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Emenda 1104
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 61 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Operazzjoni li tinkludi investiment fl-
infrastruttura jew investiment produttiv 
għandha trodd lura l-kontribuzzjoni mill-
Fondi tal-QSK jekk fi żmien ħames snin 
mill-ħlas finali lill-benefiċjarju jew fil-
perjodu ta' żmien stabbilit fir-regoli tal-
għajnuna Statali, fejn applikabbli, tkun 
soġġetta għal:

Operazzjoni li tinkludi investiment fl-
infrastruttura jew investiment produttiv 
għandha trodd lura l-kontribuzzjoni mill-
Fondi tal-QSK jekk fi żmien għaxar snin 
mill-ħlas finali lill-benefiċjarju jew fil-
perjodu ta' żmien stabbilit fir-regoli tal-
għajnuna Statali, fejn applikabbli, tkun 
soġġetta għal:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 77; Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta’ Lulju 2011 għall-Ħames 
Rapport tal-Kummissjoni dwar il-Koeżjoni u għall-Istrateġija għall-Politika ta’ Koeżjoni 
wara l-2013 (2011/2035(INI))

Emenda 1105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 61 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Operazzjoni li tinkludi investiment fl-
infrastruttura jew investiment produttiv 
għandha trodd lura l-kontribuzzjoni mill-
Fondi tal-QSK jekk fi żmien ħames snin 
mill-ħlas finali lill-benefiċjarju jew fil-
perjodu ta' żmien stabbilit fir-regoli tal-
għajnuna Statali, fejn applikabbli, tkun 
soġġetta għal:

Operazzjoni li tinkludi investiment fl-
infrastruttura jew investiment produttiv 
għandha trodd lura l-kontribuzzjoni mill-
Fondi tal-QSK jekk fi żmien għaxar snin 
mill-ħlas finali lill-benefiċjarju jew fil-
perjodu ta' żmien stabbilit fir-regoli tal-
għajnuna Statali, fejn applikabbli, tkun 
soġġetta għal:

Or. en
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Emenda 1106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 61 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Operazzjoni li tinkludi investiment fl-
infrastruttura jew investiment produttiv 
għandha trodd lura l-kontribuzzjoni mill-
Fondi tal-QSK jekk fi żmien ħames snin 
mill-ħlas finali lill-benefiċjarju jew fil-
perjodu ta' żmien stabbilit fir-regoli tal-
għajnuna Statali, fejn applikabbli, tkun 
soġġetta għal:

Operazzjoni li tinkludi investiment fl-
infrastruttura jew investiment produttiv, 
b’eċċezzjoni ta’ dawk li jkunu temmew il-
ħajja utli tagħhom u jkunu ġew 
ikkanċellati mill-inventarju għal 
raġunijiet ta’ amortizzazzjoni 
f’konformità mal-liġi applikabbli,
għandha trodd lura l-kontribuzzjoni mill-
Fondi tal-QSK jekk fi żmien ħames snin 
mill-ħlas finali lill-benefiċjarju jew fil-
perjodu ta' żmien stabbilit fir-regoli tal-
għajnuna Statali, fejn applikabbli, tkun 
soġġetta għal:

Or. es

Ġustifikazzjoni

F’xi okkażjonijiet, il-ħajja utli, l-aktar fl-investiment fit-tagħmir tal-Innovazzjoni u l-Iżvilupp, 
hija iqsar mill-perjodu ta’ ħames snin jew ta’ ebda tibdil fl-operazzjonijiet. Għalhekk 
nemmnu li hija neċessarja l-introduzzjoni ta’ eċċezzjoni għal dawn is-sitwazzjonijiet.

Emenda 1107
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 61 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) bidla tas-sjieda ta’ oġġett 
infrastrutturali li tagħti vantaġġ mhux 
dovut lil impriża jew lil korp pubbliku; jew

(b) bidla tas-sjieda ta’ oġġett 
infrastrutturali li tagħti vantaġġ mhux 
dovut lil impriża jew lil korp pubbliku, 
ħlief meta l-isfruttament jew is-sjieda tal-
infrastrutturi kofinanzjati mill-Fondi 
Strutturali jiġi trasferit lil operatur fil-
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qafas ta’ offerta kompetittiva li 
tikkonforma mal-liġi tal-UE; jew

Or. en

Emenda 1108
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 61 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Permezz tal-valutazzjoni ta’ proġetti li 
jibdew minn Eur 25 miljun, il-
Kummissjoni għandu jkollha l-
informazzjoni kollha neċessarja 
disponibbli, sabiex tkun tista’ tevalwa jekk 
il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-fondi 
tistax twassal għal telf sostanzjali ta’ 
impjiegi f’postijiet eżistenti fi ħdan l-
Unjoni Ewropea, biex jiġi żgurat li l-
finanzjament tal-Komunità ma jipprovdi 
ebda rilokazzjonijiet fi ħdan l-Unjoni.

Or. de

Emenda 1109
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 61 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Operazzjonijiet appoġġjati mill-FSE u 
operazzjonijiet appoġġjati mill-Fondi tal-
QSK l-oħrajn li mhumiex investiment fl-
infrastruttura jew investimenti produttivi 
għandhom iħallsu mill-ġdid il-
kontribuzzjoni mill-Fond biss meta jkunu 
soġġetti għal obbligu għaż-żamma ta' 
investiment skont ir-regoli applikabbli tal-

2. Operazzjonijiet appoġġjati mill-FSE u 
operazzjonijiet appoġġjati mill-Fondi tal-
QSK l-oħrajn li mhumiex investiment fl-
infrastruttura jew investimenti produttivi 
għandhom iħallsu mill-ġdid il-
kontribuzzjoni mill-Fond biss meta jkunu 
soġġetti għal obbligu għaż-żamma ta' 
investiment skont ir-regoli applikabbli tal-
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għajnuna mill-Istat u meta jgħaddu minn 
waqfien jew rilokazzjoni ta' attività 
produttiva fil-perjodu stabbilit f'dawk ir-
regoli.

għajnuna mill-Istat u meta jgħaddu minn 
waqfien jew rilokazzjoni ta' attività 
produttiva f’għaxar snin.

Or. en

Emenda 1110
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 61 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
japplikaw għall-kontribuzzjonijiet lil 
strumenti finanzjarji jew permezz 
tagħhom, jew għal ebda operazzjoni li 
tgħaddi minn waqfien ta’ attività produttiva 
minħabba falliment mhux doluż.

3. Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
japplikaw għal ebda operazzjoni li tgħaddi 
minn waqfien ta’ attività produttiva 
minħabba falliment mhux doluż.

Or. en

Emenda 1111
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 61 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
japplikaw għal dawk l-operazzjonijiet li 
jikkonsistu fl-akkwist ta’ beni mobbli, 
peress li dawn jiġu kkanċellati mill-
inventarju tal-benefiċjarju ladarba 
jintlaħaq it-tmiem tal-ħajja utli tagħhom, 
u jiġu amortizzati f’konformità mal-liġi 
applikabbli.

