjoni tal-
programm.

2. Għandu jeżamina fid-dettall il-problemi 
kollha li jaffettwaw il-prestazzjoni tal-
programm, inkluża r-reviżjoni tal-
prestazzjoni.

Or. en

Emenda 949
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 43 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jiġi 
kkonsultat u joħroġ opinjoni dwar kull 
emenda tal-programm proposta mill-
awtorità ta’ ġestjoni.

3. Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jiġi 
kkonsultat u joħroġ opinjoni dwar kull 
emenda tal-programm, jew tal-programm 
għal fond għall-iżvilupp makroreġjonali,
proposta mill-awtorità ta’ ġestjoni.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 950
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 43 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kumitat tas-sorveljanza jista’ joħroġ 
rakkomandazzjonijiet lill-awtorità ta’ 
ġestjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni 
tal-programm u l-valutazzjoni tiegħu. 
Għandu jissorvelja l-azzjonijiet meħuda 
bħala riżultat tar-rakkomandazzjonijiet 
tiegħu.

4. Il-kumitat tas-sorveljanza jista’ joħroġ 
rakkomandazzjonijiet lill-awtorità ta’ 
ġestjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni 
tal-programm u dwar modi kif jitnaqqas il-
piż amministrattiv fuq il-benefiċċjarji. 
Huwa għandu jissorvelja l-azzjonijiet 
meħuda bħala riżultat tar-
rakkomandazzjonijiet tiegħu u, 
sussegwentement, jivvaluta mill-ġdid jekk 
din tkunx adatta għall-kompitu f'termini 
tal-Ġestjoni tal-Proġetti u tal-Programmi 
skont kriterji rikonoxxuti 
internazzjonalment.

Or. en

Emenda 951
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 43 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kumitat tas-sorveljanza jista’ joħroġ 
rakkomandazzjonijiet lill-awtorità ta’ 
ġestjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni 
tal-programm u l-valutazzjoni tiegħu.
Għandu jissorvelja l-azzjonijiet meħuda 
bħala riżultat tar-rakkomandazzjonijiet 
tiegħu.

4. Il-kumitat tas-sorveljanza jista’ joħroġ 
rakkomandazzjonijiet lill-awtorità ta’ 
ġestjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni 
tal-programm, jew tal-programm għal 
fond għall-iżvilupp makroreġjonali, u l-
valutazzjoni tiegħu. Għandu jissorvelja l-
azzjonijiet meħuda bħala riżultat tar-
rakkomandazzjonijiet tiegħu.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.
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Emenda 952
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 43 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kumitat ta' sorveljanza għandu 
japprova r-rapport annwali dwar l-
implimentazzjoni tal-programmi.

Or. en

Emenda 953
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine
Grèze, Ana Miranda, Nikos Chrysogelos

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 43 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-kumitat ta' sorveljanza għandu 
japprova r-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni tal-programmi 
msemmija fl-Artikolu 44 u r-rapporti ta' 
progress msemmija fl-Artikolu 46.

Or. en

Emenda 954
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-2016 sa l-2022 (inkluża din is-sena), 
l-Istat Membru għandu jippreżenta rapport 
annwali dwar l-implimentazzjoni tal-
programm fis-sena finanzjarja preċedenti 
lill-Kummissjoni.

Mill-2016 sa l-2022 (inkluża din is-sena), 
l-Istat Membru għandu jippreżenta rapport 
annwali dwar l-implimentazzjoni tal-
programm, jew tal-programm għal fond 
għall-iżvilupp makroreġjonali, fis-sena 



PE491.054v01-00 90/165 AM\903903MT.doc

MT

finanzjarja preċedenti lill-Kummissjoni.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 955
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-programmi fejn l-allokazzjoni tar-
riżorsi mill-Fondi ma taqbiżx il-
EUR 75 miljun, l-Istat Membru huwa 
eżentat milli jippreżenta rapporti annwali 
ta' implimentazzjoni u jkun jista' 
jippreżenta rapporti ta' implimentazzjoni 
fl-2017 u fl-2019.

Or. de

Emenda 956
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni għandhom jagħtu l-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
programm u l-prijoritajiet tiegħu 
b’referenza għad-dejta finanzjarja, għall-
indikaturi komuni u għal dawk speċifiċi 
għall-programm u l-valuri kwantifikati tal-
miri inklużi l-bidliet fl-indikaturi tar-
riżultati, u l-punti ta’ referenza definiti fil-
qafas tal-prestazzjoni. Id-dejta trasmessa 

2. Ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni għandhom jagħtu l-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
programm u l-prijoritajiet tiegħu 
b’referenza għad-dejta finanzjarja, għall-
indikaturi komuni u għal dawk speċifiċi 
għall-programm u l-valuri kwantifikati tal-
miri inklużi l-bidliet fl-indikaturi tar-
riżultati, u l-punti ta’ referenza definiti fil-
qafas tal-prestazzjoni. Id-dejta trasmessa 
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għandha tkun marbuta mal-valuri għall-
indikaturi għal operazzjonijiet 
kompletament implimentati u anki għal 
operazzjonijiet magħżula. Għandhom juru 
wkoll l-azzjonijiet meħuda sabiex jintlaħqu 
l-kundizzjonalitajiet ex ante u kull 
problema li taffettwa l-prestazzjoni tal-
programm, u l-miżuri korrettivi meħuda.

għandha tkun marbuta mal-valuri għall-
indikaturi għal operazzjonijiet 
kompletament implimentati u anki għal 
operazzjonijiet li jkunu ntgħażlu għall-
appoġġ skont xi programm. Għandhom 
juru wkoll l-azzjonijiet meħuda sabiex 
jintlaħqu l-kundizzjonalitajiet ex ante u 
kull problema li taffettwa l-prestazzjoni tal-
programm, u l-miżuri korrettivi meħuda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tiċċara liema operazzjonijiet iridu jiġu rrappurtati. It-terminu 
"operazzjonijiet magħżula" mhuwiex speċifiku biżżejjed.

Emenda 957
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni għandhom jagħtu l-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
programm u l-prijoritajiet tiegħu 
b’referenza għad-dejta finanzjarja, għall-
indikaturi komuni u għal dawk speċifiċi 
għall-programm u l-valuri kwantifikati tal-
miri inklużi l-bidliet fl-indikaturi tar-
riżultati, u l-punti ta’ referenza definiti fil-
qafas tal-prestazzjoni. Id-dejta trasmessa 
għandha tkun marbuta mal-valuri għall-
indikaturi għal operazzjonijiet 
kompletament implimentati u anki għal 
operazzjonijiet magħżula. Għandhom juru 
wkoll l-azzjonijiet meħuda sabiex jintlaħqu 
l-kundizzjonalitajiet ex ante u kull 
problema li taffettwa l-prestazzjoni tal-
programm, u l-miżuri korrettivi meħuda.

2. Ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni għandhom jagħtu l-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
programm u l-prijoritajiet tiegħu 
b’referenza għad-dejta finanzjarja, għall-
indikaturi komuni u għal dawk speċifiċi 
għall-programm u l-valuri kwantifikati tal-
miri inklużi l-bidliet fl-indikaturi tar-
riżultati, u l-punti ta’ referenza definiti fil-
qafas tal-prestazzjoni. Id-dejta trasmessa 
għandha tkun marbuta mal-valuri għall-
indikaturi għal operazzjonijiet 
kompletament implimentati u anki għal 
operazzjonijiet magħżula. Għandhom juru 
wkoll l-azzjonijiet meħuda sabiex jintlaħqu 
l-kundizzjonalitajiet ex ante, is-
simplifikazzjoni tal-proċeduri 
amministrattivi u kull problema li taffettwa 
l-prestazzjoni tal-programm, u l-miżuri 
korrettivi meħuda.
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Or. en

Emenda 958
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni għandhom jagħtu l-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
programm u l-prijoritajiet tiegħu 
b’referenza għad-dejta finanzjarja, għall-
indikaturi komuni u għal dawk speċifiċi 
għall-programm u l-valuri kwantifikati tal-
miri inklużi l-bidliet fl-indikaturi tar-
riżultati, u l-punti ta’ referenza definiti fil-
qafas tal-prestazzjoni. Id-dejta trasmessa 
għandha tkun marbuta mal-valuri għall-
indikaturi għal operazzjonijiet 
kompletament implimentati u anki għal 
operazzjonijiet magħżula. Għandhom juru 
wkoll l-azzjonijiet meħuda sabiex jintlaħqu 
l-kundizzjonalitajiet ex ante u kull 
problema li taffettwa l-prestazzjoni tal-
programm, u l-miżuri korrettivi meħuda.

2. Ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni għandhom jagħtu l-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
programm, jew tal-programm għal fond 
għall-iżvilupp makroreġjonali, u l-
prijoritajiet tiegħu b’referenza għad-dejta 
finanzjarja, għall-indikaturi komuni u għal 
dawk speċifiċi għall-programm u l-valuri 
kwantifikati tal-miri inklużi l-bidliet fl-
indikaturi tar-riżultati, u l-punti ta’ 
referenza definiti fil-qafas tal-prestazzjoni.
Id-dejta trasmessa għandha tkun marbuta 
mal-valuri għall-indikaturi għal 
operazzjonijiet kompletament implimentati 
u anki għal operazzjonijiet magħżula.
Għandhom juru wkoll l-azzjonijiet meħuda 
sabiex jintlaħqu l-kundizzjonalitajiet ex 
ante u kull problema li taffettwa l-
prestazzjoni tal-programm, jew tal-
programm għal fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali, u l-miżuri korrettivi 
meħuda.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 959
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni għandhom jagħtu l-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
programm u l-prijoritajiet tiegħu 
b’referenza għad-dejta finanzjarja, għall-
indikaturi komuni u għal dawk speċifiċi 
għall-programm u l-valuri kwantifikati tal-
miri inklużi l-bidliet fl-indikaturi tar-
riżultati, u l-punti ta’ referenza definiti fil-
qafas tal-prestazzjoni. Id-dejta trasmessa 
għandha tkun marbuta mal-valuri għall-
indikaturi għal operazzjonijiet 
kompletament implimentati u anki għal 
operazzjonijiet magħżula. Għandhom juru 
wkoll l-azzjonijiet meħuda sabiex jintlaħqu 
l-kundizzjonalitajiet ex ante u kull 
problema li taffettwa l-prestazzjoni tal-
programm, u l-miżuri korrettivi meħuda.

2. Ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni għandhom jagħtu l-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
programm u l-prijoritajiet tiegħu 
b’referenza għad-dejta finanzjarja, għall-
indikaturi komuni u għal dawk speċifiċi 
għall-programm u l-valuri kwantifikati tal-
miri inklużi l-bidliet fl-indikaturi tar-
riżultati, u l-punti ta’ referenza definiti fil-
qafas tal-prestazzjoni. Id-dejta trasmessa 
għandha tkun marbuta mal-valuri għall-
indikaturi għal operazzjonijiet 
kompletament implimentati u anki għal 
operazzjonijiet magħżula. Id-dejta 
personali kollha trid tinqasam skont is-
sess. Għandhom juru wkoll l-azzjonijiet 
meħuda sabiex jintlaħqu l-
kundizzjonalitajiet ex ante u kull problema 
li taffettwa l-prestazzjoni tal-programm, il-
miżuri korrettivi meħuda u l-miżuri 
meħuda għas-simplifikazzjoni 
amministrattiva.

Or. en

Emenda 960
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni għandhom jagħtu l-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
programm u l-prijoritajiet tiegħu 
b’referenza għad-dejta finanzjarja, għall-
indikaturi komuni u għal dawk speċifiċi 
għall-programm u l-valuri kwantifikati tal-
miri inklużi l-bidliet fl-indikaturi tar-

2. Ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni għandhom jagħtu l-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
programm u l-prijoritajiet tiegħu 
b’referenza għad-dejta finanzjarja, għall-
indikaturi komuni u għal dawk speċifiċi 
għall-programm u l-valuri kwantifikati tal-
miri inklużi l-bidliet fl-indikaturi tar-
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riżultati, u l-punti ta’ referenza definiti fil-
qafas tal-prestazzjoni. Id-dejta trasmessa 
għandha tkun marbuta mal-valuri għall-
indikaturi għal operazzjonijiet 
kompletament implimentati u anki għal 
operazzjonijiet magħżula. Għandhom 
juru wkoll l-azzjonijiet meħuda sabiex 
jintlaħqu l-kundizzjonalitajiet ex ante u 
kull problema li taffettwa l-prestazzjoni 
tal-programm, u l-miżuri korrettivi 
meħuda.

riżultati, u l-punti ta’ referenza definiti fil-
qafas tal-prestazzjoni. Id-dejta trasmessa 
għandha tkun marbuta mal-valuri għall-
indikaturi għal operazzjonijiet 
kompletament implimentati.

Or. en

Emenda 961
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni għandhom jagħtu l-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
programm u l-prijoritajiet tiegħu 
b’referenza għad-dejta finanzjarja, għall-
indikaturi komuni u għal dawk speċifiċi 
għall-programm u l-valuri kwantifikati tal-
miri inklużi l-bidliet fl-indikaturi tar-
riżultati, u l-punti ta’ referenza definiti fil-
qafas tal-prestazzjoni. Id-dejta trasmessa 
għandha tkun marbuta mal-valuri għall-
indikaturi għal operazzjonijiet 
kompletament implimentati u anki għal 
operazzjonijiet magħżula. Għandhom juru 
wkoll l-azzjonijiet meħuda sabiex jintlaħqu 
l-kundizzjonalitajiet ex ante u kull 
problema li taffettwa l-prestazzjoni tal-
programm, u l-miżuri korrettivi meħuda.

2. Ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni għandhom jagħtu l-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
programm u l-prijoritajiet tiegħu 
b’referenza għad-dejta finanzjarja, għall-
indikaturi komuni u għal dawk speċifiċi 
għall-programm u l-valuri kwantifikati tal-
miri inklużi l-bidliet fl-indikaturi tar-
riżultati, u l-punti ta’ referenza definiti fil-
qafas tal-prestazzjoni. Id-dejta trasmessa 
għandha tkun marbuta mal-valuri għall-
indikaturi għal operazzjonijiet 
kompletament implimentati u anki għal 
operazzjonijiet magħżula. Għandhom juru 
wkoll l-azzjonijiet meħuda sabiex jintlaħqu 
l-kundizzjonalitajiet ex ante, għall-
assoċjazzjoni tas-sħab ekonomiċi u 
soċjali, għas-simplifikazzjoni 
amministrattiva u kull problema li 
taffettwa l-prestazzjoni tal-programm, u l-
miżuri korrettivi meħuda.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjoni mal-atturi ekonomiċi u soċjali kif ukoll l-effiċjenza tal-proċeduri 
amministrattivi huma elementi essenzjali għall-implimentazzjoni tal-programmi operattivi. L-
inklużjoni ta' dawn l-elementi fir-rapporti ta' valutazzjoni tippermetti lill-Kummissjoni 
tidentifika aħjar l-isforzi li jridu jsiru fl-Istati Membri sabiex jiġi żgurat li jkun hemm 
utilizzazzjoni aħjar tal-Politika ta' Koeżjoni.