Or. es
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Justification

Se considera que para determinar la invariabilidad de las operaciones se debería tener en 
cuenta que, cuando se hacen inversiones en bienes muebles (por ejemplo, inversiones en 
equipamiento de I + D) los bienes adquiridos tienen una vida útil determinada, que en 
muchos casos puede ser inferior al período de invariabilidad de las operaciones que 
contempla el mencionado apartado 1 del artículo 61. Esto implica que el beneficiario de los 
fondos estructurales deba mantener, en su balance y físicamente en sus instalaciones, equipos 
que ya no son útiles, con el consiguiente perjuicio económico.

Emenda 1112
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 63 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Responsabbiltajiet tal-Istati Membri Responsabbiltajiet tal-Istati Membri u 
gruppi ta’ Stati Membri li stabbilixxew 
fond għall-iżvilupp makroreġjonali

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda         1113
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 63 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom iwettqu l-
obbligi ta’ ġestjoni, kontroll u awditjar u 
jassumu r-responsabbiltajiet li jirriżultaw 
stabbiliti fir-regoli dwar il-ġestjoni 
kondiviża stabbiliti fir-Regolament 
Finanzjarju u r-regoli speċifiċi għall-Fondi. 
Skont il-prinċipju ta’ ġestjoni kondiviża, l-
Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli mill-ġestjoni u l-kontroll tal-

1. L-Istati Membri, jew gruppi ta’ Stati 
Membri li stabbilixxew fond għall-
iżvilupp makroreġjonali, għandhom 
iwettqu l-obbligi ta’ ġestjoni, kontroll u 
awditjar u jassumu r-responsabbiltajiet li 
jirriżultaw stabbiliti fir-regoli dwar il-
ġestjoni kondiviża stabbiliti fir-Regolament 
Finanzjarju u r-regoli speċifiċi għall-Fondi. 
Skont il-prinċipju ta’ ġestjoni kondiviża, l-
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programmi. Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli mill-ġestjoni u l-kontroll tal-
programmi. Grupp ta’ Stati Membri li 
stabbilixxew fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali huwa responsabbli għall-
ġestjoni u l-kontroll tal-programm għall-
iżvilupp makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda        1114
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 63 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
sistemi ta’ ġestjoni u kontroll tagħhom 
għall-programmi huma stabbiliti skont id-
dispożizzjonijiet tar-regoli speċifiċi għall-
Fondi u li s-sistemi jaħdmu b’mod effettiv.

2. L-Istati Membri jew gruppi ta’ Stati 
Membri li stabbilixxew fondi għall-
iżvilupp makroreġjonali għandhom 
jiżguraw li s-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 
tagħhom għall-programmi huma stabbiliti 
skont id-dispożizzjonijiet tar-regoli 
speċifiċi għall-Fondi u li s-sistemi jaħdmu 
b’mod effettiv.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1115
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 63 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu u jimplimentaw proċedura 
għall-eżami indipendenti u r-riżoluzzjoni 
ta’ ilmenti li jikkonċernaw l-għażla jew l-
implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet 
kofinanzjati mill-Fondi tal-QSK. Fuq 
talba tal-Kummissjoni, l-Istati Membri 
għandhom jirrapportaw ir-riżultati ta’ 
dan l-eżami.

imħassar

Or. en

Emenda 1116
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 63 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
u jimplimentaw proċedura għall-eżami
indipendenti u r-riżoluzzjoni ta’ ilmenti li 
jikkonċernaw l-għażla jew l-
implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet 
kofinanzjati mill-Fondi tal-QSK. Fuq talba
tal-Kummissjoni, l-Istati Membri 
għandhom jirrapportaw ir-riżultati ta’ dan 
l-eżami.

3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
u jimplimentaw proċedura 
b’rappreżentazzjoni ndaqs taż-żewġ naħat 
fost l-awtorità ta’ ġestjoni u l-
organizzazzjoni rappreżentattiva tal-
benefiċjarju, li tiggarantixxi l-eżami
indipendenti u r-riżoluzzjoni ta’ ilmenti li 
jikkonċernaw l-għażla, l-eżekuzzjoni, il-
kontrolli u l-ħlasijiet jew l-
implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet 
kofinanzjati mill-Fondi tal-QSK. L-Istati 
Membri għandhom jirrapportaw ir-riżultati 
ta’ dan l-eżami u s-soluzzjonijiet proposti 
lill-Kummissjoni bil-għan li jimplimentaw 
portal għall-informazzjoni tal-awtoritajiet 
ta’ ġestjoni, il-benefiċjarji u l-imsieħba 
immirati fl-Artikolu 5;

Or. en
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Emenda         1117
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 63 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
u jimplimentaw proċedura għall-eżami 
indipendenti u r-riżoluzzjoni ta’ ilmenti li 
jikkonċernaw l-għażla jew l-
implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet 
kofinanzjati mill-Fondi tal-QSK. Fuq talba 
tal-Kummissjoni, l-Istati Membri 
għandhom jirrapportaw ir-riżultati ta’ dan 
l-eżami.

3. L-Istati Membri jew gruppi ta’ Stati 
Membri li stabbilixxew fondi ta’ żvilupp 
makroreġjonali għandhom jistabbilixxu u 
jimplimentaw proċedura għall-eżami 
indipendenti u r-riżoluzzjoni ta’ ilmenti li 
jikkonċernaw l-għażla jew l-
implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet 
kofinanzjati mill-Fondi tal-QSK. . Fuq 
talba tal-Kummissjoni, l-Istati Membri jew 
gruppi ta’ Stati Membri li stabbilixxew 
fondi għall-iżvilupp makroreġjonali 
għandhom jirrapportaw ir-riżultati ta’ dan 
l-eżami.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda         1118
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 63 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-iskambji tal-informazzjoni uffiċjali 
kollha bejn l-Istat Membru u l-
Kummissjoni għandhom jitwettqu permezz 
ta' sistema tal-iskambju tad-dejta 
elettronika stabbilita skont it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti mill-Kummissjoni 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawn 
l-atti ta’ implimentazzjoni ikunu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 143(3).

4. L-iskambji tal-informazzjoni uffiċjali 
kollha bejn l-Istat Membru jew grupp ta’ 
Stati Membri li stabbilixxew fond għall-
iżvilupp makroreġjonali u l-Kummissjoni 
għandhom jitwettqu permezz ta' sistema 
tal-iskambju tad-dejta elettronika stabbilita 
skont it-termini u l-kundizzjonijiet 
stabbiliti mill-Kummissjoni permezz ta' atti 
ta' implimentazzjoni. Dawn l-atti ta’ 
implimentazzjoni ikunu adottati skont il-
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proċedura ta’ eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 143(3).

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1119
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 63 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-iskambji tal-informazzjoni uffiċjali 
kollha bejn l-Istat Membru u l-
Kummissjoni għandhom jitwettqu permezz 
ta' sistema tal-iskambju tad-dejta 
elettronika stabbilita skont it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti mill-Kummissjoni 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawn 
l-atti ta’ implimentazzjoni ikunu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 143(3).

4. L-iskambji tal-informazzjoni uffiċjali 
kollha bejn l-Istat Membru u l-
Kummissjoni għandhom jitwettqu permezz 
ta' sistema tal-iskambju tad-dejta 
elettronika stabbilita skont it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti mill-Kummissjoni 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawn 
l-atti ta’ implimentazzjoni ikunu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 143(3). Kull fejn 
ikun possibbli d-dejta għandha tinqasam 
skont is-sess.

Or. en

Emenda 1120
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 64

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar
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Or. de

Emenda 1121
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 64

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li tiġi evitata il-proliferazzjoni ta’ korpi u atturi li jagħmlu s-sistema ta’ ġestjoni 
u kontroll iktar kumplessa. Għalkemm hemm deċiżjonijiet oħra mill-Parlament Ewropew 
dwar din il-kwistjoni, aħna konvinti li l-Kumitat REGI għandu jiċċara l-opinjoni tiegħu dwar 
il-proċedura ta’ akkreditazzjoni.

Emenda 1122
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 64

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. es

Emenda 1123
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 64 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont [l-Artikolu 56(3)] tar-Regolament 
Finanzjarju, kull korp responsabbli mill-

1. Skont [l-Artikolu 56(3)] tar-Regolament 
Finanzjarju, kull korp responsabbli mill-
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ġestjoni u l-kontroll tan-nefqa taħt il-Fondi 
tal-QSK għandu jiġi akkreditat minn 
deċiżjoni formali ta’ awtorità ta’ 
akkreditazzjoni fuq livell ministerjali.

ġestjoni u l-kontroll tan-nefqa taħt il-Fondi 
tal-QSK għandu jiġi akkreditat minn 
deċiżjoni formali ta’ awtorità ta’ 
akkreditazzjoni fuq livell ministerjali, 
sakemm il-Kummissjoni setgħet takkwista 
f’dawn l-aħħar perjodi ta’ programmar, 
fiduċja suffiċjenti fl-istrutturi 
amministrattivi tal-Istat Membru;

Or. de

Emenda 1124
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 64 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk l-inċertezzi tal-perjodi passati ta’ 
programmar jikkonċernaw il-piż 
amministrattiv ta’ Stat Membru, il-
Kummissjoni tieħu f’idejha l-kompiti tal-
awtorità ta’ akkreditazzjoni;

Or. de

Emenda 1125
Ivars Godmanis

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 64 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità ta’ akkreditazzjoni għandha 
tissorvelja l-korp akkreditat u tneħħilu l-
akkreditazzjoni permezz ta’ deċiżjoni 
formali jekk kundizzjoni waħda jew aktar 
minn waħda minn dawn li ġejjin ma 
jibqgħux jiġu sodisfatti, sakemm il-korp 
ma jiħux l-azzjonijiet ta’ rimedju meħtieġa 
matul perjodu ta’ prova li jrid jiġi stabbilit 
mill-awtorità ta’ akkreditazzjoni skont is-

4. L-awtorità ta’ akkreditazzjoni għandha 
tissorvelja l-korp akkreditat u tneħħilu l-
akkreditazzjoni permezz ta’ deċiżjoni 
formali jekk kundizzjoni waħda jew aktar 
minn waħda minn dawn li ġejjin ma 
jibqgħux jiġu sodisfatti, sakemm il-korp 
ma jiħux l-azzjonijiet ta’ rimedju meħtieġa 
matul perjodu ta’ prova li jrid jiġi stabbilit 
mill-awtorità ta’ akkreditazzjoni skont is-
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severità tal-problema. L-awtorità ta' 
akkreditazzjoni għandha minnufih tavża 
lill-Kummissjoni dwar l-iffissar ta' kull 
perjodu ta' prova għal korp akkreditat u 
dwar kull deċiżjoni ta' rtirar.

severità tal-problema. L-awtorità ta' 
akkreditazzjoni għandha minnufih tavża 
lill-Kummissjoni dwar l-iffissar ta' kull 
perjodu ta' prova għal korp akkreditat u 
dwar kull deċiżjoni ta' rtirar. L-Istat 
Membru jista’ jagħżel li ma jistabbilixxix 
Awtorità ta’ akkreditazzjoni separata, iżda 
li jiżgura proċess ta’ akkreditazzjoni fil-
Korp  ta’ verifika eżistenti indipendenti;

Or. en

Emenda         1126
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 64 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istat Membru jista' jaħtar korp ta' 
koordinazzjoni li r-responsabbiltà tiegħu 
tkun li jikkomunika mal-Kummissjoni u 
jipprovdilha l-informazzjoni, jippromwovi 
l-applikazzjoni armonizzata tar-regoli tal-
Unjoni, jistabbilixxi rapport sintesi li 
jipprovdi ħarsa ġenerali f'livell nazzjonali 
tad-dikjarazzjonijiet tal-korp ġestjonarju u 
l-opinjonijiet dwar l-awditjar u jikkoordina 
l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet ta' 
rimedju rigward defiċjenzi komuni.

5. L-Istat Membru jew grupp ta’ Stati 
Membri li stabbilixxew fond għall-
iżvilupp makroreġjonali jista' jaħtar korp 
ta' koordinazzjoni li r-responsabbiltà tiegħu 
tkun li jikkomunika mal-Kummissjoni u 
jipprovdilha l-informazzjoni, jippromwovi 
l-applikazzjoni armonizzata tar-regoli tal-
Unjoni, jistabbilixxi rapport sintesi li 
jipprovdi ħarsa ġenerali f'livell nazzjonali 
tad-dikjarazzjonijiet tal-korp ġestjonarju u 
l-opinjonijiet dwar l-awditjar u jikkoordina 
l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet ta' 
rimedju rigward defiċjenzi komuni.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1127
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 64 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
kull sena rapport bil-miżuri li jkunu 
ssodisfaw il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri bħala kontribuzzjoni għall-
proċess ta’ simplifikazzjoni (Artikolu 
4.10); il-prinċipju ta’ proporzjonalità 
(Artikolu 4.5) għandu għalhekk jiġi 
kkunsidrat ukoll;

Or. de

Emenda 1128
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 65 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tissodisfa 
ruħha abbażi tal-informazzjoni disponibbli, 
inklużi l-proċedura ta’ akkreditazzjoni, id-
dikjarazzjoni annwali tal-korp 
ġestjonarju, ir-rapporti annwali ta’ 
kontroll, l-opinjoni annwali dwar l-
awditjar, ir-rapport annwali dwar l-
implimentazzjoni u l-awditjar imwettaq 
mill-korpi nazzjonali u tal-Unjoni, li l-Istati 
Membri stabbilixxew sistemi ta’ ġestjoni u 
ta' kontroll li jikkonformaw ma’ dan ir-
Regolament u r-regoli speċifiċi għall-Fondi 
u li dawn is-sistemi jaħdmu b’mod effettiv 
matul l-implimentazzjoni tal-programmi.