Emenda 962
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 44 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapport annwali dwar l-
implimentazzjoni ppreżentat fl-2017 
għandu jipprovdi u janalizza l-
informazzjoni stabbilita fil-paragrafu 2 
flimkien mal-progress lejn il-kisba tal-
għanijiet tal-programm, inkluża l-
kontribuzzjoni tal-Fondi tal-QSK għall-
bidliet fl-indikaturi tar-riżultat, meta 
jkunu disponibbli provi mill-
valutazzjonijiet. Għandu janalizza wkoll l-
implimentazzjoni tal-azzjonijiet biex jiġu 
kkunsidrati l-prinċipji stabbiliti fl-
Artikoli 6, 7 u 8, u jirrapporta dwar l-
appoġġ użat għall-miri marbutin mat-
tibdil fil-klima.

imħassar

Or. en

Emenda 963
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 44 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapport annwali dwar l-
implimentazzjoni ppreżentat fl-2017 

3. Ir-rapport annwali dwar l-
implimentazzjoni ppreżentat fl-2017 
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għandu jipprovdi u janalizza l-
informazzjoni stabbilita fil-paragrafu 2 
flimkien mal-progress lejn il-kisba tal-
għanijiet tal-programm, inkluża l-
kontribuzzjoni tal-Fondi tal-QSK għall-
bidliet fl-indikaturi tar-riżultat, meta jkunu
disponibbli provi mill-valutazzjonijiet.
Għandu janalizza wkoll l-implimentazzjoni 
tal-azzjonijiet biex jiġu kkunsidrati l-
prinċipji stabbiliti fl-Artikoli 6, 7 u 8, u 
jirrapporta dwar l-appoġġ użat għall-miri 
marbutin mat-tibdil fil-klima.

għandu jipprovdi u janalizza l-
informazzjoni stabbilita fil-paragrafu 2 
flimkien mal-progress lejn il-kisba tal-
għanijiet tal-programm, jew tal-programm 
għal fond għall-iżvilupp makroreġjonali, 
inkluża l-kontribuzzjoni tal-Fondi tal-QSK 
għall-bidliet fl-indikaturi tar-riżultat, meta 
jkunu disponibbli provi mill-
valutazzjonijiet. Għandu janalizza wkoll l-
implimentazzjoni tal-azzjonijiet biex jiġu 
kkunsidrati l-prinċipji stabbiliti fl-
Artikoli 6, 7 u 8, u jirrapporta dwar l-
appoġġ użat għall-miri marbutin mat-tibdil 
fil-klima.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 964
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 44 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapport annwali dwar l-
implimentazzjoni ppreżentat fl-2017 
għandu jipprovdi u janalizza l-
informazzjoni stabbilita fil-paragrafu 2 
flimkien mal-progress lejn il-kisba tal-
għanijiet tal-programm, inkluża l-
kontribuzzjoni tal-Fondi tal-QSK għall-
bidliet fl-indikaturi tar-riżultat, meta jkunu 
disponibbli provi mill-valutazzjonijiet. 
Għandu janalizza wkoll l-implimentazzjoni 
tal-azzjonijiet biex jiġu kkunsidrati l-
prinċipji stabbiliti fl-Artikoli 6, 7 u 8, u 
jirrapporta dwar l-appoġġ użat għall-miri 
marbutin mat-tibdil fil-klima.

3. Ir-rapport annwali dwar l-
implimentazzjoni ppreżentat fl-2017 
għandu jipprovdi u janalizza l-
informazzjoni stabbilita fil-paragrafu 2 
flimkien mal-progress lejn il-kisba tal-
għanijiet tal-programm, inkluża l-
kontribuzzjoni tal-Fondi tal-QSK għall-
bidliet fl-indikaturi tar-riżultat, meta jkunu 
disponibbli provi mill-valutazzjonijiet. 
Għandu janalizza wkoll l-implimentazzjoni 
tal-azzjonijiet biex jiġu kkunsidrati l-
prinċipji stabbiliti fl-Artikoli 6, 7 u 8, u 
jirrapporta dwar l-appoġġ użat għall-miri 
marbutin mat-tibdil fil-klima u l-azzjonijiet 
meħuda biex jintlaħqu l-objettivi tat-
tnaqqis tal-faqar.
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Or. it

Emenda 965
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 44 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Ir-rapport ta' implimentazzjoni 
annwali għandu jevalwa r-rwol tas-sħab, 
kif hemm referenza fl-Artikolu 5, fl-
implimentazzjoni tal-programm, inkluża 
lista tas-sħab involuti, ir-responsabilitajiet 
tagħhom u l-fehmiet li wrew fir-rigward 
tal-implimentazzjoni tal-programm u tal-
priċnipju tas-sħubija, u kif dawn il-
fehmiet ġew meqjusa.

Or. en

Emenda 966
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 44 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-rapport tal-implimentazzjoni annwali 
ppreżentat fl-2019 u r-rapport tal-
implimentazzjoni finali għall-Fondi tal-
QSK għandhom, flimkien mal-
informazzjoni u l-valutazzjoni stabbiliti fil-
paragrafi 2 u 3, jinkludu informazzjoni 
dwar il-progress lejn il-kisba tal-objettivi 
tal-programm u l-kontribuzzjoni tiegħu lejn 
il-kisba tal-istrateġija tal-Unjoni tal-
promozzjoni ta' tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv u jivvalutawh.

4. Ir-rapport tal-implimentazzjoni annwali 
ppreżentat fl-2019 u r-rapport tal-
implimentazzjoni finali għall-Fondi tal-
QSK għandhom, flimkien mal-
informazzjoni u l-valutazzjoni stabbiliti fil-
paragrafi 2 u 3, jinkludu informazzjoni 
dwar il-progress lejn il-kisba tal-objettivi 
tal-programm, jew tal-programm għal 
fond għall-iżvilupp makroreġjonali, u l-
kontribuzzjoni tiegħu lejn il-kisba tal-
istrateġija tal-Unjoni tal-promozzjoni ta' 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u 
jivvalutawh.
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Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 967
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 44 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni tista’ toħroġ 
rakkomandazzjonijiet biex tindirizza kull 
kwistjoni li taffettwa l-implimentazzjoni 
tal-programm. Fejn isiru dawn ir-
rakkomandazzjonijiet, l-awtorità ta’ 
ġestjoni għandha tinforma lill-
Kummissjoni fi żmien tliet xhur dwar il-
miżuri korrettivi meħuda.

7. Il-Kummissjoni tista’ toħroġ 
rakkomandazzjonijiet biex tindirizza kull 
kwistjoni li taffettwa l-implimentazzjoni 
tal-programm, jew tal-programm għal 
fond għall-iżvilupp makroreġjonali. Fejn 
isiru dawn ir-rakkomandazzjonijiet, l-
awtorità ta’ ġestjoni għandha tinforma lill-
Kummissjoni fi żmien tliet xhur dwar il-
miżuri korrettivi meħuda.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 968
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 44 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni tista’ toħroġ 
rakkomandazzjonijiet biex tindirizza kull 
kwistjoni li taffettwa l-implimentazzjoni 
tal-programm. Fejn isiru dawn ir-
rakkomandazzjonijiet, l-awtorità ta’ 
ġestjoni għandha tinforma lill-
Kummissjoni fi żmien tliet xhur dwar il-

7. Il-Kummissjoni tista’ toħroġ 
rakkomandazzjonijiet biex tindirizza kull 
kwistjoni li taffettwa l-implimentazzjoni 
tal-programm, inkluża l-Ġestjoni tal-
Proġetti u tal-Programmi. Fejn isiru dawn 
ir-rakkomandazzjonijiet, l-awtorità ta’ 
ġestjoni għandha tinforma lill-
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miżuri korrettivi meħuda. Kummissjoni fi żmien tliet xhur dwar il-
miżuri korrettivi meħuda.

Or. en

Emenda 969
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 44 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni tista’ toħroġ 
rakkomandazzjonijiet biex tindirizza kull 
kwistjoni li taffettwa l-implimentazzjoni 
tal-programm. Fejn isiru dawn ir-
rakkomandazzjonijiet, l-awtorità ta’ 
ġestjoni għandha tinforma lill-
Kummissjoni fi żmien tliet xhur dwar il-
miżuri korrettivi meħuda.

7. Il-Kummissjoni tista’ toħroġ 
rakkomandazzjonijiet biex tindirizza kull 
kwistjoni li taffettwa l-implimentazzjoni 
tal-programm.

Or. en

Emenda 970
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 44 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Sommarju tal-kontenut tar-rapporti tal-
implimentazzjoni annwali u finali għaċ-
ċittadini għandu jiġi ppubblikat.

imħassar

Or. en

Emenda 971
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze



PE491.054v01-00 100/165 AM\903903MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 44 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Sommarju tal-kontenut tar-rapporti tal-
implimentazzjoni annwali u finali għaċ-
ċittadini għandu jiġi ppubblikat.

8. Ir-rapporti tal-implimentazzjoni annwali 
u finali għandhom jiġu ppubblikati sħaħ.

Or. en

Emenda 972
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 44 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Sommarju tal-kontenut tar-rapporti tal-
implimentazzjoni annwali u finali għaċ-
ċittadini għandu jiġi ppubblikat.

8. Sommarju għaċ-ċittadini tal-kontenut 
tar-rapporti tal-implimentazzjoni annwali u 
finali kif ukoll ir-rapporti sħaħ infushom,
għandhom jiġu ppubblikati.

Or. en

Emenda 973
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 45 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandha tiġi organizzata laqgħa annwali 
ta’ reviżjoni kull sena mill-2016 sal-2022 
(din tal-aħħar inkluża) bejn il-Kummissjoni 
u kull Stat Membru biex tiġi eżaminata l-
prestazzjoni ta’ kull programm, filwaqt li 
jitqies ir-rapport tal-implimentazzjoni 
annwali u l-osservazzjonijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni fejn 
applikabbli.

1. Għandha tiġi organizzata laqgħa annwali 
ta’ reviżjoni kull sena mill-2016 sal-2022 
(din tal-aħħar inkluża) bejn il-Kummissjoni 
u kull Stat Membru biex tiġi eżaminata l-
prestazzjoni ta’ kull programm, jew 
programm għal fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali, filwaqt li jitqies ir-rapport 
tal-implimentazzjoni annwali u l-
osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet 
tal-Kummissjoni fejn applikabbli.



AM\903903MT.doc 101/165 PE491.054v01-00

MT

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 974
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 45 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-laqgħa annwali tar-reviżjoni tista’ 
tkopri aktar minn programm wieħed. Fl-
2017 u l-2019, il-laqgħa annwali tar-
reviżjoni għandha tkopri l-programmi 
kollha fl-Istat Membru u għandha tqis 
ukoll ir-rapporti ta' progress ippreżentati 
f'dawk is-snin mill-Istat Membru skont l-
Artikolu 46.

2. Il-laqgħa annwali tar-reviżjoni tista’ 
tkopri aktar minn programm wieħed, jew 
programm għal fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali.. Fl-2017 u l-2019, il-
laqgħa annwali tar-reviżjoni għandha 
tkopri l-programmi kollha u l-programm 
għal fond għall-iżvilupp makroreġjonali 
fl-Istat Membru u għandha tqis ukoll ir-
rapporti ta' progress ippreżentati f'dawk is-
snin mill-Istat Membru skont l-Artikolu 46.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 975
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 45 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru u l-Kummissjoni jistgħu 
jaqblu li ma jorganizzawx laqgħa annwali 
ta’ reviżjoni għal programm fi snin oħra 
għajr l-2017 u l-2019.

3. L-Istat Membru u l-Kummissjoni jistgħu 
jaqblu li ma jorganizzawx laqgħa annwali 
ta’ reviżjoni għal programm jew programm 
għal fond għall-iżvilupp makroreġjonali fi 
snin oħra għajr l-2017 u l-2019.
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Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 976
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 45 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-laqgħat ta' reviżjoni għandhom 
isiru fl-2017 u fl-2019 għall-programmi 
fejn l-allokazzjoni tar-riżorsi mill-Fondi 
ma taqbiżx il-EUR 75 miljun, minkejja l-
Artikolu 45(1).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Financial data for the ERDF, ESF and CF are already submitted annually in accordance with 
Article 102(1). This satisfies EU budgetary provisions and facilitates verification of 
performance of the programme. To facilitate the implementation of small programmes and 
take into account proportionality where the financial risk is low, these programmes are 
therefore exempted from the obligation to produce an annual implementation report and 
arrange review meetings. The programmes should therefore be obliged to prepare 
implementation reports in accordance with Article 44(3) and (4) and progress reports 
(Article 46) in 2017 and 2019. Annual review meetings in accordance with Article 45 should 
also only have to be convened in 2017 and 2019, an option already referred to in 
Article 45(3).

Emenda 977
Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 46 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-progress lejn il-kisba tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 

(b) il-progress lejn il-kisba tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
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sostenibbli u inklużiv, partikolarment fir-
rigward tal-għanijiet stabbiliti għal kull 
programm fil-qafas tal-prestazzjoni u s-
sostenn użat għall-objettivi marbutin mat-
tibdil fil-klima;

sostenibbli u inklużiv, partikolarment fir-
rigward tal-għanijiet stabbiliti għal kull 
programm fil-qafas tal-prestazzjoni u s-
sostenn użat għall-objettivi marbutin mat-
tibdil fil-klima u l-objettivi tal-
bijodiversità inkluż il-programm Natura 
2000, kif mitlub mill-Oqfsa ta' Azzjoni 
Projoritizzata nazzjonali;

Or. en

Emenda 978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 46 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-progress lejn il-kisba tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, partikolarment fir-
rigward tal-għanijiet stabbiliti għal kull 
programm fil-qafas tal-prestazzjoni u s-
sostenn użat għall-objettivi marbutin mat-
tibdil fil-klima;

(b) il-progress lejn il-kisba tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, partikolarment fir-
rigward tal-għanijiet kwalitattivi u 
kwantitattivi li jistgħu jitkejlu stabbiliti 
għal kull programm fil-qafas tal-
prestazzjoni, inkluż għall-indikaturi 
msemmija fil-prinċipji orizzontali stipulati 
fl-Artikoli 7 u 8 u s-sostenn użat għall-
objettivi marbutin mat-tibdil fil-klima;

Or. en

Emenda 979
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 46 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-progress lejn il-kisba tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, partikolarment fir-

(b) il-progress lejn il-kisba tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, partikolarment fir-
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rigward tal-għanijiet stabbiliti għal kull 
programm fil-qafas tal-prestazzjoni u s-
sostenn użat għall-objettivi marbutin mat-
tibdil fil-klima;

rigward tat-tnaqqis tal-faqar u tat-tnaqqis 
tad-diverġenzi reġjonali, u tal-għanijiet 
stabbiliti għal kull programm fil-qafas tal-
prestazzjoni u s-sostenn użat għall-objettivi 
marbutin mat-tibdil fil-klima;

Or. en

Emenda 980
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 46 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-progress lejn il-kisba tal-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, partikolarment fir-rigward tal-
għanijiet stabbiliti għal kull programm fil-
qafas tal-prestazzjoni u s-sostenn użat 
għall-objettivi marbutin mat-tibdil fil-
klima;

b) il-progress lejn il-kisba tal-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, partikolarment fir-rigward tal-
għanijiet stabbiliti għal kull programm fil-
qafas tal-prestazzjoni u s-sostenn użat 
għall-objettivi marbutin mat-tibdil fil-klima 
u mat-tnaqqis tal-faqar;

Or. it

Emenda 981
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 46 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jekk ġewx implimentati skont l-iskeda 
ta’ żmien stabbilita l-azzjonijiet meħuda 
biex jiġu sodisfatti l-kondizzjonalitajiet ex 
ante mhux sodisfatti fid-data tal-adozzjoni 
tal-Kuntratt ta' Sħubija;

imħassar

Or. en
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Emenda 982
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 46 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jekk ġewx implimentati skont l-iskeda 
ta’ żmien stabbilita l-azzjonijiet meħuda 
biex jiġu sodisfatti l-kondizzjonalitajiet ex 
ante mhux sodisfatti fid-data tal-adozzjoni 
tal-Kuntratt ta' Sħubija;

(c) jekk ġewx implimentati b'konsegwenza
l-azzjonijiet meħuda biex jiġu sodisfatti l-
kondizzjonalitajiet ex ante mhux sodisfatti 
fid-data tal-adozzjoni tal-Kuntratt ta' 
Sħubija;

Or. en

Emenda 983
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 46 – paragrafu 10 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-implimentazzjoni ta’ mekkaniżmi li 
jiżguraw il-koordinazzjoni bejn il-Fondi 
tal-QSK u strumenti ta' finanzjament oħra 
nazzjonali u tal-Unjoni u mal-BEI;