1. Il-Kummissjoni għandha tissodisfa 
ruħha abbażi tal-informazzjoni disponibbli, 
ir-rapporti annwali ta’ kontroll, l-opinjoni 
annwali dwar l-awditjar, ir-rapport annwali 
dwar l-implimentazzjoni u l-awditjar 
imwettaq mill-korpi nazzjonali u tal-
Unjoni, li l-Istati Membri stabbilixxew 
sistemi ta’ ġestjoni u ta' kontroll li 
jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament u r-
regoli speċifiċi għall-Fondi u li dawn is-
sistemi jaħdmu b’mod effettiv matul l-
implimentazzjoni tal-programmi.

Or. de

Emenda         1129
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 65 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tissodisfa 
ruħha abbażi tal-informazzjoni disponibbli, 
inklużi l-proċedura ta’ akkreditazzjoni, id-
dikjarazzjoni annwali tal-korp ġestjonarju, 
ir-rapporti annwali ta’ kontroll, l-opinjoni 
annwali dwar l-awditjar, ir-rapport annwali 
dwar l-implimentazzjoni u l-awditjar 
imwettaq mill-korpi nazzjonali u tal-
Unjoni, li l-Istati Membri stabbilixxew 
sistemi ta’ ġestjoni u ta' kontroll li 
jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament u r-
regoli speċifiċi għall-Fondi u li dawn is-
sistemi jaħdmu b’mod effettiv matul l-
implimentazzjoni tal-programmi.

1. Il-Kummissjoni għandha tissodisfa 
ruħha abbażi tal-informazzjoni disponibbli, 
inklużi l-proċedura ta’ akkreditazzjoni, id-
dikjarazzjoni annwali tal-korp ġestjonarju, 
ir-rapporti annwali ta’ kontroll, l-opinjoni 
annwali dwar l-awditjar, ir-rapport annwali 
dwar l-implimentazzjoni u l-awditjar 
imwettaq mill-korpi nazzjonali u tal-
Unjoni, li l-Istati Membri jew gruppi ta’ 
Stati Membri li stabbilixxew fond għall-
iżvilupp makroreġjonali, stabbilixxew 
sistemi ta’ ġestjoni u ta' kontroll li 
jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament u r-
regoli speċifiċi għall-Fondi u li dawn is-
sistemi jaħdmu b’mod effettiv matul l-
implimentazzjoni tal-programmi.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1130
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 65 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għall-awditjar imwettaq 
mill-Istati Membri, l-uffiċjali tal-
Kummissjoni jew ir-rappreżentanti 
awtorizzati tal-Kummissjoni jistgħu 
jwettqu awditjar jew kontrolli fuq il-post 
wara li jkunu avżaw b’mod xieraq dwar 
dan minn qabel. Il-kamp ta' applikazzjoni 
ta’ dan l-awditjar jew kontrolli jista’ 
jinkludi, b’mod partikolari, il-verifika tal-
funzjonament effettiv tas-sistemi ta’ 

Mingħajr ħsara għall-awditjar imwettaq 
mill-Istati Membri, l-uffiċjali tal-
Kummissjoni jew ir-rappreżentanti 
awtorizzati tal-Kummissjoni jistgħu 
jwettqu awditjar jew kontrolli fuq il-post 
wara li jkunu avżaw dwar dan bħala 
minimu 10 ġranet tax-xogħol minn qabel, 
ħlief f’każijiet urġenti. Il-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ dan l-awditjar jew 
kontrolli jista’ jinkludi, b’mod partikolari, 
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ġestjoni u ta’ kontroll fi programm jew 
parti minnu, operazzjonijiet u valutazzjoni 
tal-ġestjoni finanzjarja soda ta’ 
operazzjonijiet jew ta' programmi. Uffiċjali 
jew rappreżentanti awtorizzati tal-Istat 
Membru jistgħu jieħdu sehem f'dan l-
awditjar.

il-verifika tal-funzjonament effettiv tas-
sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll fi 
programm jew parti minnu, operazzjonijiet 
u valutazzjoni tal-ġestjoni finanzjarja soda 
ta’ operazzjonijiet jew ta' programmi. 
Uffiċjali jew rappreżentanti awtorizzati tal-
Istat Membru jistgħu jieħdu sehem f'dan l-
awditjar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda terġa’ ddaħħal il-prattika stabbilita fis-seħħ fil-perjodu tal-ipprogrammar attwali 
(Artikolu 72 of 1083/2006).

Emenda         1131
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 65 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għall-awditjar imwettaq 
mill-Istati Membri, l-uffiċjali tal-
Kummissjoni jew ir-rappreżentanti 
awtorizzati tal-Kummissjoni jistgħu 
jwettqu awditjar jew kontrolli fuq il-post 
wara li jkunu avżaw b’mod xieraq dwar 
dan minn qabel. Il-kamp ta' applikazzjoni 
ta’ dan l-awditjar jew kontrolli jista’ 
jinkludi, b’mod partikolari, il-verifika tal-
funzjonament effettiv tas-sistemi ta’ 
ġestjoni u ta’ kontroll fi programm jew 
parti minnu, operazzjonijiet u valutazzjoni 
tal-ġestjoni finanzjarja soda ta’ 
operazzjonijiet jew ta' programmi. Uffiċjali 
jew rappreżentanti awtorizzati tal-Istat 
Membru jistgħu jieħdu sehem f'dan l-
awditjar.

Mingħajr ħsara għall-awditjar imwettaq 
mill-Istati Membri, jew gruppi ta’ Stati 
Membri li stabbilixxew fond għall-
iżvilupp makroreġjonali, l-uffiċjali tal-
Kummissjoni jew ir-rappreżentanti 
awtorizzati tal-Kummissjoni jistgħu 
jwettqu awditjar jew kontrolli fuq il-post 
wara li jkunu avżaw b’mod xieraq dwar 
dan minn qabel. Il-kamp ta' applikazzjoni 
ta’ dan l-awditjar jew kontrolli jista’ 
jinkludi, b’mod partikolari, il-verifika tal-
funzjonament effettiv tas-sistemi ta’ 
ġestjoni u ta’ kontroll fi programm jew 
parti minnu, operazzjonijiet u valutazzjoni 
tal-ġestjoni finanzjarja soda ta’ 
operazzjonijiet jew ta' programmi. Uffiċjali 
jew rappreżentanti awtorizzati tal-Istat 
Membru jew grupp ta’ Stati Membri li 
stabbilixxew fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali jistgħu jieħdu sehem f'dan 
l-awditjar.
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Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda        1132
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 65 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Uffiċjali tal-Kummissjoni jew 
rappreżentanti awtorizzati tal-
Kummissjoni, li jkunu ngħataw is-setgħa li 
jwettqu l-awditjar fuq il-post, għandu 
jkollhom aċċess għar-rekords, għad-
dokumenti u għall-metadejta kollha, 
marbuta man-nefqa kofinanzjata mill-
Fondi tal-QSK jew mas-sistemi ta' ġestjoni 
u ta' kontroll, irrispettivament mill-mezz li 
bih jinħażnu. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu kopji ta’ dawn ir-rekords, 
dokumenti u metadejta lill-Kummissjoni 
meta jintalbu.