(d) l-implimentazzjoni ta’ mekkaniżmi li 
jiżguraw il-koordinazzjoni bejn il-Fondi 
tal-QSK u strumenti ta' finanzjament oħra 
nazzjonali u tal-Unjoni u l-fond għall-
iżvilupp makroreġjonali, u mal-BEI;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 984
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-azzjonijiet meħuda biex jirrinfurzaw 
il-kapaċità tal-awtoritajiet tal-Istati 
Membri u fejn applikabbli, il-benefiċjarji 
li jamministraw u jużaw il-Fondi tal-QSK;

imħassar

Or. en

Emenda 985
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-azzjonijiet meħuda biex jirrinfurzaw 
il-kapaċità tal-awtoritajiet tal-Istati Membri 
u fejn applikabbli, il-benefiċjarji li 
jamministraw u jużaw il-Fondi tal-QSK;

(f) l-azzjonijiet meħuda biex jirrinfurzaw 
il-kapaċità tal-awtoritajiet tal-Istati Membri 
u fejn applikabbli, il-benefiċjarji li 
jamministraw u jużaw il-Fondi tal-QSK 
inkluża r-rakkomandazzjoni sabiex it-
taħriġ dwar il-Ġestjoni tal-Programmi u l-
Proġetti jinġieb konformi ma' standards 
internazzjonali sabiex titjieb il-kapaċità 
amministrattiva;

Or. en

Emenda 986
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 46 – paragrafu 10 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-azzjonijiet meħuda biex jirrinfurzaw 
il-kapaċità tal-awtoritajiet tal-Istati Membri 
u fejn applikabbli, il-benefiċjarji li 
jamministraw u jużaw il-Fondi tal-QSK;

(f) l-azzjonijiet meħuda biex jirrinfurzaw 
il-kapaċità tal-awtoritajiet tal-Istati 
Membri, jew il-grupp ta' Stati Membri li 
jkun stabilixxa fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali, u fejn applikabbli, il-
benefiċjarji li jamministraw u jużaw il-
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Fondi tal-QSK;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 987
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 46 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-azzjonijiet ippjanati u l-miri 
korrispondenti fil-programmi biex 
jinkiseb tnaqqis fil-piż amministrattiv 
għall-benefiċjarji;

imħassar

Or. en

Emenda 988
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 46 – paragrafu 10 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-azzjonijiet ippjanati u l-miri 
korrispondenti fil-programmi biex jinkiseb 
tnaqqis fil-piż amministrattiv għall-
benefiċjarji;

(g) l-azzjonijiet ippjanati u l-miri 
korrispondenti fil-programmi, jew 
programmi għal fondi għall-iżvilupp 
makroreġjonali, biex jinkiseb tnaqqis fil-
piż amministrattiv għall-benefiċjarji;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.
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Emenda 989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 46 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) ir-rwol għall-imsieħba msemmija fl-
Artikolu 5 fl-implimentazzjoni tal-Kuntratt 
ta’ Sħubija.

(h) ir-rwol għall-imsieħba msemmija fl-
Artikolu 5 fl-implimentazzjoni tal-Kuntratt 
ta’ Sħubija, inkluża lista tas-sħab involuti, 
ir-responsabilitajiet tagħhom u l-fehmiet 
tagħhom fir-rigward tal-implimentazzjoni 
tal-programm u tal-priċnipju tas-sħubija, 
u kif dawn il-fehmiet ġew meqjusa;

Or. en

Emenda 990
Jens Nilsson

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 46 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) ir-rwol għall-imsieħba msemmija fl-
Artikolu 5 fl-implimentazzjoni tal-Kuntratt 
ta’ Sħubija.

(h) ir-rwol għall-imsieħba msemmija fl-
Artikolu 5 u valutazzjoni tal-kwalità u l-
effettività ta' din is-sħubija fl-
implimentazzjoni tal-Kuntratt ta’ Sħubija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jingħata sens reali u sħiħ lill-prinċipju tas-sħubija, l-Istati Membri m'għandhomx biss 
jispeċifikaw ir-rwol mogħti lis-sħab, iżda jevalwaw ukoll kemm il-prinċipju tas-sħubija jkun 
ġie implimentat tajjeb.

Emenda 991
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 46 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rendiment fir-rigward tal-Ġestjoni tal-
Proġetti u l-Programmi tas-sħab 
imsemmija fl-Artikolu 5 fl-
implimentazzjoni tal-Kuntratt ta’ Sħubija;

Or. en

Emenda 992
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) raġunijiet għar-restrizzjonijiet fl-
implimentazzjoni tal-programmi tal-fondi 
CSF;

Or. en

Emenda 993
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-Kummissjoni tiddetermina fi 
żmien tliet xhur mid-data tal-
preżentazzjoni tar-rapport tal-progress, li l-
informazzjoni mressqa mhijiex sħiħa jew 
mhijiex ċara, tista’ titlob aktar 
informazzjoni mingħand l-Istat Membru.
L-Istat Membru għandu jipprovdi l-
informazzjoni mitluba lill-Kummissjoni fi 
żmien tliet xhur u, fejn xieraq jirrevedi r-
rapport tal-progress kif meħtieġ.

3. Fejn il-Kummissjoni tiddetermina fi 
żmien tliet xhur mid-data tal-
preżentazzjoni tar-rapport tal-progress, li l-
informazzjoni mressqa mhijiex sħiħa jew 
mhijiex ċara, tista’ titlob aktar 
informazzjoni mingħand l-Istat Membru, 
jew grupp ta' Stati Membri li jkunu 
stabilixxew fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali. L-Istat Membru, jew il-
grupp ta' Stati Membri li jkunu 
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stabilixxew fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali, għandu jipprovdi l-
informazzjoni mitluba lill-Kummissjoni fi
żmien tliet xhur u, fejn xieraq jirrevedi r-
rapport tal-progress kif meħtieġ.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-Kummissjoni tiddetermina fi 
żmien tliet xhur mid-data tal-
preżentazzjoni tar-rapport tal-progress, li l-
informazzjoni mressqa mhijiex sħiħa jew 
mhijiex ċara, tista’ titlob aktar 
informazzjoni mingħand l-Istat Membru. 
L-Istat Membru għandu jipprovdi l-
informazzjoni mitluba lill-Kummissjoni fi 
żmien tliet xhur u, fejn xieraq jirrevedi r-
rapport tal-progress kif meħtieġ.

3. Fejn il-Kummissjoni tiddetermina fi 
żmien xahar mid-data tal-preżentazzjoni 
tar-rapport tal-progress, li l-informazzjoni 
mressqa mhijiex sħiħa jew mhijiex ċara, 
tista’ titlob aktar informazzjoni mingħand 
l-Istat Membru. L-Istat Membru għandu 
jipprovdi l-informazzjoni mitluba lill-
Kummissjoni fi żmien tliet xhur u, fejn 
xieraq jirrevedi r-rapport tal-progress kif 
meħtieġ.

Or. en

Emenda 995
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 46 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fl-2017 u l-2019, il-Kummissjoni 
għandha tħejji rapport strateġiku li jagħti 

4. Fl-2017 u l-2019, il-Kummissjoni 
għandha tħejji rapport strateġiku li jagħti 
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deskrizzjoni fil-qosor tar-rapporti tal-
progress tal-Istati Membri u għandha 
tissottomettih lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

deskrizzjoni fil-qosor tar-rapporti tal-
progress tal-Istati Membri, jew tal-grupp 
ta' Stati Membri li jkunu stabilixxew fond 
għall-iżvilupp makroreġjonali, u għandha 
tissottomettih lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 996
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 46 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fl-2018 u l-2020, il-Kummissjoni 
għandha tinkludi fir-Rapport tal-Progress 
Annwali tagħha għal-laqgħa tar-Rebbiegħa 
tal-Kunsill Ewropew, taqsima li tagħti 
deskrizzjoni fil-qosor tar-rapport 
strateġiku, partikolarment fir-rigward tal-
progress li jkun sar lejn tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv.

5. Fl-2018 u l-2020, il-Kummissjoni 
għandha tinkludi fir-Rapport tal-Progress 
Annwali tagħha għal-laqgħa tar-Rebbiegħa 
tal-Kunsill Ewropew, taqsima li tagħti 
deskrizzjoni fil-qosor tar-rapport 
strateġiku, partikolarment fir-rigward tal-
progress li jkun sar lejn tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv u l-miri tal-
inizjattivi ewlenin fi ħdan l-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv.

Or. en

Emenda 997
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 47 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jitwettqu l-valutazzjonijiet 
biex tittejjeb il-kwalità tal-forma u l-
implimentazzjoni tal-programmi, kif ukoll 
biex jiġu vvalutati l-effikaċja, l-effiċjenza u 
l-impatt tagħhom. L-impatt tal-programmi 
għandu jiġi vvalutat, skont il-missjoni tal-
Fondi tal-QSK rispettivi fir-rigward tal-
miri għall-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
kif ukoll fir-rigward tal-Prodott Domestiku 
Gross (PDG) u l-qgħad, fejn dan huwa 
rilevanti.

1. Għandhom jitwettqu l-valutazzjonijiet 
biex tittejjeb il-kwalità tal-forma u l-
implimentazzjoni tal-programmi, jew tal-
programmi għall-fondi ta' żvilupp makro-
reġjonali, kif ukoll biex jiġu vvalutati l-
effikaċja, l-effiċjenza u l-impatt tagħhom.
L-impatt tal-programmi, jew tal-
programmi għall-fondi ta' żvilupp makro-
reġjonali għandu jiġi vvalutat, skont il-
missjoni tal-Fondi tal-QSK rispettivi fir-
rigward tal-miri għall-istrateġija tal-Unjoni 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv kif ukoll fir-rigward tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) u l-qgħad, fejn 
dan huwa rilevanti.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 998
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jitwettqu l-valutazzjonijiet 
biex tittejjeb il-kwalità tal-forma u l-
implimentazzjoni tal-programmi, kif ukoll 
biex jiġu vvalutati l-effikaċja, l-effiċjenza u 
l-impatt tagħhom. L-impatt tal-programmi 
għandu jiġi vvalutat, skont il-missjoni tal-
Fondi tal-QSK rispettivi fir-rigward tal-
miri għall-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
kif ukoll fir-rigward tal-Prodott Domestiku 
Gross (PDG) u l-qgħad, fejn dan huwa 
rilevanti.

1. Għandhom jitwettqu l-valutazzjonijiet 
biex tittejjeb il-kwalità tal-forma u l-
implimentazzjoni tal-programmi, kif ukoll 
biex jiġu vvalutati l-effikaċja, l-effiċjenza u 
l-impatt tagħhom. L-impatt tal-programmi 
għandu jiġi vvalutat, skont il-missjoni tal-
Fondi tal-QSK rispettivi fir-rigward tal-
miri għall-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
kif ukoll fir-rigward tal-miri tal-klima, tal-
indikaturi fir-rigward tal-prinċipji 
orizzonatali, tal-Prodott Domestiku Gross 
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(PDG) u tal-miri ta' impjieg u ta' impjiegi 
ta' kwalità, fejn dan huwa rilevanti. L-
Istati Membri jistgħu jużaw indikaturi 
addizzjonali, inkluż indikaturi relatati 
mal-impatt soċjali jew ambjentali tal-
programmi.

Or. en

Emenda 999
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jitwettqu l-valutazzjonijiet 
biex tittejjeb il-kwalità tal-forma u l-
implimentazzjoni tal-programmi, kif ukoll 
biex jiġu vvalutati l-effikaċja, l-effiċjenza u 
l-impatt tagħhom. L-impatt tal-programmi 
għandu jiġi vvalutat, skont il-missjoni tal-
Fondi tal-QSK rispettivi fir-rigward tal-
miri għall-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv
kif ukoll fir-rigward tal-Prodott Domestiku 
Gross (PDG) u l-qgħad.

1. Għandhom jitwettqu l-valutazzjonijiet 
biex tittejjeb il-kwalità tal-forma u l-
implimentazzjoni tal-programmi, kif ukoll 
biex jiġu vvalutati l-effikaċja, l-effiċjenza u 
l-impatt tagħhom. L-impatt tal-programmi 
għandu jiġi vvalutat, skont il-missjoni tal-
Fondi tal-QSK rispettivi fir-rigward tal-
bżonnijiet reġjonali u lokali, kif ukoll fir-
rigward tal-Prodott Domestiku Gross 
(PDG), il-qgħad u l-faqar.

Or. en

Emenda 1000
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 47 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B'żieda mad-dispożizzjonijiet stipulati 
fil-Paragrafu 1, l-impatt tal-programmi 
jista' ukoll jiġi vvalutat b'rabta ma' aspetti 
oħrajn li huma meqjusin bħala 
importanti, b'kunsiderazzjoni tal-
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karatteristiċi soċjo-ekonomiċi u ġeografiċi 
speċifiċi ta' territorju partikolari. 

Or. fr

Emenda 1001
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 47 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu r-
riżorsi meħtieġa għat-twettiq tal-
valutazzjonijiet, u għandhom jiżguraw li 
jkun hemm proċeduri fis-seħħ għall-
produzzjoni u l-ġbir tad-dejta meħtieġa 
għall-valutazzjonijiet, inkluża d-dejta 
marbuta ma’ indikaturi komuni u fejn 
applikabbli, indikaturi speċifiċi għall-
programmi.

2. L-Istati Membri, jew il-grupp ta' Stati 
Membri li ħolqu fond ta' żvilupp makro-
reġjonali, għandhom jipprovdu r-riżorsi 
meħtieġa għat-twettiq tal-valutazzjonijiet, 
u għandhom jiżguraw li jkun hemm 
proċeduri fis-seħħ għall-produzzjoni u l-
ġbir tad-dejta meħtieġa għall-
valutazzjonijiet, inkluża d-dejta marbuta 
ma’ indikaturi komuni u fejn applikabbli, 
indikaturi speċifiċi għall-programm jew 
għall-programm għall-fond ta' żvilupp 
makro-reġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 1002
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 47 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu r-
riżorsi meħtieġa għat-twettiq tal-
valutazzjonijiet, u għandhom jiżguraw li 
jkun hemm proċeduri fis-seħħ għall-

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu r-
riżorsi meħtieġa għat-twettiq tal-
valutazzjonijiet, u għandhom jiżguraw li 
jkun hemm proċeduri fis-seħħ għall-
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produzzjoni u l-ġbir tad-dejta meħtieġa 
għall-valutazzjonijiet, inkluża d-dejta 
marbuta ma’ indikaturi komuni u fejn 
applikabbli, indikaturi speċifiċi għall-
programmi.

produzzjoni u l-ġbir tad-dejta meħtieġa 
għall-valutazzjonijiet, inkluża d-dejta 
marbuta ma’ indikaturi komuni u fejn 
applikabbli, indikaturi speċifiċi għall-
programmi. Kemm il-valutazzjonijiet kif 
ukoll il-ġbir tad-dejta għandhom ikunu 
eleġibbli għal appoġġ skont l-Għajnuna 
Teknika.

Or. en

Emenda 1003
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 47 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-valutazzjonijiet għandhom jitwettqu 
mill-esperti li huma funzjonalment 
indipendenti mill-awtoritajiet responsabbli 
mill-implimentazzjoni tal-programmi. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi gwida 
dwar kif jitwettqu l-evalwazzjonijiet.

3. Il-valutazzjonijiet għandhom jitwettqu 
mill-esperti li huma funzjonalment 
indipendenti mill-awtoritajiet responsabbli 
mill-implimentazzjoni tal-programm, jew 
tal-programm għall-fond ta' żvilupp 
makro-reġjonali. Il-Kummissjoni għandha 
tipprovdi gwida dwar kif jitwettqu l-
evalwazzjonijiet.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 1004
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 47 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-valutazzjonijiet għandhom jitwettqu 
mill-esperti li huma funzjonalment 

3. Il-valutazzjonijiet għandhom jitwettqu 
mill-esperti li huma funzjonalment 
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indipendenti mill-awtoritajiet responsabbli 
mill-implimentazzjoni tal-programmi. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi gwida 
dwar kif jitwettqu l-evalwazzjonijiet.

indipendenti mill-awtoritajiet responsabbli 
mill-implimentazzjoni tal-programmi. It-
tim ta' esperti li qed iwettaq il-
valutazzjoniijiet għandu jinkludi lis-sħab 
delegati permezz ta' proċessi trasparenti li 
jkunu rrispettati minn kull entità 
governattiva tal-Istati Membri, u jkunu 
indipendenti minnha. Il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi gwida dwar kif jitwettqu
l-evalwazzjonijiet.