Uffiċjali tal-Kummissjoni jew 
rappreżentanti awtorizzati tal-
Kummissjoni, li jkunu ngħataw is-setgħa li 
jwettqu l-awditjar fuq il-post, għandu 
jkollhom aċċess għar-rekords, għad-
dokumenti u għall-metadejta kollha, 
marbuta man-nefqa kofinanzjata mill-
Fondi tal-QSK jew mas-sistemi ta' ġestjoni 
u ta' kontroll, irrispettivament mill-mezz li 
bih jinħażnu. L-Istati Membri jew gruppi 
ta’ Stati Membri li stabbilixxew fond 
għall-iżvilupp makroreġjonali għandhom 
jipprovdu kopji ta’ dawn ir-rekords, 
dokumenti u metadejta lill-Kummissjoni 
meta jintalbu.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda        1133
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 65 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ teħtieġ li Stat 
Membru jieħu l-azzjonijiet meħtieġa biex 
jiżgura t-tħaddim effettiv tas-sistemi ta’ 
ġestjoni u kontroll tiegħu jew il-korrettezza 
tan-nefqa skont ir-regoli speċifiċi għall-
Fondi.

3. Il-Kummissjoni tista’ teħtieġ li Stat 
Membru jew grupp ta’ Stati Membri li 
stabbilixxew fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali jieħdu l-azzjonijiet 
meħtieġa biex jiżgura t-tħaddim effettiv 
tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll tiegħu 
jew il-korrettezza tan-nefqa skont ir-regoli 
speċifiċi għall-Fondi.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda        1134
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 65 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista' teħtieġ li Stat 
Membru jeżamina ilment imressaq lill-
Kummissjoni li jikkonċerna l-għażla jew l-
implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet 
kofinanzjati mill-Fondi tal-QSK jew il-
funzjonament tas-sistema ta’ ġestjoni u ta’ 
kontroll.

4. Il-Kummissjoni tista' teħtieġ li Stat 
Membru jew grupp ta’ Stati Membri li 
stabbilixxew fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali jeżaminaw ilment 
imressaq lill-Kummissjoni li jikkonċerna l-
għażla jew l-implimentazzjoni ta’ 
operazzjonijiet kofinanzjati mill-Fondi tal-
QSK jew il-funzjonament tas-sistema ta’ 
ġestjoni u ta’ kontroll.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1135
Ramona Nicole Mănescu



PE491.056v01-00 20/175 AM\903905MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 65 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-verifiki u kontrolli huma mwettqa 
skont il-prinċipju ta’ “Wieħed biss” tal-
SBA għandhom ikunu proporzjonati 
għall-ammont ta’ għajnuna Statali 
allokata għal operazzjoni u l-livell tar-
riskju tagħha. Huwa f’idejn il-Kumitat ta’ 
Koordinazzjoni tal-fondi tal-Artikolu 143 
li tiddefinixxi r-regoli ta’ applikazzjoni;

Or. en

Emenda          1136
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 66 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-impenji baġitarji tal-Unjoni fir-rigward 
ta’ kull programm għandhom isiru 
f’pagamenti annwali għal kull Fond matul 
il-perjodu ta’ bejn l-1 ta’ Jannar 2014 u l-
31 ta’ Diċembru 2020. Id-deċiżjoni tal-
Kummissjoni li tadotta programm għandha 
tikkostitwixxi d-deċiżjoni ta’ finanzjar fis-
sens tal-Artikolu 75(2) tar-Regolament 
Finanzjarju u ladarba tiġi nnotifikata lill-
Istat Membru kkonċernat, tkun impenn 
legali fis-sens ta’ dak ir-Regolament.

L-impenji baġitarji tal-Unjoni fir-rigward 
ta’ kull programm jew programm għall-
iżvilupp makroreġjonali għandhom isiru 
f’pagamenti annwali għal kull Fond matul 
il-perjodu ta’ bejn l-1 ta’ Jannar 2014 u l-
31 ta’ Diċembru 2020. Id-deċiżjoni tal-
Kummissjoni li tadotta programm jew 
programm ta’ żvilupp makroreġjonali 
għandha tikkostitwixxi d-deċiżjoni ta’ 
finanzjar fis-sens tal-Artikolu 75(2) tar-
Regolament Finanzjarju u ladarba tiġi 
nnotifikata lill-Istat Membru jew grupp ta’ 
Stati Membri li stabbilixxew fond għall-
iżvilupp makroreġjonali kkonċernat, tkun 
impenn legali fis-sens ta’ dak ir-
Regolament.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.
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Emenda 1137
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 66 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tar-riżerva għall-prestazzjoni, 
l-impenji baġitarji għandhom isegwu d-
deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-
emenda tal-programm. 

imħassar

Or. de

Emenda 1138
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 66 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tar-riżerva għall-prestazzjoni, 
l-impenji baġitarji għandhom isegwu d-
deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-
emenda tal-programm.

imħassar

Or. es

Emenda 1139
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 66 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tar-riżerva għall-prestazzjoni, 
l-impenji baġitarji għandhom isegwu d-
deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-
emenda tal-programm.

imħassar
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Or. en

Emenda         1140
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 66 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tar-riżerva għall-prestazzjoni, 
l-impenji baġitarji għandhom isegwu d-
deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-
emenda tal-programm.

Fir-rigward tar-riżerva għall-prestazzjoni, 
l-impenji baġitarji għandhom isegwu d-
deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-
emenda tal-programm, jew programm 
għall-iżvilupp makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1141
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 66 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu I u II 
m’għandhom f’ebda mod  jimpedixxu l-
ħlas sħiħ tal-ammonti tal-għajnuna 
dovuta lill-benefiċjarju jew jaffettwaw 
b’mod negattiv l-interessi ekonomiċi u 
finanzjarji tiegħu tat-tlestija b’suċċess tal-
proġett;

Or. en

Emenda 1142
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 67 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-ħlasijiet għandhom jieħdu l-forma ta' 
prefinanzjament, ta' ħlasijiet interim u ta' 
ħlas tal-bilanċ annwali, fejn applikabbli, 
u tal-bilanċ finali.

2. Il-ħlasijiet għandhom jieħdu l-forma ta' 
prefinanzjament, ta’ ħlasijiet interim u, tal-
bilanċ finali.

Or. fr

Emenda 1143
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 67 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-ħlasijiet għandhom jieħdu l-forma ta' 
prefinanzjament, ta' ħlasijiet interim u ta' 
ħlas tal-bilanċ annwali, fejn applikabbli, u 
tal-bilanċ finali. 

2. Il-ħlasijiet għandhom jieħdu l-forma ta' 
prefinanzjament, ta' ħlasijiet interim u ta' 
ħlas tal-bilanċ finali. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa maħsub li l-proċedura annwali ta’ likwidazzjoni tal-kontijiet tista’ żżid il-ħlasijiet 
amministrattivi tal-awtoritajiet amministrattivi.