Or. en

Emenda 1005
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 47 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-evalwazzjonijiet kollha għandhom 
jiġu ppubblikati fl-intier tagħhom.

imħassar

Or. en

Emenda 1006
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 47 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-evalwazzjonijiet kollha għandhom 
jiġu ppubblikati fl-intier tagħhom.

4. Ir-rapport finali tal-valutazzjonijiet
kollha għandu jiġi ppubblikat fl-intier 
tiegħu.

Or. en

Emenda 1007
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
valutazzjonijiet ex ante biex itejbu l-
kwalità tat-tfassil ta’ kull programm.

1. L-Istati Membri, jew grupp ta' Stati 
Membri li ħolqu fond ta' żvilupp makro-
ekonomiku, għandhom iwettqu 
valutazzjonijiet ex ante biex itejbu l-
kwalità tat-tfassil ta’ kull programm jew ta' 
programm għal fond ta' żvilupp makro-
ekonomiku.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 1008
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-valutazzjonijiet ex-ante għandhom 
jitwettqu taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità 
responsabbli għat-tħejjija tal-programmi.
Għandhom jiġu ppreżentati lill-
Kummissjoni flimkien mal-programm, u 
flimkien ma’ sommarju eżekuttiv. Ir-regoli 
speċifiċi għall-Fondi jistgħu jistabbilixxu 
limiti li taħthom il-valutazzjoni ex ante 
tista’ tingħaqad mal-valutazzjoni ta’ 
programm ieħor.

2. Il-valutazzjonijiet ex-ante għandhom 
jitwettqu taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità 
responsabbli għat-tħejjija tal-programmi, 
jew tal-programi għall-fondi ta' żvilupp 
makro-reġjonali. Għandhom jiġu 
ppreżentati lill-Kummissjoni flimkien mal-
programm, jew mal-programm għall-fond 
ta' żvilupp makro-reġjonali u flimkien ma’ 
sommarju eżekuttiv. Ir-regoli speċifiċi 
għall-Fondi jistgħu jistabbilixxu limiti li 
taħthom il-valutazzjoni ex ante tista’ 
tingħaqad mal-valutazzjoni ta’ programm 
ieħor, jew programm għall-fond ta' 
żvilupp makro-reġjonali.

Or. sk
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Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 1009
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-valutazzjonijiet ex-ante għandhom 
jitwettqu taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità 
responsabbli għat-tħejjija tal-programmi. 
Għandhom jiġu ppreżentati lill-
Kummissjoni flimkien mal-programm, u 
flimkien ma’ sommarju eżekuttiv. Ir-regoli 
speċifiċi għall-Fondi jistgħu jistabbilixxu 
limiti li taħthom il-valutazzjoni ex ante 
tista’ tingħaqad mal-valutazzjoni ta’ 
programm ieħor.

2. Il-valutazzjonijiet ex-ante għandhom 
jitwettqu taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità 
responsabbli għat-tħejjija tal-programmi. 
Għandhom jiġu ppreżentati lill-
Kummissjoni flimkien mal-programm, u 
flimkien ma’ sommarju eżekuttiv. Ir-regoli 
speċifiċi għall-Fondi jistgħu jistabbilixxu 
limiti li taħthom il-valutazzjonijiet ex ante 
jistgħu jingħaqdu mal-programmi 
b'kontribuzzjoni tal-UE anqas minn EUR 
150 miljun kull wieħed.

Or. en

Emenda 1010
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-kontribuzzjoni għall-għan tal-Unjoni 
ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv fir-rigward tal-għanijiet u 
prijoritajiet tematiċi magħżula, filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet nazzjonali u reġjonali;

a) il-kontribuzzjoni għall-għanijiet tal-
Unjoni f'termini ta' koeżjoni u tal-
istrateġija tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv fir-
rigward tal-għanijiet u prijoritajiet tematiċi 
magħżula, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet 
nazzjonali u reġjonali;

Or. fr
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Emenda 1011
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kontribuzzjoni għall-għan tal-Unjoni 
ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv fir-rigward tal-għanijiet u 
prijoritajiet tematiċi magħżula, filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet nazzjonali u reġjonali;

(a) il-kontribuzzjoni għall-għan tal-Unjoni 
ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv fir-rigward tal-għanijiet tematiċi 
magħżula, tal-prinċipji orizzontali stipulati 
fl-Artikoli 6, 7, 8 ta' dan ir-Regolament u 
prijoritajiet, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet 
nazzjonali u reġjonali;

Or. en

Emenda 1012
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-konsistenza tal-allokazzjoni ta’ 
riżorsi baġitarji mal-għanijiet tal-
programm;

(c) il-konsistenza tal-allokazzjoni ta’ 
riżorsi baġitarji mal-għanijiet tal-programm
jew tal-programm għall-fond ta' żvilupp 
makro-reġjonali;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 1013
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) il-konsistenza tal-għanijiet tematiċi 
magħżula, tal-prijoritajiet u l-miri 
korrispondenti tal-programmi mal-Qafas 
Strateġiku Komuni, tal-Kuntratt ta' 
Sħubija u r-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiżi skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat;

d) il-konsistenza tal-għanijiet tematiċi 
magħżula, tal-prijoritajiet u l-miri 
korrispondenti tal-programmi mal-Qafas 
Strateġiku Komuni u tal-Kuntratt ta' 
Sħubija 

Or. fr

Emenda 1014
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-konsistenza tal-għanijiet tematiċi 
magħżula, tal-prijoritajiet u l-miri 
korrispondenti tal-programmi mal-Qafas 
Strateġiku Komuni, tal-Kuntratt ta' Sħubija 
u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiżi skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u 
r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat;

(d) il-konsistenza tal-għanijiet tematiċi 
magħżula, tal-prijoritajiet u l-miri 
korrispondenti tal-programmi u mal-
prinċipji orizzontali stipulati fl-Artikoli 6, 
7 u 8 ta' dan ir-Regolament, mal-Qafas 
Strateġiku Komuni, tal-Kuntratt ta' Sħubija 
u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiżi skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u 
r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat;

Or. en

Emenda 1015
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-konsistenza tal-għanijiet tematiċi 
magħżula, tal-prijoritajiet u l-miri 
korrispondenti tal-programmi mal-Qafas 
Strateġiku Komuni, tal-Kuntratt ta' Sħubija 
u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiżi skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u 
r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat;

(d) il-konsistenza tal-għanijiet tematiċi 
magħżula, tal-prijoritajiet u l-miri 
korrispondenti tal-programmi jew tal-
programmi għall-fondi ta' żvilupp makro-
reġjonali mal-Qafas Strateġiku Komuni, 
tal-Kuntratt ta' Sħubija u r-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi 
skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 1016
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ir-rilevanza u ċ-ċarezza tal-indikaturi 
tal-programmi proposti;

(e) ir-rilevanza u ċ-ċarezza tal-indikaturi 
tal-programmi proposti, jew tal-programmi 
għall-fondi ta' żvilupp makro-reġjonali;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 1017
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-adegwatezza tar-riżorsi umani u l-
kapaċità amministrattiva għall-ġestjoni 
tal-programm;

imħassar

Or. en

Emenda 1018
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-adegwatezza tar-riżorsi umani u l-
kapaċità amministrattiva għall-ġestjoni tal-
programm;

(i) l-adegwatezza tar-riżorsi umani u l-
kapaċità amministrattiva għall-ġestjoni tal-
programm b'valutazzjoni tal-Proġett u tal-
programm għall-kompetenza tal-Ġestjoni;

Or. en

Emenda 1019
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-adegwatezza tar-riżorsi umani u l-
kapaċità amministrattiva għall-ġestjoni tal-
programm;

(i) l-adegwatezza tar-riżorsi umani u l-
kapaċità amministrattiva għall-ġestjoni tal-
programm jew tal-programm għall-fond 
ta' żvilupp makro-reġjonali;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.
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Emenda 1020
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) kemm huma addattati l-proċeduri għall-
monitoraġġ tal-programm u għall-ġbir tad-
dejta meħtieġa biex jitwettqu l-
valutazzjonijiet;

(j) kemm huma addattati l-proċeduri għall-
monitoraġġ tal-programm, jew tal-
programm għall-fond ta' żvilupp makro-
reġjonali u għall-ġbir tad-dejta meħtieġa 
biex jitwettqu l-valutazzjonijiet;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 1021
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) l-adegwatezza tal-miżuri ppjanati biex 
jiġu promossi l-opportunitajiet ugwali 
għan-nisa u għall-irġiel u tiġi evitata d-
diskriminazzjoni;

(l) l-adegwatezza tal-miżuri ppjanati biex 
tiġi promossa l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa u tiġi evitata d-diskriminazzjoni, 
inklużi l-miżuri għat-tneħħija tax-xkiel 
tal-aċċessibbiltà għall-persuni 
b'diżabbiltà;

Or. en

Emenda 1022
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt l
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l) l-adegwatezza tal-miżuri ppjanati biex 
jiġu promossi l-opportunitajiet ugwali 
għan-nisa u għall-irġiel u tiġi evitata d-
diskriminazzjoni;

l) l-adegwatezza tal-miżuri ppjanati biex 
tkun żgurata l-ugwaljanza reali u effettiva 
bejn l-irġiel u n-nisa u tiġi miġġielda d-
diskriminazzjoni;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata kunsiderazzjoni lill-iżgurar tal-opportunitajiet indaqs bejn l-irġiel u n-nisa 
u biex tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni.

Emenda 1023
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) l-adegwatezza tal-miżuri ppjanati biex 
jiġu promossi l-opportunitajiet ugwali 
għan-nisa u għall-irġiel u tiġi evitata d-
diskriminazzjoni;

(l) l-adegwatezza ta' kwalunkwe miżura 
ppjanata biex jiġu promossi l-
opportunitajiet ugwali għan-nisa u għall-
irġiel u tiġi evitata d-diskriminazzjoni, fejn 
xieraq;

Or. en

Emenda 1024
Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) l-adegwatezza ta’ miżuri ppjanati biex 
jiġi promoss l-iżvilupp sostenibbli.

(m) l-adegwatezza ta’ miżuri ppjanati biex 
jiġi promoss l-iżvilupp sostenibbli inklużi 
l-impatti netti kwantifikabbli dwar it-tibdil 
fil-klima.
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Or. en

Emenda 1025
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) l-adegwatezza ta’ miżuri ppjanati biex 
jiġi promoss l-iżvilupp sostenibbli.

(m) l-adegwatezza ta’ miżuri ppjanati biex 
jiġi promoss l-iżvilupp sostenibbli u l-
prevenzjoni ta' spejjeż addizzjonali esterni 
futuri għas-soċjetà Ewropea bi qbil mal-
Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 1026
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt m – sotto-punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) Miżuri meħuda biex jinkludu s-sħab 
imsemmija fl-Artikolu 5, inkluż l-
imsieħba ekonomiċi u soċjali, kif ukoll 
miżuri immirati għas-semplifikazzjoni tal-
proċeduri amministrattivi;

Or. en

Emenda 1027
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 − Artikolu 48 − paragrafu 3 − punt ma (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) l-adegwatezza ta’ miżuri ppjanati jew 
li ttieħdu biex jiġu involuti s-sħab 
imsemmija fl-Artikolu 5 fil-preparazzjoni, 
l-implimentazzjoni, l-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-Kuntratt 
ta’ Sħubija u l-programmi.

Or. en

Emenda 1028
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jekk il-programm huwiex adegwat għall-
iskop tiegħu skont l-istandards 
internazzjonali tal-kriterji ta' valutazzjoni 
tal-proġett u tal-Ġestjoni tal-Programm;

Or. en

Emenda 1029
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn xieraq, il-valutazzjoni ex ante 
għandha tinkludi r-rekwiżiti għall-
Valutazzjoni Ambjentali Strateġika 
stabbilita fl-implimentazzjoni tad-Direttiva 
2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2001 dwar l-
istima tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u 
programmi fuq l-ambjent.

4. Il-valutazzjoni ex ante għandha tinkludi 
r-rekwiżiti għall-Valutazzjoni Ambjentali 
Strateġika stabbilita fl-implimentazzjoni 
tad-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta’ Ġunju 2001 dwar l-istima tal-effetti 
ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-
ambjent u għandu jinkludi valutazzjonijiet 
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tal-effetti tal-programmi fuq it-tibdil fil-
klima.

Or. en

Emenda 1030
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 48 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn xieraq, il-valutazzjoni ex ante 
għandha tinkludi r-rekwiżiti għall-
Valutazzjoni Ambjentali Strateġika 
stabbilita fl-implimentazzjoni tad-Direttiva 
2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2001 dwar l-
istima tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u 
programmi fuq l-ambjent.

4. Il-valutazzjoni ex ante għandha tinkludi 
r-rekwiżiti għall-Valutazzjoni Ambjentali 
Strateġika stabbilita fl-implimentazzjoni 
tad-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta’ Ġunju 2001 dwar l-istima tal-effetti 
ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-
ambjent u għandu jinkludi valutazzjonijiet 
tal-impatt tal-programmi fuq il-
bijodiversità u t-tibdil fil-klima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun iggarantita l-integrazzjoni tal-iżvilupp sostenibbli matul il-programmi kif stipulat 
mill-Artikolu 8, il-valutazzjonijiet ex-ante tal-programmi proposti għandhom jivvalutaw l-
aspetti ambjentali rilevanti kollha, b'mod partikolari t-tibdil fil-klima u l-bijodiversità. Din 
għandha importanza partikolari biex jinkisbu l-miri tal-UE sal-2020 fiż-żewġ oqsma u biex 
jiġu evitati programmi kontro-produċenti.

Emenda 1031
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 49 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandu jitfassal pjan ta’ valutazzjoni 
mill-awtorità ta’ ġestjoni għal kull 

1. Għandu jitfassal pjan ta’ valutazzjoni 
għal kull programm u dan għandu jiġi 
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programm u dan għandu jiġi ppreżentat 
skont ir-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi.

ppreżentat skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fondi.

Or. en

Emenda 1032
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 49 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Matul il-perjodu ta’ programmazzjoni, l-
awtoritajiet ta’ ġestjoni għandhom iwettqu 
l-valutazzjonijiet, inklużi l-valutazzjonijiet 
biex jiġu vvalutati l-effikaċja u l-impatt, 
għal kull programm abbażi tal-pjan ta’ 
valutazzjoni. Mill-inqas darba matul il-
perjodu ta’ programmazzjoni, għandha ssir 
valutazzjoni biex tagħmel stima ta' kif is-
sostenn mill-Fondi tal-QSK ikun 
ikkontribbwixxa għall-għanijiet ta' kull 
prijorità. Il-valutazzjonijiet kollha 
għandhom jiġu eżaminati mill-kumitat 
għas-sorveljanza u jintbagħtu lill-
Kummissjoni.

3. Matul il-perjodu ta’ programmazzjoni, l-
awtoritajiet ta’ ġestjoni għandhom iwettqu 
l-valutazzjonijiet, inklużi l-valutazzjonijiet 
biex jiġu vvalutati l-effikaċja u l-impatt, 
għal kull programm, jew programm għall-
fond ta' żvilupp makro-reġjonali abbażi 
tal-pjan ta’ valutazzjoni. Mill-inqas darba 
matul il-perjodu ta’ programmazzjoni, 
għandha ssir valutazzjoni biex tagħmel 
stima ta' kif is-sostenn mill-Fondi tal-QSK 
ikun ikkontribbwixxa għall-għanijiet ta' 
kull prijorità. Il-valutazzjonijiet kollha 
għandhom jiġu eżaminati mill-kumitat 
għas-sorveljanza u jintbagħtu lill-
Kummissjoni.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 1033
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 49 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Bi qbil mas-sejbiet tal-valutazzjoni 
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msemmija fil-paragrafu 3, l-awtoritajiet 
ta' ġestjoni għandhom jwettqu t-tibdiliet u 
t-titjieb neċessarju għall-mekkaniżmi u l-
proċeduri tal-implimentazzjoni tal-
programm.