Emenda 1144
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 67 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-benefiċjarji ma jistgħux ikunu 
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meħtieġa li jħallsu parti mill-fondi 
pubbliċi: l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu l-finanzjament tal-operazzjoni 
kif ukoll il-ħlasijiet interim qabel it-
tnedija tal-fażi inizjali u l-fażijiet ta’ 
segwitu fil-ħin sabiex tiġi evitata 
interruzzjoni mhux ġustifikata tal-
operazzjoni;

Or. en

Emenda 1145
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 67 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Il-ħlasijiet tard lill-benefiċjarji 
minħabba nuqqas ta’ konformità ma’ 
skadenzi fit-testi jew dewmien fl-
ipproċessar tal-każijiet se jkunu soġġetti 
għal ħlas ta’ interessi ta’ inadempjenza 
skont il-liġi tal-UE relatata mat-termini 
tal-ħlas;

Or. en

Emenda 1146
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 67 – paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. Il-benefiċjarji rikonoxxuti, l-
organizzazzjonijiet intermedjarji 
rappreżentattivi li jistgħu jipprovdu 
garanziji mhux bankarji, dawk li diġà 
ħadu azzjoni permezz tal-finanzjament 
pubbliku, ma jkunux meħtieġa li 
jipprovdu garanzija bankarja. Fi 
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kwalunkwe każ, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni 
għandhom inaqqsu l-użu tal-garanziji 
bankarji u jippreferu forom oħra ta’ 
garanzija. L-istrutturi tas-soluzzjoni għat-
tilwim skont l-Artikolu 63.3 għandhom is-
setgħa li jitrattaw ilmenti f’dan il-qasam.

Or. en

Emenda         1147
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 71 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammonti stabbiliti fil-programmi 
mressqin mill-Istati Membri, it-tbassir tan-
nefqa, id-dikjarazzjonijiet tan-nefqa, it-
talbiet għall-ħlas, il-kontijiet annwali u n-
nefqa msemmija fir-rapporti ta’ 
implimentazzjoni annwali u finali 
għandhom ikunu denominati fil-munita 
euro.

L-ammonti stabbiliti fil-programmi 
mressqin mill-Istati Membri, jew fil-
programmi ta’ żvilupp makroreġjonali 
mressqin minn gruppi ta’ Stati Membri li 
stabbilixxew fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali, it-tbassir tan-nefqa, id-
dikjarazzjonijiet tan-nefqa, it-talbiet għall-
ħlas, il-kontijiet annwali u n-nefqa 
msemmija fir-rapporti ta’ implimentazzjoni 
annwali u finali għandhom ikunu 
denominati fil-munita euro.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1148
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 71a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 71a
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Prinċipju ġenerali dwar l-użu ta’ 
prefinanzjament

Il-prefinanzjament għandu jintuża biss 
biex isiru ħlasijiet lill-benefiċjarji fl-
implimentazzjoni tal-programm. Dan 
għandu jsir disponibbli mingħajr 
dewmien lill-korp responsabbli għal dan 
il-għan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 72(2) tal-proposta tar-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni jiidher li 
jipprovdi l-prinċipju ġenerali biss fil-każ ta’ prefinanzjament inizjali. L-emenda għandha l-
għan li tagħmel ir-regola ġenerali komuni għall-Fondi kollha koperti mir-Regolament dwar 
id-Dispożizzjonijiet Komuni għall-prefinanzjament kollu.

Emenda         1149
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 72 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tadotta l-programm, ammont inizjali ta' 
prefinanzjament għall-perjodu kollu ta’ 
programmazzjoni għandu jitħallas mill-
Kummissjoni. L-ammont ta’ 
prefinanzjament inizjali għandu jitħallas fi 
ħlasijiet parzjali skont il-ħtiġijiet baġitarji. 
Il-ħlasijiet parzjali għandhom jiġu ddefiniti 
fir-regoli speċifiċi għall-Fondi.

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tadotta l-programm, jew il-programm ta’ 
żvilupp makroreġjonali, ammont inizjali 
ta' prefinanzjament għall-perjodu kollu ta’ 
programmazzjoni għandu jitħallas mill-
Kummissjoni. L-ammont ta’ 
prefinanzjament inizjali għandu jitħallas fi 
ħlasijiet parzjali skont il-ħtiġijiet baġitarji. 
Il-ħlasijiet parzjali għandhom jiġu ddefiniti 
fir-regoli speċifiċi għall-Fondi.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.
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Emenda 1150
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 72 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-prefinanzjament għandu jintuża biss 
biex isiru ħlasijiet lill-benefiċjarji fl-
implimentazzjoni tal-programm. Għandu 
jitpoġġa minnufih għad disponizzjoni tal-
korp responsabbli għal dan il-għan.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 72(2) tal-proposta tar-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni jidher li 
jipprovdi l-prinċipju ġenerali biss fil-każ ta’ prefinanzjament inizjali. L-emenda għandha l-
għan li tagħmel ir-regola ġenerali komuni għall-Fondi kollha koperti mir-Regolament dwar 
id-Dispożizzjonijiet Komuni għall-prefinanzjament kollu.

Emenda        1151
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 72 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-prefinanzjament għandu jintuża biss 
biex isiru ħlasijiet lill-benefiċjarji fl-
implimentazzjoni tal-programm. Għandu 
jitpoġġa minnufih għad-dispożizzjoni tal-
korp responsabbli għal dan il-għan.

2. Il-prefinanzjament għandu jintuża biss 
biex isiru ħlasijiet lill-benefiċjarji fl-
implimentazzjoni tal-programm jew tal-
programm ta’ żvilupp makroreġjonali. . 
Għandu jitpoġġa minnufih għad-
dispożizzjoni tal-korp responsabbli għal 
dan il-għan.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.
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Emenda 1152
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 72 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-benefiċjarji jistgħu jagħżlu li 
jwettqu biss l-operazzjoni marbuta mal-
implimentazzjoni tal-programm wara li 
jkunu rċevew il-prefinanzjament jew 
kwalunkwe impenn tal-awtorità ta’ 
ġestjoni li jistabbilixxi skadenza 
imperattiva għall-ħlas;

Or. en

Emenda        1153
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 73 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont imħallas bħala prefinanzjament 
inizjali għandu jiġi saldat għal kollox mill-
kontijiet tal-Kummissjoni mhux aktar tard 
minn meta jingħalaq il-programm.