Or. en

Emenda 1034
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 49 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fuq l-inizjattiva tagħha, il-Kummissjoni 
tista’ twettaq il-valutazzjonijiet tal-
programmi.

4. Fuq l-inizjattiva tagħha, il-Kummissjoni 
tista’ twettaq il-valutazzjonijiet tal-
programmi, jew programmi għall-fondi ta' 
żvilupp makro-reġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 1035
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 50 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-valutazzjonijiet ex post għandhom 
jitwettqu mill-Kummissjoni jew mill-Istati 
Membri, b’kooperazzjoni mill-qrib. Il-
valutazzjonijiet ex post għandhom 
jeżaminaw l-effikaċja u l-effiċjenza tal-
Fondi tal-QSK u l-kontribuzzjoni tagħhom 
għall-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv skont ir-

Il-valutazzjonijiet ex post għandhom 
jitwettqu mill-Kummissjoni jew mill-Istati 
Membri, b’kooperazzjoni mill-qrib. L-
evalwazzjonijiet ex post għandhom 
jeżaminaw l-effikaċja u l-effiċjenza tal-
Fondi tal-QSK u l-kontribuzzjoni tagħhom 
għall-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv skont il-
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rekwiżiti speċifiċi stabbiliti fir-regoli 
speċifiċi għall-Fondi. Il-valutazzjonijiet ex 
post għandhom jitlestew sal-
31 ta’ Diċembru 2023.

miri tal-inizjattivi ewlenin tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv u għar-rekwiżiti
speċifiċi stabbiliti fir-regoli speċifiċi għall-
Fondi. Il-valutazzjonijiet ex post 
għandhom jitlestew sal-
31 ta’ Diċembru 2023.

Or. en

Emenda 1036
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 50 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-valutazzjonijiet ex post għandhom 
jitwettqu mill-Kummissjoni jew mill-Istati 
Membri, b’kooperazzjoni mill-qrib. Il-
valutazzjonijiet ex post għandhom 
jeżaminaw l-effikaċja u l-effiċjenza tal-
Fondi tal-QSK u l-kontribuzzjoni tagħhom 
għall-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv skont ir-
rekwiżiti speċifiċi stabbiliti fir-regoli 
speċifiċi għall-Fondi. Il-valutazzjonijiet ex 
post għandhom jitlestew sal-
31 ta’ Diċembru 2023.

Il-valutazzjonijiet ex post għandhom 
jitwettqu mill-Kummissjoni, mill-Istati 
Membri, jew mill-grupp ta' Stati Membri 
li ħolqu fond ta' żvilupp makro-reġjonali 
b’kooperazzjoni mill-qrib. Il-
valutazzjonijiet ex post għandhom 
jeżaminaw l-effikaċja u l-effiċjenza tal-
Fondi tal-QSK u l-kontribuzzjoni tagħhom 
għall-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv skont ir-
rekwiżiti speċifiċi stabbiliti fir-regoli 
speċifiċi għall-Fondi. Il-valutazzjonijiet ex 
post għandhom jitlestew sal-
31 ta’ Diċembru 2023.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 1037
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 50 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-valutazzjonijiet ex post għandhom 
jitwettqu mill-Kummissjoni jew mill-Istati 
Membri, b’kooperazzjoni mill-qrib. Il-
valutazzjonijiet ex post għandhom 
jeżaminaw l-effikaċja u l-effiċjenza tal-
Fondi tal-QSK u l-kontribuzzjoni tagħhom 
għall-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv skont ir-
rekwiżiti speċifiċi stabbiliti fir-regoli 
speċifiċi għall-Fondi. Il-valutazzjonijiet ex 
post għandhom jitlestew sal-
31 ta’ Diċembru 2023.

Il-valutazzjonijiet ex post għandhom 
jitwettqu mill-Kummissjoni jew mill-Istati 
Membri, b’kooperazzjoni mill-qrib. Il-
valutazzjonijiet ex post għandhom 
jeżaminaw l-effikaċja u l-effiċjenza tal-
Fondi tal-QSK u l-kontribuzzjoni tagħhom 
biex jintlaħqu l-bżonnijiet reġjonali u 
lokali, skont ir-rekwiżiti speċifiċi stabbiliti 
fir-regoli speċifiċi għall-Fondi. Il-
valutazzjonijiet ex post għandhom 
jinkludu l-valutazzjoni ta' xkiel possibbli 
għall-implimentazzjoni tal-fondi tal-
programmi tal-QSK. Il-valutazzjonijiet ex 
post għandhom jitlestew sal-
31 ta’ Diċembru 2023.

Or. en

Emenda 1038
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 51 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, jew 
f’isimha, il-Fondi tal-QSK jistgħu jsostnu 
l-miżuri ta’ tħejjija, ta’ sorveljanza, ta’ 
amministrazzjoni, ta’ għajnuna teknika, ta’ 
awditjar u ta’ kontroll neċessarji għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, jew 
f’isimha, il-Fondi tal-QSK jistgħu jsostnu 
l-miżuri ta’ tħejjija, ta’ sorveljanza, ta’ 
amministrazzjoni, ta’ għajnuna teknika, ta’ 
awditjar, ta’ kontroll u skemi ta' għotjiet 
b'appoġġ għall-kompetittività u l-impjiegi, 
neċessarji għall-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.
Bi qbil mal-Kunsill Ewropew tat-30 ta' Jannar 2012, l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom 
jimmodernizzaw l-ekonomiji tagħhom u għandhom isaħħu l-kompetittività sabiex ikun żgurat 
it-tkabbir sostenibbli. L-Unjoni u l-Istati Membri għandhom japplikaw approċċ konsistenti u 
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komprensiv li tiġbor flimkien l-investiment intelliġenti li jżomm il-konsolidazzjoni fiskali u l-
miżuri strutturali għat-tkabbir u l-impjiegi futuri.

Emenda 1039
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 51 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) azzjonijiet li jxerrdu informazzjoni, 
jappoġġjaw netwerking, iwettqu attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni, iqajmu kuxjenza u 
jippromwovu l-kooperazzjoni u l-iskambju 
tal-esperjenza, inkluż ma’ partijiet terzi. 
Biex ikun hemm iktar effiċjenza fil-
komunikazzjoni mal-pubbliku ġenerali u 
sinerġiji aktar sodi bejn l-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni mwettqa fuq l-inizjattiva 
tal-Kummissjoni, ir-riżorsi allokati għall-
azzjonijiet ta' komunikazzjoni skont dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva 
tal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea 
sakemm dawn ikunu marbuta mal-għanijiet 
ġenerali ta' dan ir-Regolament;

(f) azzjonijiet li jxerrdu informazzjoni, 
jappoġġjaw netwerking, iwettqu attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni, iqajmu kuxjenza u 
jippromwovu l-kooperazzjoni u l-iskambju 
tal-esperjenza, inklużi organizzazzjonjiet 
tas-soċjetà ċivili, inklużi ma’ pajjiżi terzi. 
Biex ikun hemm iktar effiċjenza fil-
komunikazzjoni mal-pubbliku ġenerali u 
sinerġiji aktar sodi bejn l-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni mwettqa fuq l-inizjattiva 
tal-Kummissjoni, ir-riżorsi allokati għall-
azzjonijiet ta' komunikazzjoni skont dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
wkoll biex ikopru l-komunikazzjoni 
korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni Ewropea sakemm dawn ikunu 
marbuta mal-għanijiet ġenerali ta' dan ir-
Regolament;

Or. en

Emenda 1040
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 51 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt i a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) il-ħolqien ta' sistema ta' riżoluzzjoni 
amikabbli tat-tilwin nazzjonali u reġjonali 
li toħroġ minn interpretazzjonijiet 
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differenti ta' testi, ta' kunflitti relatati 
mal-verifiki, kontrolli u termini ta' ħlas, u 
b'mod ġenerali l-miżuri kollha li joħorġu 
minn differenzi bejn il-benefiċjarji;

Or. en

Emenda 1041
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 51 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ja – sottopunt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) L-informazzjoni kif ukoll it-taħriġ 
inizjali u kontinwu tal-imsieħba u l-
benefiċjarji/maniġers tal-proġetti u 
amministraturi tal-proġetti msemmija fl-
Artikolu 5.

Or. en

Emenda 1042
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 51 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) Ir-rakkomandazzjoni għal u l-
provviżjoni tagħha, tat-taħriġ tal-Proġett 
u tal-Ġestjoni tal-Programm biex 
tissaħħaħ il-bini tal-kapaċità 
amministrattiva;

Or. en

Emenda 1043
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 51 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) skemi ta' għotjiet b'appoġġ għall-
kompetittività u l-impjiegi, implimentati 
skont il-fondi ta' żvilupp makro-reġjonali 
u li jkunu applikabbli għall-perjodu kollu 
tal-implimentazzjoni tal-proġetti makro-
reġjonali fi ħdan il-prijoritajiet tal-
programmi ta' fondi għall-iżvilupp 
makro-reġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Taking into account the amendments on the innovation part of the common strategic 
framework. In accordance with the European Council of 30 January 2012, the Union and the 
Member States should modernise their economies and enhance competitiveness in order to 
ensure sustainable growth. The Union and the Member States should apply a consistent and 
comprehensive approach that combines intelligent investment maintaining fiscal 
consolidation and structural measures for future growth and employment. Past experience 
shows that real growth and employment can only be achieved on specific content. In the case 
of macro-regional development funds, specific content means specific macro-regional 
projects implemented within the priorities of the macro-regional development funds.

Emenda 1044
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 51 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) l-assistenza għal organizzazzjonijiet 
tematiċi ġeneriċi u ta' organizzazzjonijiet 
non-governattivi, l-imsieħba ekonomiċi u 
soċjali u n-netwerks u l-assoċjazzjonijiet li 
jirrappreżentaw l-awtoritajiet lokali, 
urbani u reġjonali, li jaħdmu fuq il-
politika ta' koeżjoni fil-livell tal-UE, biex 
jingħata apppoġġ lin-netwerks ma' 
msieħba nazzjonali u reġjonali fil-kumitat 
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ta' monitoraġġ u biex jiġi promoss id-
djalogu strutturat fosthom u mal-
Kummissjoni. Barra minn hekk, l-
assistenza tista' tinkludi l-promozzjoni ta' 
skambji ta' fehmiet u tal-kooperazzjoni 
bejn l-imsieħba li jaħdmu fuq temi 
speċifiċi, kwistjonijiet f'netwerks eżistenti 
u tematiċi ġodda.

Or. en

Emenda 1045
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 51 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt jb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(jb) l-assistenza għal skambji ta' appoġġ 
ta' fehmiet u l-kooperazzjoni fin-netwerks 
tematiċi eżistenti u ġodda magħmula 
minn gruppi ta' azzjoni lokali msemmija 
fl-Artikolu 30 ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 1046
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 52 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq l-inizjattiva ta’ Stat Membru, il-
Fondi tal-QSK jistgħu jsostnu azzjonijiet 
għat-tħejjija, il-ġestjoni, is-sorveljanza, il-
valutazzjoni, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, netwerking, ir-
riżoluzzjoni tal-ilmenti, u l-kontroll u l-
awditjar. Il-Fondi tal-QSK jistgħu jintużaw 
mill-Istat Membru biex isostnu azzjonijiet 

1. Fuq l-inizjattiva ta’ Stat Membru, il-
Fondi tal-QSK jistgħu jsostnu azzjonijiet 
għat-tħejjija, il-ġestjoni, is-sorveljanza, il-
valutazzjoni, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, netwerking, ir-
riżoluzzjoni tal-ilmenti, u l-kontroll u l-
awditjar. Il-Fondi tal-QSK jistgħu jintużaw 
mill-Istat Membru biex isostnu azzjonijiet 
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għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv minn 
fuq il-benefiċjarji, inklużi s-sistemi tal-
iskambju tad-dejta elettronika, u azzjonijiet 
li jirrinfurzaw il-kapaċità tal-awtoritajiet u 
tal-benefiċjarji tal-Istat Membru biex 
jamministraw u jużaw il-Fondi tal-QSK. 
Dawn l-azzjonijiet jistgħu jikkonċernaw 
perjodi ta’ programmazzjoni preċedenti u 
sussegwenti.

għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv minn 
fuq il-benefiċjarji, inklużi s-sistemi tal-
iskambju tad-dejta elettronika, u azzjonijiet 
li jirrinfurzaw il-kapaċità tal-awtoritajiet, l-
imsieħba skont l-Artikolu 5, b'mod 
partikolari l-imsieħba ekonomiċi u soċjali
u tal-benefiċjarji tal-Istat Membru biex 
jamministraw u jużaw il-Fondi tal-QSK. 
Dawn l-azzjonijiet jistgħu jikkonċernaw 
perjodi ta’ programmazzjoni preċedenti u 
sussegwenti.

Or. en

Emenda 1047
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 52 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq l-inizjattiva ta’ Stat Membru, il-
Fondi tal-QSK jistgħu jsostnu azzjonijiet 
għat-tħejjija, il-ġestjoni, is-sorveljanza, il-
valutazzjoni, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, netwerking, ir-
riżoluzzjoni tal-ilmenti, u l-kontroll u l-
awditjar. Il-Fondi tal-QSK jistgħu jintużaw 
mill-Istat Membru biex isostnu azzjonijiet 
għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv minn 
fuq il-benefiċjarji, inklużi s-sistemi tal-
iskambju tad-dejta elettronika, u azzjonijiet 
li jirrinfurzaw il-kapaċità tal-awtoritajiet u 
tal-benefiċjarji tal-Istat Membru biex 
jamministraw u jużaw il-Fondi tal-QSK.
Dawn l-azzjonijiet jistgħu jikkonċernaw 
perjodi ta’ programmazzjoni preċedenti u 
sussegwenti.

1. Fuq l-inizjattiva ta’ Stat Membru, il-
Fondi tal-QSK jistgħu jsostnu azzjonijiet 
għat-tħejjija, il-ġestjoni, is-sorveljanza, il-
valutazzjoni, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, netwerking, ir-
riżoluzzjoni tal-ilmenti, u l-kontroll, l-
awditjar u l-iskemi ta' għotjiet bħala 
appoġġ għall-kompetittività u l-impjiegi. 
Il-Fondi tal-QSK jistgħu jintużaw mill-Istat 
Membru biex isostnu azzjonijiet għat-
tnaqqis tal-piż amministrattiv minn fuq il-
benefiċjarji, inklużi s-sistemi tal-iskambju 
tad-dejta elettronika, u azzjonijiet li 
jirrinfurzaw il-kapaċità tal-awtoritajiet u 
tal-benefiċjarji tal-Istati Membri, jew ta' 
grupp ta' Stati Membri li stabbilixxew 
fond ta' żvilupp makro-reġjonali biex 
jamministraw u jużaw il-Fondi tal-QSK.
Dawn l-azzjonijiet jistgħu jikkonċernaw 
perjodi ta’ programmazzjoni preċedenti u 
sussegwenti.

Or. sk
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Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 1048
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 52 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq l-inizjattiva ta’ Stat Membru, il-
Fondi tal-QSK jistgħu jsostnu azzjonijiet 
għat-tħejjija, il-ġestjoni, is-sorveljanza, il-
valutazzjoni, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, netwerking, ir-
riżoluzzjoni tal-ilmenti, u l-kontroll u l-
awditjar. Il-Fondi tal-QSK jistgħu jintużaw 
mill-Istat Membru biex isostnu azzjonijiet 
għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv minn 
fuq il-benefiċjarji, inklużi s-sistemi tal-
iskambju tad-dejta elettronika, u azzjonijiet 
li jirrinfurzaw il-kapaċità tal-awtoritajiet u 
tal-benefiċjarji tal-Istat Membru biex 
jamministraw u jużaw il-Fondi tal-QSK. 
Dawn l-azzjonijiet jistgħu jikkonċernaw 
perjodi ta’ programmazzjoni preċedenti u 
sussegwenti.

1. Fuq l-inizjattiva ta’ Stat Membru, il-
Fondi tal-QSK jistgħu jsostnu azzjonijiet 
għat-tħejjija, il-ġestjoni, is-sorveljanza, il-
valutazzjoni, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, netwerking, ir-
riżoluzzjoni tal-ilmenti, u l-kontroll u l-
awditjar. Il-Fondi tal-QSK jistgħu jintużaw 
mill-Istat Membru biex isostnu azzjonijiet 
għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv minn 
fuq il-benefiċjarji, inklużi s-sistemi tal-
iskambju tad-dejta elettronika, u azzjonijiet 
li jirrinfurzaw il-kapaċità tal-awtoritajiet, l-
awtoritajiet reġjonali u lokali u tal-
benefiċjarji tal-Istat Membru biex 
jamministraw u jużaw il-Fondi tal-QSK. 
Dawn l-azzjonijiet jistgħu jikkonċernaw 
perjodi ta’ programmazzjoni preċedenti u 
sussegwenti. Għal dawk ir-reġjuni li 
għadhom kif daħlu fl-Unjoni Ewropea, 
dawn il-miżuri għandhom jittieħdu b'mod 
immedjat mill-Istat Membru sabiex l-
awtoritajiet reġjonali u lokali jistgħu 
malajr ikunu f'pożizzjoni li jimmaniġjaw 
il-kumplessità tal-fondi Ewropej relatati 
ma' dan ir-regolament.

Or. fr

Emenda 1049
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 52 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq l-inizjattiva ta’ Stat Membru, il-
Fondi tal-QSK jistgħu jsostnu azzjonijiet 
għat-tħejjija, il-ġestjoni, is-sorveljanza, il-
valutazzjoni, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, netwerking, ir-
riżoluzzjoni tal-ilmenti, u l-kontroll u l-
awditjar. Il-Fondi tal-QSK jistgħu jintużaw 
mill-Istat Membru biex isostnu azzjonijiet 
għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv minn 
fuq il-benefiċjarji, inklużi s-sistemi tal-
iskambju tad-dejta elettronika, u azzjonijiet 
li jirrinfurzaw il-kapaċità tal-awtoritajiet u 
tal-benefiċjarji tal-Istat Membru biex 
jamministraw u jużaw il-Fondi tal-QSK. 
Dawn l-azzjonijiet jistgħu jikkonċernaw 
perjodi ta’ programmazzjoni preċedenti u 
sussegwenti.

1. Fuq l-inizjattiva ta’ Stat Membru, il-
Fondi tal-QSK jistgħu jsostnu azzjonijiet 
għat-tħejjija, il-ġestjoni, is-sorveljanza, il-
valutazzjoni, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, netwerking, ir-
riżoluzzjoni tal-ilmenti, u l-kontroll u l-
awditjar. Il-Fondi tal-QSK jistgħu jintużaw 
mill-Istat Membru biex isostnu azzjonijiet 
għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv minn 
fuq il-benefiċjarji, inklużi s-sistemi tal-
iskambju tad-dejta elettronika, u azzjonijiet 
li jirrinfurzaw il-kapaċità tal-awtoritajiet, 
tal-imsieħba msemmija fl-Artikolu 5, u 
tal-benefiċjarji tal-Istat Membru biex 
jamministraw u jużaw il-Fondi tal-QSK. 
Barra minn hekk, l-iskambju ta' fehmiet u 
tal-aħjar prattiċi fost il-gruppi ta' azzjoni 
lokali msemmija fl-Artikolu 30 għandhom 
jiġu promossi fil-livell nazzjonali. Dawn l-
azzjonijiet jistgħu jikkonċernaw perjodi ta’ 
programmazzjoni preċedenti u 
sussegwenti.

Or. en

Emenda 1050
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 52 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq l-inizjattiva ta’ Stat Membru, il-
Fondi tal-QSK jistgħu jsostnu azzjonijiet 
għat-tħejjija, il-ġestjoni, is-sorveljanza, il-
valutazzjoni, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, netwerking, ir-
riżoluzzjoni tal-ilmenti, u l-kontroll u l-

1. Fuq l-inizjattiva ta’ Stat Membru, il-
Fondi tal-QSK jistgħu jsostnu azzjonijiet 
għat-tħejjija, il-ġestjoni, is-sorveljanza, il-
valutazzjoni, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, netwerking, ir-
riżoluzzjoni tal-ilmenti, u l-kontroll u l-
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awditjar. Il-Fondi tal-QSK jistgħu jintużaw 
mill-Istat Membru biex isostnu azzjonijiet 
għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv minn 
fuq il-benefiċjarji, inklużi s-sistemi tal-
iskambju tad-dejta elettronika, u azzjonijiet 
li jirrinfurzaw il-kapaċità tal-awtoritajiet u 
tal-benefiċjarji tal-Istat Membru biex 
jamministraw u jużaw il-Fondi tal-QSK. 
Dawn l-azzjonijiet jistgħu jikkonċernaw 
perjodi ta’ programmazzjoni preċedenti u 
sussegwenti.

awditjar. Il-Fondi tal-QSK jistgħu jintużaw 
mill-Istat Membru biex isostnu azzjonijiet 
għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv minn 
fuq il-benefiċjarji, inklużi s-sistemi tal-
iskambju tad-dejta elettronika, u azzjonijiet 
li jirrinfurzaw il-kapaċità tal-awtoritajiet, 
tas-sħab u tal-benefiċjarji tal-Istat Membru 
biex jamministraw u jużaw il-Fondi tal-
QSK. Dawn l-azzjonijiet jistgħu 
jikkonċernaw perjodi ta’ programmazzjoni 
preċedenti u sussegwenti.

Or. en

Emenda 1051
László Surján

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 52 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq l-inizjattiva ta’ Stat Membru, il-
Fondi tal-QSK jistgħu jsostnu azzjonijiet 
għat-tħejjija, il-ġestjoni, is-sorveljanza, il-
valutazzjoni, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, netwerking, ir-
riżoluzzjoni tal-ilmenti, u l-kontroll u l-
awditjar. Il-Fondi tal-QSK jistgħu jintużaw 
mill-Istat Membru biex isostnu azzjonijiet 
għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv minn 
fuq il-benefiċjarji, inklużi s-sistemi tal-
iskambju tad-dejta elettronika, u azzjonijiet 
li jirrinfurzaw il-kapaċità tal-awtoritajiet u 
tal-benefiċjarji tal-Istat Membru biex 
jamministraw u jużaw il-Fondi tal-QSK. 
Dawn l-azzjonijiet jistgħu jikkonċernaw 
perjodi ta’ programmazzjoni preċedenti u 
sussegwenti.

1. Fuq l-inizjattiva ta’ Stat Membru, il-
Fondi tal-QSK jistgħu jsostnu azzjonijiet
għall-bini tal-kapaċità, għat-tħejjija, il-
ġestjoni, is-sorveljanza, il-valutazzjoni, l-
informazzjoni u l-komunikazzjoni, in-
netwerking, ir-riżoluzzjoni tal-ilmenti, u l-
kontroll u l-awditjar. Il-Fondi tal-QSK 
jistgħu jintużaw mill-Istat Membru biex 
isostnu azzjonijiet għat-tnaqqis tal-piż 
amministrattiv minn fuq il-benefiċjarji, 
inklużi s-sistemi tal-iskambju tad-dejta 
elettronika, u azzjonijiet li jirrinfurzaw il-
kapaċità tal-awtoritajiet u tal-benefiċjarji 
tal-Istat Membru biex jamministraw u 
jużaw il-Fondi tal-QSK. Dawn l-azzjonijiet 
jistgħu jikkonċernaw perjodi ta’ 
programmazzjoni preċedenti u 
sussegwenti.

Or. en
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Emenda 1052
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 52 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kull Stat Membru għandu jiżgura li 
jiġi allokat lis-sħab imsemmija fl-Artikolu 
5 tal-paragrafu 1 a), b) u c) ta’ dan ir-
Regolament livell adegwat ta’ għajnuna 
teknika fil-programmi operazzjonali 
tiegħu bil-għan li jiġu ffaċilitati l-
involviment u l-parteċipazzjoni ta’ dawn 
is-sħab fit-tħejjija u l-implimentazzjoni 
tal-Kuntratti ta’ Sħubija u fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
valutazzjoni tal-programmi.

Or. en

Emenda 1053
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri ta' għajnuna teknika 
implementati fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni jew f'isimha jistgħu jiġu 
finanzjati bir-rata ta' 100%.

2. Il-miżuri ta' għajnuna teknika 
implementati fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni jew f'isimha, kif ukoll il-
proġetti makroreġjonali implimentati 
skont il-prijoritajiet ta’ programmi għal 
fondi ta’ żvilupp makroreġjonali bħala 
proġetti maġġuri, fuq it-territorju ta' mill-
anqas erba' Stati Membri tal-istrateġija 
makroreġjonali approvata, flimkien mal-
iskema ta’ għotjiet applikata biex jiġu 
promossi l-kompetittività u l-impjiegi, 
jistgħu jiġu finanzjati bir-rata ta' 100%.

Or. sk
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Justification

Taking into account the amendments on the innovation part of the common strategic 
framework. In accordance with the European Council of 30 January 2012, the Union and the 
Member States should modernise their economies and enhance competitiveness in order to 
ensure sustainable growth. The Union and the Member States should apply a consistent and 
comprehensive approach that combines intelligent investment maintaining fiscal 
consolidation and structural measures for future growth and employment. This amendment 
concerns the strategic objectives of the Union, which should be attained through 
transnational macro-regional cooperation in the implementation of macro-regional projects 
with the applied grant scheme to support competitiveness and employment. Because this case 
involves a combination of various strategic objectives of the Union, it is necessary to be able 
to finance macro-regional projects implemented under the priorities of programmes for 
macro-regional development funds as major projects, on the territory of at least four Member 
States of the approved macro-regional strategy, together with the applied grant scheme to 
promote competitiveness and employment, at the rate of 100 %.

Emenda 1054
László Surján

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 
Il-miżuri ta' għajnuna teknika implementati
fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni jew 
f'isimha jistgħu jiġu finanzjati bir-rata ta' 
100%.

2 
Il-miżuri ta' għajnuna teknika fuq l-
inizjattiva tal-Kummissjoni jew tal-Istat 
Membru jew implimentati f’isem il-
Kummissjoni jistgħu jiġu finanzjati bir-rata 
ta' 100%.

Or. en

Emenda 1055
Michael Theurer

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 53 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn ikun meħtieġ kofinanzjament 
Statali, dan jista’ wkoll jiġi sostitwit minn 



PE491.054v01-00 142/165 AM\903903MT.doc

MT

investituri privati.

Or. de

Emenda 1056
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 54 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-applikazzjoni ta’ perċentwal ta’ dħul 
b’rata fissa għat-tip ta’ operazzjoni 
kkonċernata;

imħassar

Or. en

Emenda 1057
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 54 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kalkolu tal-valur attwali tad-dħul net 
tal-operazzjoni, filwaqt li titqies l-
applikazzjoni tal-prinċipju li min iniġġes 
iħallas u, jekk xieraq, konsiderazzjoni et 
tal-ekwità marbuta mal-prosperità relattiva 
tal-Istat Membru kkonċernat.

(b) il-kalkolu tal-valur attwali tad-dħul net 
tal-operazzjoni, filwaqt li titqies l-
internalizzazzjoni tal-ispejjeż soċjali u 
ambjentali esterni għall-modi kollha tat-
trasport u tal-prinċipju li min iniġġes 
iħallas kif ukoll konsiderazzjoni et tal-
ekwità marbuta mal-prosperità relattiva tal-
Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Emenda 1058
Joachim Zeller
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Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 54 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-nefqa eliġibbli tal-operazzjoni li trid tiġi 
kofinanzjata ma għandhiex taqbeż 
il-valur attwali tal-ispiża tal-investiment 
tal-operazzjoni nieqes il-valur attwali 
tad-dħul nett, iddeterminat skont wieħed 
minn dawn il-metodi.

In-nefqa eliġibbli tal-operazzjoni li trid tiġi 
kofinanzjata ma għandhiex taqbeż 
il-valur attwali tal-ispiża tal-investiment 
tal-operazzjoni nieqes il-valur attwali 
tad-dħul nett, iddeterminat skont wieħed 
minn dawn il-metodi bl-eċċezzjoni tal-
investimenti f’infrastruttura tat-trasport li 
jkollha livell baxx ta’ emissjonijiet tal-
karbonju u li tkun sostenibbli fejn l-ispiża 
eliġibbli tkun konformi mal-valur attwali 
tal-ispejjez tal-investiment għall-
operazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Xi modi tat-trasport huma obbligati jiġġeneraw dħul stabbli filwaqt li oħrajn mhumiex 
soġġetti għal dan l-obbligu. L-applikazzjoni ta’ din ir-regola tkun tirriżulta fl-istess rata ta’ 
kofinanzjament tal-UE li tkun tinvolvi livell ġeneralment ogħla ta’ finanzjament tal-UE għall-
proġetti li diġà huma appoġġjati għalkollox jew kważi għalkollox minn fondi pubbliċi, filwaqt 
li l-proġetti li jiġġeneraw id-dħul jirċievu paragunament anqas finanzjament mill-UE. 

Emenda 1059
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 54 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jikkonċerna d-definizzjoni 
tar-rata fissa msemmija fil-punt (a) hawn 
fuq.

imħassar

Or. en
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Emenda 1060
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 54 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 142 
li jikkonċerna d-definizzjoni tar-rata fissa 
msemmija fil-punt (a) hawn fuq.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 142 
li jikkonċerna d-definizzjoni tar-rata fissa 
msemmija fil-punt (a) hawn fuq u l-
metodu msemmi fil-punt (b) hawn fuq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adozzjoni tal-metodoloġija hija miżura ta' ambitu ġenerali li biħsiebha tissupplementa ċerti 
elementi mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv ta' bażi.

Emenda 1061
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 54 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-
metodoloġija taħt il-punt (b) permezz ta’ 
atti ta' implimentazzjoni skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 143(3).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adozzjoni tal-metodoloġija hija miżura ta' ambitu ġenerali li biħsiebha tissupplementa ċerti 
elementi mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv ta' bażi.

Emenda 1062
Nuno Teixeira
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Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 54 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw 
biss għal operazzjonijiet li l-ispiża totali 
tagħhom taqbeż il-EUR 1 000 000.

3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw 
biss għal operazzjonijiet li l-ispiża eliġibbli
totali tagħhom taqbeż il-EUR 1 000 000.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Bir-raġun li jiġu analizzati operazzjonijiet li jiġġeneraw id-dħul, komunement magħrufa 
bħala lakuni ta’ finanzjament, meta l-investimenti eliġibbli jaqbżu l-EUR 1 000 000 u mhux 
meta l-ispiża totali tax-xogħol (kemm investiment eliġibbli u kemm mhux eliġibbli) taqbeż dak 
l-ammont. Din il-ħaġa għandha l-għan li tissemplifika l-proċess ta’ applikazzjoni għall-
benefiċjarji, filwaqt li tiżgura t-trasparenza fl-allokazzjoni tal-fondi strutturali.

Emenda 1063
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 54 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Skont il-paragrafi 1 u 2, it-
transazzjonijiet finanzjarji bejn entitajiet 
bl-istess kontijiet ikkonsolidati 
m’għandhomx jitqiesu meta jkun qed jiġi 
kkalkolat id-dħul nett, skont il-
metodoloġija tas-Sistema Ewropea tal-
Kontijiet, SEK, u l-liġi applikabbli tal-UE 
u dik nazzjonali

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa maħsub li t-transazzjonijiet bejn entitajiet bl-istess kontijiet ikkonsolidati 
m’għandhomx jingħaddu meta jkun qed jiġi kkalkolat id-dħul.