L-ammont imħallas bħala prefinanzjament 
inizjali għandu jiġi saldat għal kollox mill-
kontijiet tal-Kummissjoni mhux aktar tard 
minn meta jingħalaq il-programm, jew il-
programm ta’ żvilupp makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1154
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 74 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-data tal-għeluq għal talba ta’ ħlas 
interim tista' tiġi interrotta mill-uffiċjal ta’ 
awtorizzazzjoni b'delega fi ħdan it-tifsira 
tar-Regolament Finanzjarju għal perjodu 
massimu ta' disa’ xhur jekk:

1. Id-data tal-għeluq għal talba ta’ ħlas 
interim tista' tiġi interrotta mill-uffiċjal ta’ 
awtorizzazzjoni b'delega fi ħdan it-tifsira 
tar-Regolament Finanzjarju għal perjodu 
massimu ta' sitt xhur jekk:

Or. en

Emenda 1155
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 74 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-data tal-għeluq għal talba ta’ ħlas 
interim tista' tiġi interrotta mill-uffiċjal ta’ 
awtorizzazzjoni b'delega fi ħdan it-tifsira 
tar-Regolament Finanzjarju għal perjodu 
massimu ta' disa’ xhur jekk:

1. Id-data tal-għeluq għal talba ta’ ħlas 
interim tista' tiġi interrotta mill-uffiċjal ta’ 
awtorizzazzjoni b'delega fi ħdan it-tifsira 
tar-Regolament Finanzjarju għal perjodu 
massimu ta' sitt xhur jekk:

Or. en

Emenda 1156
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 74 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-data tal-għeluq għal talba ta’ ħlas 
interim tista' tiġi interrotta mill-uffiċjal ta’ 
awtorizzazzjoni b'delega fi ħdan it-tifsira 
tar-Regolament Finanzjarju għal perjodu 
massimu ta' disa’ xhur jekk:

1.Id-data tal-għeluq għal talba ta’ ħlas 
interim tista' tiġi interrotta mill-uffiċjal ta’ 
awtorizzazzjoni b'delega fi ħdan it-tifsira 
tar-Regolament Finanzjarju għal perjodu 
massimu ta' sitt  xhur jekk:



PE491.056v01-00 30/175 AM\903905MT.doc

MT

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa maħsub  li l-interruzzjoni ta’ talba ta’ ħlas interim għal perjodu ta’ 9 xhur 
tikkostitwixxi żmien twil wisq.                      

Emenda         1157
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 74 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-uffiċjal ta’ awtorizzazzjoni b’delega 
jista’ jillimita l-interruzzjoni għall-parti 
tan-nefqa koperta mit-talba ta’ ħlas 
affettwata mill-elementi msemmija fil-
paragrafu 1. L-uffiċjal ta’ awtorizzazzjoni 
b’delega għandu jgħarraf lill-Istat Membru 
u lill-awtorità ta’ ġestjoni minnufih bir-
raġuni għall-interruzzjoni u għandu 
jitlobhom jirmedjaw is-sitwazzjoni. L-
interruzzjoni għandha tinġieb fi tmiemha 
mill-uffiċjal awtorizzanti b’delega hekk kif 
ikunu ttieħdu l-miżuri meħtieġa.

2. L-uffiċjal ta’ awtorizzazzjoni b’delega 
jista’ jillimita l-interruzzjoni għall-parti 
tan-nefqa koperta mit-talba ta’ ħlas 
affettwata mill-elementi msemmija fil-
paragrafu 1. L-uffiċjal ta’ awtorizzazzjoni 
b’delega għandu jgħarraf lill-Istat Membru,  
jew grupp ta’ Stati Membri li stabbilixxew 
fond għall-iżvilupp makroreġjonali, u lill-
awtorità ta’ ġestjoni minnufih bir-raġuni 
għall-interruzzjoni u għandu jitlobhom 
jirmedjaw is-sitwazzjoni. L-interruzzjoni 
għandha tinġieb fi tmiemha mill-uffiċjal 
awtorizzanti b’delega hekk kif ikunu 
ttieħdu l-miżuri meħtieġa.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1158
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 75 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta’ Frar tas-sena ta’ wara t-tmiem 1. Sat-30 ta’ Ġunju tas-sena ta’ wara t-
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tal-perjodu kontabilistiku, l-Istat Membru 
għandu jissottometti d-dokumenti u l-
informazzjoni li ġejjin lill-Kummissjoni 
skont [l-Artikolu 56] tar-Regolament 
Finanzjarju:

tmiem tal-perjodu kontabilistiku, l-Istat 
Membru għandu jissottometti d-dokumenti 
u l-informazzjoni li ġejjin lill-Kummissjoni 
skont [l-Artikolu 56] tar-Regolament 
Finanzjarju:

Or. de

Emenda         1159
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 75 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta’ Frar tas-sena ta’ wara t-tmiem 
tal-perjodu kontabilistiku, l-Istat Membru 
għandu jissottometti d-dokumenti u l-
informazzjoni li ġejjin lill-Kummissjoni 
skont [l-Artikolu 56] tar-Regolament 
Finanzjarju:

1. Sal-1 ta’ Frar tas-sena ta’ wara t-tmiem 
tal-perjodu kontabilistiku, l-Istat Membru, 
jew grupp ta’ Stati Membri li stabbilixxew 
fond għall-iżvilupp makroreġjonali, 
għandu jissottometti d-dokumenti u l-
informazzjoni li ġejjin lill-Kummissjoni 
skont [l-Artikolu 56] tar-Regolament 
Finanzjarju , the Member State:

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1160
Peter Simon

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 75 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta’ Frar tas-sena ta’ wara t-tmiem 
tal-perjodu kontabilistiku, l-Istat Membru 
għandu jissottometti d-dokumenti u l-
informazzjoni li ġejjin lill-Kummissjoni 
skont [l-Artikolu 56] tar-Regolament 

1. Sal-1 ta’ Marzu tas-sena ta’ wara t-
tmiem tal-perjodu kontabilistiku, l-Istat 
Membru għandu jissottometti d-dokumenti 
u l-informazzjoni li ġejjin lill-Kummissjoni 
skont [l-Artikolu 56] tar-Regolament 
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Finanzjarju: Finanzjarju:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament tal-perjodu taż-żmien bħall-vot tal-Parlament Ewropew għar-‘Regolament 
Finanzjarju Applikabbli għall-Baġit Annwali’ (2010/0395 (COD)) tas-26.10.2011.

Emenda 1161
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 75 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta’ Frar tas-sena ta’ wara t-tmiem 
tal-perjodu kontabilistiku, l-Istat Membru 
għandu jissottometti d-dokumenti u l-
informazzjoni li ġejjin lill-Kummissjoni 
skont [l-Artikolu 56] tar-Regolament 
Finanzjarju:

1. Sat-30 ta’ Ġunju tas-sena ta’ wara t-
tmiem tal-perjodu kontabilistiku, l-Istat 
Membru għandu jissottometti d-dokumenti 
u l-informazzjoni li ġejjin lill-Kummissjoni 
skont [l-Artikolu 56] tar-Regolament 
Finanzjarju:

Or. de

Emenda 1162
Manfred Weber

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 75 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta’ Frar tas-sena ta’ wara t-tmiem 
tal-perjodu kontabilistiku, l-Istat Membru 
għandu jissottometti d-dokumenti u l-
informazzjoni li ġejjin lill-Kummissjoni 
skont [l-Artikolu 56] tar-Regolament 
Finanzjarju:

1. Sat-30 ta’ Ġunju tas-sena ta’ wara t-
tmiem tal-perjodu kontabilistiku, l-Istat 
Membru għandu jissottometti d-dokumenti 
u l-informazzjoni li ġejjin lill-Kummissjoni 
skont [l-Artikolu 56] tar-Regolament 
Finanzjarju:

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-perjodi ta’ żmien għall-preżentazzjoni tal-kontijiet finanzjarji annwali għandhom jiġu 
estiżi. Is-sottomissjoni tal-kontijiet annwali ċertifikati rispettivament sal-1 ta’ Frar  tas-sena 
ta’ wara t-tmiem tas-sena finanzjarja, tfisser piż amministrattiv kbir u pressjoni ta’ ħin 
enormi għall-partijiet kollha, partikolarment ukoll għall-muniċipalitajiet li għandhom iwettqu 
l-implimentazzjoni..