Emenda 1064
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 54 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Skont il-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-
Artikolu, it-transazzjonijiet finanzjarji 
bejn entitajiet bl-istess kontijiet 
ikkonsolidati għandhom jiġu eżentati 
meta jkun qed jiġi kkalkolat id-dħul nett, 
skont il-metodoloġija tas-Sistema 
Ewropea tal-Kontijiet, SEK, u l-liġi 
applikabbli tal-UE u dik nazzjonali

Or. es

Emenda 1065
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 55 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-eliġibbiltà tan-nefqa għandha tiġi 
ddeterminata abbażi tar-regoli nazzjonali, 
ħlief fejn ikunu stabbiliti r-regoli speċifiċi 
f’dan ir-Regolament jew abbażi tiegħu jew 
tar-regoli speċifiċi għall-Fondi.

1. L-eliġibbiltà tan-nefqa għandha tiġi 
ddeterminata abbażi tar-regoli nazzjonali, 
ħlief fejn ikunu stabbiliti r-regoli speċifiċi 
f’dan ir-Regolament jew abbażi tiegħu jew 
tar-regoli speċifiċi għall-Fondi. Ir-regoli 
dwar l-eliġibilità tan-nefqa jiggarantixxu 
ugwaljanza ta’ trattament bejn il-proġetti 
PPP (proġett bi sħubija pubblika-privata)
u l-proġetti taħt kuntratt ta’ ġestjoni 
pubblika.

Or. en

Emenda 1066
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 55 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-eliġibbiltà tan-nefqa għandha tiġi 
ddeterminata abbażi tar-regoli nazzjonali, 
ħlief fejn ikunu stabbiliti r-regoli speċifiċi 
f’dan ir-Regolament jew abbażi tiegħu jew 
tar-regoli speċifiċi għall-Fondi.

(1) L-eliġibbiltà tan-nefqa għandha tiġi 
ddeterminata abbażi tar-regoli nazzjonali, 
jew regoli miftiehma minn grupp ta’ Stati 
Membri fi ftehim dwar l-implimentazzjoni 
ta’ fond ta’ żvilupp makroreġjonali, ħlief 
fejn ikunu stabbiliti r-regoli speċifiċi f’dan 
ir-Regolament jew abbażi tiegħu jew tar-
regoli speċifiċi għall-Fondi.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 1067
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 55 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-eliġibbiltà tan-nefqa għandha tiġi 
ddeterminata abbażi tar-regoli nazzjonali, 
ħlief fejn ikunu stabbiliti r-regoli speċifiċi 
f’dan ir-Regolament jew abbażi tiegħu jew 
tar-regoli speċifiċi għall-Fondi.

1. L-eliġibbiltà tan-nefqa għandha tiġi 
ddeterminata abbażi tar-regoli nazzjonali, 
bl-eċċezzjoni tan-nefqa realizzata fl-
ambitu tal-proġetti ta’ kooperazzjoni 
territorjali u ħlief fejn ikunu stabbiliti r-
regoli speċifiċi f’dan ir-Regolament jew 
abbażi tiegħu jew tar-regoli speċifiċi għall-
Fondi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jinstabu regoli komuni biex jiġi żgurat li l-entitajiet privati tal-Istati 
Membri differenti ma jsofru l-ebda distorsjoni tal-kompetizzjoni matul l-iżvilupp tal-
programmi ta’ kooperazzjoni territorjali.

Emenda 1068
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 55 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-operazzjonijiet ma għandhomx jiġu 
magħżula għall-appoġġ mill-Fondi tal-
QSK fejn ikunu tlestew fiżikament jew 
ġew implimentati bis-sħiħ qabel ma tkun 
ġiet imressqa mill-benefiċjarju l-
applikazzjoni għall-finanzjament skont il-
programm lill-awtorità ta’ ġestjoni, 
irrispettivament minn jekk il-ħlasijiet 
relatati kollha jkunux saru mill-
benefiċjarju.

imħassar

Or. en

Emenda 1069
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 55 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-operazzjonijiet ma għandhomx jiġu 
magħżula għall-appoġġ mill-Fondi tal-
QSK fejn ikunu tlestew fiżikament jew 
ġew implimentati bis-sħiħ qabel ma tkun 
ġiet imressqa mill-benefiċjarju l-
applikazzjoni għall-finanzjament skont il-
programm lill-awtorità ta’ ġestjoni, 
irrispettivament minn jekk il-ħlasijiet 
relatati kollha jkunux saru mill-
benefiċjarju.

imħassar

Or. es

Emenda 1070
Richard Seeber
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Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 55 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Dan l-Artikolu għandu jkun mingħajr 
ħsara għar-regoli dwar l-eliġibbiltà tal-
għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni stabbiliti fl-Artikolu 51.

5. Dan l-Artikolu għandu jkun mingħajr 
ħsara għar-regoli dwar l-eliġibbiltà tal-
għajnuna.

Or. en

Emenda 1071
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 55 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Operazzjoni tista’ tirċievi l-appoġġ minn 
wieħed jew aktar mill-Fondi tal-QSK u 
minn strumenti oħra tal-Unjoni, diment li l-
partita tan-nefqa inkluża fit-talba għall-ħlas 
ta' rimborż minn wieħed mill-Fondi tal-
QSK ma tirċevix l-appoġġ minn Fond tal-
QSK jew strument tal-Unjoni ieħor, jew 
appoġġ mill-istess Fond taħt programm 
ieħor.

8. Operazzjoni tista’ tirċievi l-appoġġ minn 
wieħed jew aktar mill-Fondi tal-QSK u 
minn strumenti oħra tal-Unjoni, diment li l-
partita tan-nefqa inkluża fit-talba għall-ħlas 
ta' rimborż minn wieħed mill-Fondi tal-
QSK ma tirċevix l-appoġġ minn Fond tal-
QSK jew strument tal-Unjoni ieħor, jew 
appoġġ mill-istess Fond taħt programm 
ieħor, jew programm għal fond ta’ żvilupp 
makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 1072
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 55 – paragrafu 8 – punt 1 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-appoġġ mogħti permezz ta’ reġjun 
għandu jitħallas lura kompletament fil-
każ ta’ rilokazzjoni tal-benefiċjarji lejn 
reġjun jew Stat Membru ieħor jew barra l-
UE;

Or. en

Emenda 1073
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 55 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8 a. Għall-operazzjonijiet relevanti tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi skema 
ta’ għajnuna speċifika biex tipprevjeni 
kwalunkwe distorsjoni tal-kompetizzjoni 
fost l-operaturi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jinstabu regoli komuni biex jiġi żgurat li l-entitajiet privati tal-Istati 
Membri differenti ma jsofru l-ebda distorsjoni tal-kompetizzjoni matul l-iżvilupp tal-
programmi ta’ kooperazzjoni territorjali.

Emenda 1074
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 57 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) somom f’daqqa li ma jaqbżux il-
EUR 100 000 ta’ kontribuzzjoni pubblika;

(c) somom f’daqqa li ma jaqbżux il-
EUR 200 000 ta’ kontribuzzjoni pubblika 
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jew persentaġġ ta’ 7 sa 10% fil-każ ta’ 
proġetti raggruppati jew azzjonijiet ta’ 
netwerks;

Or. en

Emenda 1075
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 57 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) somom f’daqqa li ma jaqbżux il-
EUR 100 000 ta’ kontribuzzjoni pubblika;

(c) somom f’daqqa li ma jaqbżux il-
EUR 100 000 ta’ kontribuzzjoni pubblika 
permezz tal-Unjoni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’dan il-każ irid jiġi ċċarat li l-finanzjament mhux biss jinvolvi ‘kontribuzzjonijiet pubbliċi’ 
iżda huwa relatat ukoll ma’ fondi tal-UE.

Emenda 1076
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 57 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) finanzjament b’rata fissa ddeterminata 
permezz tal-applikazzjoni ta’ perċentwal 
għal kategorija waħda ddefinita ta’ spejjeż, 
jew aktar minn waħda.

d) finanzjament b’rata fissa ddeterminata 
permezz tal-applikazzjoni ta’ perċentwal 
għal kategorija waħda ddefinita ta’ spejjeż, 
jew aktar minn waħda. Dawn ir-rati fissi 
jinkludu wkoll rati għal kull siegħa.

Or. de
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Emenda 1077
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 57 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Fost l-intrapriżi, huma biss l-intrapriżi 
ż-żgħar u ta’ daqs medju li għandhom 
ikunu eliġibbli għall-għotjiet.

Or. en

Emenda 1078
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 58 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) rata fissa ta’ sa 20 % tal-ispejjeż diretti 
eliġibbli, fejn ir-rata tiġi kalkolata 
abbażi ta’ metodu ta’ kalkolazzjoni ġust, 
ekwu u verifikabbli jew metodu 
applikat taħt skemi għal għotjiet 
iffinanzjati għal kollox mill-Istat Membru 
għal 
tip simili ta’ operazzjoni u ta' benefiċjarju;

(a) rata fissa ta’ sa 30 % tal-ispejjeż diretti 
eliġibbli, fejn ir-rata tiġi kalkolata 
abbażi ta’ metodu ta’ kalkolazzjoni ġust, 
ekwu u verifikabbli jew metodu 
applikat taħt skemi għal għotjiet 
iffinanzjati għal kollox mill-Istat Membru 
għal 
tip simili ta’ operazzjoni u ta' benefiċjarju;

Or. de

Emenda 1079
Peter Simon

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 58 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) rata fissa ta’ sa 20 % tal-ispejjeż diretti 
eliġibbli, fejn ir-rata tiġi kalkolata 

(a) rata fissa ta’ sa 25 % tal-ispejjeż diretti 
eliġibbli, fejn ir-rata tiġi kalkolata 
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abbażi ta’ metodu ta’ kalkolazzjoni ġust, 
ekwu u verifikabbli jew metodu 
applikat taħt skemi għal għotjiet 
iffinanzjati għal kollox mill-Istat Membru 
għal 
tip simili ta’ operazzjoni u ta' benefiċjarju;

abbażi ta’ metodu ta’ kalkolazzjoni ġust, 
ekwu u verifikabbli jew metodu 
applikat taħt skemi għal għotjiet 
iffinanzjati għal kollox mill-Istat Membru 
għal 
tip simili ta’ operazzjoni u ta' benefiċjarju;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rati fissi għall-ispejjeż indiretti jgħinu biex jiġu ssemplifikati l-proċeduri amministrattivi. 
Biex jiġi żgurat li dan ikun effikaċi għalkollox, ir-rati fissi jmisshom jiġu miżjuda 
moderatament biex iqisu l-kundizzjonijiet lokali.

Emenda 1080
Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 58 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) rata fissa ta’ sa 20 % tal-ispejjeż diretti 
eliġibbli, fejn ir-rata tiġi kalkolata abbażi 
ta’ metodu ta’ kalkolazzjoni ġust, ekwu u 
verifikabbli jew metodu applikat taħt skemi 
għal għotjiet iffinanzjati għal kollox mill-
Istat Membru għal tip simili ta’ operazzjoni 
u ta' benefiċjarju;

(a) rata fissa ta’ sa 25 % tal-ispejjeż diretti 
eliġibbli, fejn ir-rata tiġi kalkolata abbażi 
ta’ metodu ta’ kalkolazzjoni ġust, ekwu u 
verifikabbli jew metodu applikat taħt skemi 
għal għotjiet iffinanzjati għal kollox mill-
Istat Membru għal tip simili ta’ operazzjoni 
u ta' benefiċjarju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-persentaġġi tar-rati fissi jmisshom jitgħollew għax huma u modi oħra ta’ spejjeż 
issemplifikati huma waħda mill-għodod l-aktar importanti biex jiġi ssemplifikat u 
razzjonalizzat ix-xogħol tal-politika ta’ koeżjoni fuq il-post, jiġifieri fil-livell tal-benefiċjarji 
finali, bħalma huam l-intrapriżi ż-żgħar u l-iżvilupp rurali.

Emenda 1081
Joachim Zeller
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Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 58 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) rata fissa ta’ sa 20 % tal-ispejjeż diretti 
eliġibbli, fejn ir-rata tiġi kalkolata abbażi 
ta’ metodu ta’ kalkolazzjoni ġust, ekwu u 
verifikabbli jew metodu applikat taħt skemi 
għal għotjiet iffinanzjati għal kollox mill-
Istat Membru għal tip simili ta’ operazzjoni 
u ta' benefiċjarju;

(a) rata fissa ta’ sa 25 % tal-ispejjeż diretti 
eliġibbli, fejn ir-rata tiġi kalkolata abbażi 
ta’ metodu ta’ kalkolazzjoni ġust, ekwu u 
verifikabbli jew metodu applikat taħt skemi 
għal għotjiet iffinanzjati għal kollox mill-
Istat Membru għal tip simili ta’ operazzjoni 
u ta' benefiċjarju;

Or. en

Emenda 1082
Peter Simon

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 58 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) rata fissa sa massimu ta’ 15 % ta’ 
spejjeż diretti tal-persunal eliġibbli;

(b) rata fissa sa massimu ta’ 20 % ta’ 
spejjeż diretti tal-persunal eliġibbli;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rati fissi għall-ispejjeż indiretti jgħinu biex jiġu ssemplifikati l-proċeduri amministrattivi. 
Biex jiġi żgurat li dan ikun effikaċi għalkollox, ir-rati fissi jmisshom jiġu miżjuda 
moderatament biex iqisu l-kundizzjonijiet lokali.

Emenda 1083
Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 58 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) rata fissa sa massimu ta’ 15 % ta’ 
spejjeż diretti tal-persunal eliġibbli;

(b) rata fissa sa massimu ta’ 20 % ta’ 
spejjeż diretti tal-persunal eliġibbli;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-persentaġġi tar-rati fissi jmisshom jitgħollew għax huma u modi oħra ta’ spejjeż 
issemplifikati huma waħda mill-għodod l-aktar importanti biex jiġi ssemplifikat u 
razzjonalizzat ix-xogħol tal-politika ta’ koeżjoni fuq il-post, jiġifieri fil-livell tal-benefiċjarji 
finali, bħalma huam l-intrapriżi ż-żgħar u l-iżvilupp rurali.

Emenda 1084
Joachim Zeller

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 58 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) rata fissa sa massimu ta’ 15 % ta’ 
spejjeż diretti tal-persunal eliġibbli;

(b) rata fissa sa massimu ta’ 20 % ta’ 
spejjeż diretti tal-persunal eliġibbli;

Or. en

Emenda 1085
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 59 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kontribuzzjonijiet in natura fil-forma 
tal-provvista ta’ xogħlijiet, oġġetti, 
servizzi, art u proprjetà immobbli li 
għalihom ma jkun sar ebda ħlas fi flus 
sostnut minn fatturi jew minn dokumenti 
ta’ valur probatorju ekwivalenti, jistgħu 
jkunu eliġibbli sakemm ir-regoli ta’ 
eliġibbiltà tal-Fondi tal-QSK u tal-
programm jippermettu u dawn il-
kondizzjonijiet kollha li ġejjin jiġu 
sodisfatti:

1. Kontribuzzjonijiet in natura fil-forma 
tal-provvista ta’ xogħlijiet, oġġetti, 
servizzi, art u proprjetà immobbli li 
għalihom ma jkun sar ebda ħlas fi flus 
sostnut minn fatturi jew minn dokumenti 
ta’ valur probatorju ekwivalenti, jistgħu 
jkunu eliġibbli sakemm ir-regoli ta’ 
eliġibbiltà tal-Fondi tal-QSK, tal-
programm u tal-programm għal fond ta’ 
żvilupp reġjonali jippermettu u dawn il-
kondizzjonijiet kollha li ġejjin jiġu 
ssodisfati:

Or. sk
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Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 1086
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-regoli ta’ eliġibbiltà tal-programm 
jippermettu dan;

(a) ir-regoli ta’ eliġibbiltà tal-programm, 
jew il-programm għal fond ta’ żvilupp 
makroreġjonali, jippermettu dan;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 1087
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) (b) ix-xiri ta' art mhix mibnija u ta' art 
mibnija f'ammont li jaqbeż 
l-10 % tan-nefqa totali eliġibbli għall-
operazzjoni kkonċernata.  F'każi 
eċċezzjonali u ġġustifikati kif meħtieġ, 
jista' jkun permess perċentwal ogħla 
għall-operazzjonijiet li jikkonċernaw il-
konservazzjoni ambjentali:

(b) ix-xiri ta' art mibnija f'ammont li jaqbeż 
l-10 % tan-nefqa totali eliġibbli għall-
operazzjoni kkonċernata. F’
każi eċċezzjonali u ġġustifikati kif 
meħtieġ, jista' jkun permess perċentwal 
ogħla 
għall-operazzjonijiet li jikkonċernaw il-
konservazzjoni ambjentali:

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda hu li jiġi żgurat li ż-żoni li m’għadhomx qed jintużaw ikunu jistgħu 
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jiġu kklassifikati bħala mingħajr restrizzjonijiet f’dik li hi eliġibilità. Ma għandu jkun hemm l-
ebda l-ogħla limitu ffissat għall-finanzjament totali tal-ispejjeż.

Emenda 1088
Peter Simon

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ix-xiri ta' art mhux mibnija u ta' art 
mibnija f'ammont li jaqbeż
l-10 % tan-nefqa totali eliġibbli għall-
operazzjoni kkonċernata.  F'każi 
eċċezzjonali u ġġustifikati kif meħtieġ, 
jista' jkun permess perċentwal ogħla għall-
operazzjonijiet li jikkonċernaw il-
konservazzjoni ambjentali;

(b) ix-xiri ta' art mhux mibnija u ta' art 
mibnija f'ammont li fir-rigward tiegħu l-
art taqbeż l-10 % tan-nefqa totali eliġibbli 
għall-operazzjoni kkonċernata. F'każi 
eċċezzjonali u ġġustifikati kif meħtieġ, 
jista' jkun permess perċentwal ogħla għall-
operazzjonijiet li jikkonċernaw il-
konservazzjoni ambjentali;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iċċarar tal-formulazzjoni wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni. Tispeċifika l-intenzjoni tal-
Kummissjoni u l-prattika stabbilita li din ir-regola tirreferi unikament għall-art u mhux għall-
ammont ta’ sussidju xieraq għal żvilupp ta’ dan it-tip.

Emenda 1089
Manfred Weber

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) (b) ix-xiri ta' art mhux mibnija u ta' art 
mibnija f'ammont li jaqbeż 
l-10 % tan-nefqa totali eliġibbli għall-
operazzjoni kkonċernata.  F’
każi eċċezzjonali u ġġustifikati kif 
meħtieġ, jista' jkun permess perċentwal 
ogħla 
għall-operazzjonijiet li jikkonċernaw il-

(b) ix-xiri ta' art mhux mibnija u ta' art 
mibnija f'ammont ekwivalenti għal dak 
tal-art mhix mibnija u li jaqbeż 
l-10 % tan-nefqa totali eliġibbli għall-
operazzjoni kkonċernata.  F’
każi eċċezzjonali u ġġustifikati kif 
meħtieġ, jista' jkun permess perċentwal 
ogħla 
għall-operazzjonijiet li jikkonċernaw il-
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konservazzjoni ambjentali: konservazzjoni ambjentali:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni tirrikjedi kjarifika li l-limitu għal 10% tan-nefqa eliġibbli japplika 
esklussivament għall-art mhux mibnija (determinata minn rapport ta’ valutazzjoni jew analiżi 
ekwivalenti).

Emenda 1090
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) taxxa fuq il-valur miżjud. Iżda l-
ammonti tal-VAT għandhom ikunu 
eliġibbli fejn ma jkunux jistgħu jintroddu 
lura skont il-leġiżlazzjoni tal-VAT 
nazzjonali u jkunu tħallsu minn 
benefiċjarju li mhuwiex persuna mhux 
taxxabbli kif iddefinit fl-ewwel 
sottoparagrafu tal-Artikolu 13(1) tad-
Direttiva 2006/112/KE, sakemm dawn l-
ammonti ta' VAT ma jkunux inġarrbu 
b'rabta mal-provvista tal-infrastruttura.

c) taxxa fuq il-valur miżjud. Iżda l-
ammonti tal-VAT għandhom ikunu 
eliġibbli fejn ma jkunux jistgħu jintroddu 
lura skont il-leġiżlazzjoni tal-VAT 
nazzjonali u jkunu tħallsu minn 
benefiċjarju li mhuwiex persuna mhux 
taxxabbli kif iddefinit fl-ewwel 
sottoparagrafu tal-Artikolu 13(1) tad-
Direttiva 2006/112/KE u jekk 
jirrappreżentaw spiża reali li attwalment 
ġiet imġarrba mill-benefiċjarji tal-
għajnuna fl-implimentazzjoni tal-azzjoni 
jew tal-proġett.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-VAT għal ċerti benefiċjarji tad-diversi programmi huwa spiża, l-istess bħal in-nefqa fuq l-
investiment, u n-nefqa teknika u ġenerali.  Speċjalment għal ċerti tipi ta’ benefiċjari li ma 
għandhom l-ebda ċans li jiġu eżentati mill-VAT, jew li jirkupraw il-VAT f’data aktar tard, 
dawn l-ispejjeż jirrappreżentaw limitu li jġiegħel lil ħafna applikanti potenzjali jirtiraw is-
sottomissjoni tagħhom ta’ talba għall-għajnuna.

Emenda 1091
Hermann Winkler
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Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) taxxa fuq il-valur miżjud. Iżda l-ammonti tal-
VAT għandhom ikunu eliġibbli fejn ma 
jkunux jistgħu jintroddu lura skont il-
leġiżlazzjoni tal-VAT nazzjonali u jkunu 
tħallsu minn benefiċjarju li mhuwiex 
persuna mhux taxxabbli kif iddefinit fl-
ewwel sottoparagrafu tal-Artikolu 13(1) 
tad-Direttiva 2006/112/KE, sakemm dawn 
l-ammonti ta' VAT ma jkunux inġarrbu 
b'rabta mal-provvista tal-infrastruttura.

(c) taxxa fuq il-valur miżjud. Iżda l-
ammonti tal-VAT għandhom ikunu 
eliġibbli fejn ma jkunux jistgħu jintraddu
lura skont il-leġiżlazzjoni tal-VAT 
nazzjonali.

Or. de

Emenda 1092
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) taxxa fuq il-valur miżjud. Iżda l-
ammonti tal-VAT għandhom ikunu 
eliġibbli fejn ma jkunux jistgħu jintroddu
lura skont il-leġiżlazzjoni tal-VAT 
nazzjonali u jkunu tħallsu minn 
benefiċjarju li mhuwiex persuna mhux 
taxxabbli kif iddefinit fl-ewwel 
sottoparagrafu tal-Artikolu 13(1) tad-
Direttiva 2006/112/KE, sakemm dawn l-
ammonti ta' VAT ma jkunux inġarrbu 
b'rabta mal-provvista tal-infrastruttura.

(c) taxxa fuq il-valur miżjud. Iżda l-
ammonti tal-VAT għandhom ikunu 
eliġibbli fejn ma jkunux jistgħu jintraddu
lura skont il-leġiżlazzjoni tal-VAT 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 1093
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler
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Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) taxxa fuq il-valur miżjud. Iżda l-
ammonti tal-VAT għandhom ikunu 
eliġibbli fejn ma jkunux jistgħu jintroddu
lura skont il-leġiżlazzjoni tal-VAT 
nazzjonali u jkunu tħallsu minn 
benefiċjarju li mhuwiex persuna mhux 
taxxabbli kif iddefinit fl-ewwel 
sottoparagrafu tal-Artikolu 13(1) tad-
Direttiva 2006/112/KE, sakemm dawn l-
ammonti ta' VAT ma jkunux inġarrbu 
b'rabta mal-provvista tal-infrastruttura.

(c) taxxa fuq il-valur miżjud. Iżda l-
ammonti tal-VAT għandhom ikunu 
eliġibbli fejn ma jkunux jistgħu jintraddu
lura skont il-leġiżlazzjoni tal-VAT 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 1094
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) taxxa fuq il-valur miżjud. Iżda l-
ammonti tal-VAT għandhom ikunu 
eliġibbli fejn ma jkunux jistgħu jintroddu
lura skont il-leġiżlazzjoni tal-VAT 
nazzjonali u jkunu tħallsu minn 
benefiċjarju li mhuwiex persuna mhux 
taxxabbli kif iddefinit fl-ewwel 
sottoparagrafu tal-Artikolu 13(1) tad-
Direttiva 2006/112/KE, sakemm dawn l-
ammonti ta' VAT ma jkunux inġarrbu 
b'rabta mal-provvista tal-infrastruttura.

(c) taxxa fuq il-valur miżjud. Iżda l-
ammonti tal-VAT għandhom ikunu 
eliġibbli fejn ma jkunux jistgħu jintraddu
lura skont il-leġiżlazzjoni tal-VAT 
nazzjonali.

Or. en
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Emenda 1095
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) taxxa fuq il-valur miżjud. Iżda l-
ammonti tal-VAT għandhom ikunu 
eliġibbli fejn ma jkunux jistgħu jintroddu 
lura skont il-leġiżlazzjoni tal-VAT 
nazzjonali u jkunu tħallsu minn 
benefiċjarju li mhuwiex persuna mhux 
taxxabbli kif iddefinit fl-ewwel 
sottoparagrafu tal-Artikolu 13(1) tad-
Direttiva 2006/112/KE, sakemm dawn l-
ammonti ta' VAT ma jkunux inġarrbu 
b'rabta mal-provvista tal-infrastruttura.

(c) it-taxxa fuq il-valur miżjud 
rekuperabbli.

Or. en

Emenda 1096
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 60 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Operazzjonijiet appoġġjati mill-Fondi 
tal-QSK, soġġetti għad-derogi msemmija 
fil-paragrafi 2 u 3, u r-regoli speċifiċi 
għall-Fondi, għandhom jinsabu fil-qasam
koperta mill-programm li skontu jiġu 
appoġġjati (minn hawn 'il quddiem imsejħa 
il-'qasam tal-programm').

1. Operazzjonijiet appoġġjati mill-Fondi 
tal-QSK, soġġetti għad-derogi msemmija 
fil-paragrafi 2 u 3, u r-regoli speċifiċi 
għall-Fondi, għandhom jinsabu fiż-żona
koperta mill-programm li skontu jiġu 
appoġġjati (minn hawn 'il quddiem imsejħa 
iż-‘żona tal-programm, jew iż-żona ta’ 
programm għal fond ta’ żvilupp 
makroreġjonali').

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.
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Emenda 1097
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 60 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità ta’ ġestjoni tista’ taċċetta li 
operazzjoni tiġi implimentata barra miż-
żona tal-programm iżda fl-Unjoni, sakemm 
jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin 
kollha:

2. L-awtorità ta’ ġestjoni tista’ taċċetta li 
operazzjoni tiġi implimentata barra miż-
żona tal-programm, jew iż-żona ta’ 
programm għal fond ta’ żvilupp 
makroreġjonali, iżda fl-Unjoni, sakemm 
jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet li ġejjin 
kollha:

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 1098
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 60 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-operazzjoni hija għall-benefiċċju taż-
żona tal-programm;

(a) l-operazzjoni hija għall-benefiċċju taż-
żona tal-programm, jew iż-żona ta’ 
programm għal fond ta’ żvilupp 
makroreġjonali;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.
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Emenda 1099
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 60 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ammont totali allokat skont il-
programm għall-operazzjonijiet li jinstabu 
barra ż-żona tal-programm ma jaqbiżx l-
10 % tal-appoġġ mill-Fondi tal-FEŻR, il-
Fond ta' Koeżjoni u tal-EMFF f’livell 
prijoritarju jew għall-appoġġ mill-FAEŻR, 
3 % tal-appoġġ fil-livell tal-programm;

(b) l-ammont totali allokat skont il-
programm għall-operazzjonijiet li jinstabu 
barra ż-żona tal-programm, jew iż-żona ta’ 
programm għal fond ta’ żvilupp 
makroreġjonali, ma jaqbiżx l-10 % tal-
appoġġ mill-Fondi tal-FEŻR, il-Fond ta' 
Koeżjoni u tal-EMFF f’livell prijoritarju 
jew għall-appoġġ mill-FAEŻR, 3 % tal-
appoġġ fil-livell tal-programm, jew il-
programm għal fond ta’ żvilupp 
makroreġjonali;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 1100
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 60 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ammont totali allokat skont il-
programm għall-operazzjonijiet li jinstabu 
barra ż-żona tal-programm ma jaqbiżx l-
10 % tal-appoġġ mill-Fondi tal-FEŻR, il-
Fond ta' Koeżjoni u tal-EMFF f’livell 
prijoritarju jew għall-appoġġ mill-FAEŻR, 
3 % tal-appoġġ fil-livell tal-programm;

(b) l-ammont totali allokat skont il-
programm għall-operazzjonijiet li jinstabu 
barra ż-żona tal-programm ma jaqbiżx l-
10 % tal-appoġġ mill-Fondi tal-FEŻR, il-
Fond ta' Koeżjoni u tal-EMFF f’livell 
prijoritarju jew għall-appoġġ mill-FAEŻR, 
5 % tal-appoġġ fil-livell tal-programm;

Or. en
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Emenda 1101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 60 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-ammont totali allokat skont il-
programm għall-operazzjonijiet li jinstabu 
barra ż-żona tal-programm ma jaqbiżx l-
10 % tal-appoġġ mill-Fondi tal-FEŻR, il-
Fond ta' Koeżjoni u tal-EMFF f’livell 
prijoritarju jew għall-appoġġ mill-FAEŻR, 
3 % tal-appoġġ fil-livell tal-programm;

b) l-ammont totali allokat skont il-
programm għall-operazzjonijiet li jinstabu 
barra ż-żona tal-programm ma jkunx ta’ 
inqas minn 1% imma ma jaqbiżx l-10 % 
tal-appoġġ mill-Fondi tal-FEŻR, il-Fond ta' 
Koeżjoni u tal-EMFF f’livell prijoritarju 
jew għall-appoġġ mill-FAEŻR, 3 % tal-
appoġġ fil-livell tal-programm; Dawn l-
ammonti jistgħu jiġu allokati lill-
azzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 87(2)(c) 
(v u vi);

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sħab imisshom jiġu mħeġġa jinvestu parti mill-approprjazzjonijiet tagħhom barra ż-żona 
tal-programm tagħhom, pereżempju, f’attivitajiet ta’ kooperazzjoni transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali u fi strateġiji makroreġjonali u tal-baċiri tal-baħar biex 
jimplimentaw b’mod effikaċi l-prinċipju tal-koeżjoni territorjali.

Emenda 1102
Richard Seeber

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 60 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kumitat għas-sorveljanza jkun ta l-
kunsens tiegħu għall-operazzjoni jew 
għat-tipi ta’ operazzjonijiet ikkonċernati;

imħassar

Or. en
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Emenda 1103
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
It-Tieni Parti – Artikolu 60 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-obbligi tal-awtoritajiet għall-
programm fir-rigward tal-ġestjoni, tal-
kontroll u tal-awditjar li jikkonċernaw l-
operazzjoni jintlaħqu mill-awtoritajiet 
responsabbli għall-programm li taħtu l-
operazzjoni hija appoġġjata jew jidħlu fi 
ftehimiet mal-awtoritajiet fiż-żona li fiha 
hija implimentata l-operazzjoni jekk 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 2(a) u l-obbligi fir-rigward tal-
ġestjoni, tal-kontroll u tal-awditjar li 
jikkonċernaw l-operazzjoni.

(d) l-obbligi tal-awtoritajiet għall-
programm, jew il-programm għal fond ta’ 
żvilupp makroreġjonali, fir-rigward tal-
ġestjoni, tal-kontroll u tal-awditjar li 
jikkonċernaw l-operazzjoni jintlaħqu mill-
awtoritajiet responsabbli għall-programm,
jew il-programm għal fond ta’ żvilupp 
makroreġjonali, li taħtu l-operazzjoni hija 
appoġġjata jew jidħlu fi ftehimiet mal-
awtoritajiet fiż-żona li fiha hija 
implimentata l-operazzjoni jekk jintlaħqu l-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2(a) 
u l-obbligi fir-rigward tal-ġestjoni, tal-
kontroll u tal-awditjar li jikkonċernaw l-
operazzjoni.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Kunsiderazzjoni tal-emendi dwar il-parti dwar l-innovazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.