Emenda 1163
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 75 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kontijiet annwali ċertifikati tal-korpi 
relevanti akkreditati skont l-Artikolu 64;

imħassar

Or. de

Emenda 1164
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 75 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kontijiet annwali ċertifikati tal-korpi 
relevanti akkreditati skont l-Artikolu 64;

imħassar

Or. es

Emenda 1165
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 75 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) opinjoni ta’ awditjar mingħand il-korp 
ta’ awditjar indipendenti maħtur, dwar id-
dikjarazzjoni tal-korp ġestjonarju ta’ 
assigurazzjoni li tkopri l-kompletezza, il-
preċiżjoni u l-validità tal-kontijiet 
annwali, il-funzjonament korrett tas-
sistemi interni ta’ kontroll kif ukoll dwar 
il-legalità u r-regolarità tat-
transazzjonijiet sottostanti u r-rispett tal-
prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja soda, 
flimkien ma’ rapport ta’ kontroll li juri s-
sejbiet tal-awditjar imwettaq fir-rigward 
tas-sena ta' kontijiet koperta mill-
opinjoni.

imħassar

Or. de

Emenda         1166
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 75 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fuq talba tal-Kummissjoni, l-Istat 
Membru għandu jipprovdi informazzjoni 
ulterjuri lill-Kummissjoni. Jekk Stat 
Membru ma jipprovdix l-informazzjoni 
mitluba sad-data tal-iskadenza għas-
sottomissjoni tagħha stabbilita mill-
Kummissjoni, il-Kummissjoni tista’ tieħu 
d-deċiżjoni tagħha dwar l-approvazzjoni 
tal-kontijiet abbażi tal-informazzjoni fil-
pussess tagħha.

2. Fuq talba tal-Kummissjoni, l-Istat 
Membru, jew grupp ta’ Stati Membri li 
stabbilixxew fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali, għandu jipprovdi 
informazzjoni ulterjuri lill-Kummissjoni. 
Jekk Stat Membru, jew grupp ta’ Stati 
Membri li stabbilixxew fond għall-
iżvilupp makroreġjonali, ma jipprovdix l-
informazzjoni mitluba sad-data tal-
iskadenza għas-sottomissjoni tagħha 
stabbilita mill-Kummissjoni, il-
Kummissjoni tista’ tieħu d-deċiżjoni 
tagħha dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet 
abbażi tal-informazzjoni fil-pussess tagħha.

Or. sk
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Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda         1167
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 75 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sal-[15 ta’ Frar] tas-sena ta’ wara tmiem 
il-perjodu kontabilistiku, l-Istat Membru 
għandu jissottometti rapport ta’ sinteżi 
għand il-Kummissjoni skont l-aħħar 
subparagrafu tal-[Artikolu 56(5)] tar-
Regolament Finanzjarju.

3. Sal-[15 ta’ Frar] tas-sena ta’ wara tmiem 
il-perjodu kontabilistiku, l-Istat Membru ,
jew grupp ta’ Stati Membri li stabbilixxew 
fond għall-iżvilupp makroreġjonali,
għandu jissottometti rapport ta’ sinteżi 
għand il-Kummissjoni skont l-aħħar 
subparagrafu tal-[Artikolu 56(5)] tar-
Regolament Finanzjarju.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1168
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 76

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 76 imħassar
Approvazzjoni tal-kontijiet
1. Sat-30 ta’ April tas-sena ta’ wara 
tmiem il-perjodu kontabilistiku, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi, skont 
ir-regoli speċifiċi għall-Fond, dwar l-
approvazzjoni tal-kontijiet tal-korpi 
relevanti akkreditati skont l-Artikolu 64 
għal kull programm. Id-deċiżjoni ta’ 
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approvazzjoni għandha tkopri l-
kompletezza, il-preċiżjoni u l-validità tal-
kontijiet annwali sottomessi u għandha 
tkun mingħajr ħsara għal kwalunkwe 
korrezzjoni finanzjarja sussegwenti.
2. Il-proċeduri għall-approvazzjoni 
annwali għandhom jiġu stabbiliti fuq bażi 
tar-regoli speċifiċi għall-Fond.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Qed tiġi proposta l-eliminazzjoni ta’ dan l-artikolu peress li jqiegħed f’diffikultà s-
simplifikazzjoni proposta mill-Kummissjoni, minħabba l-komplessità li tinvolvi l-
implimentazzjoni tiegħu f’perjodu ta’ programmazzjoni li fih it-titjib għandu jdur madwar il-
valutazzjoni tar-riżultati.

Emenda 1169
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 76

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 76 imħassar
Approvazzjoni tal-kontijiet
1. Sat-30 ta’ April tas-sena ta’ wara 
tmiem il-perjodu kontabilistiku, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi, skont 
ir-regoli speċifiċi għall-Fond, dwar l-
approvazzjoni tal-kontijiet tal-korpi 
relevanti akkreditati skont l-Artikolu 64 
għal kull programm. Id-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni għandha tkopri l-
kompletezza, il-preċiżjoni u l-validità tal-
kontijiet annwali sottomessi u għandha 
tkun mingħajr ħsara għal kwalunkwe 
korrezzjoni finanzjarja sussegwenti.
2. Il-proċeduri għall-approvazzjoni 
annwali għandhom jiġu stabbiliti fuq bażi 
tar-regoli speċifiċi għall-Fond.
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Or. de

Emenda 1170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 76

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 76 imħassar
Approvazzjoni tal-kontijiet
1. Sat-30 ta’ April tas-sena ta’ wara 
tmiem il-perjodu kontabilistiku, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi, skont 
ir-regoli speċifiċi għall-Fond, dwar l-
approvazzjoni tal-kontijiet tal-korpi 
relevanti akkreditati skont l-Artikolu 64 
għal kull programm. Id-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni għandha tkopri l-
kompletezza, il-preċiżjoni u l-validità tal-
kontijiet annwali sottomessi u għandha 
tkun mingħajr ħsara għal kwalunkwe 
korrezzjoni finanzjarja sussegwenti.
2. Il-proċeduri għall-approvazzjoni 
annwali għandhom jiġu stabbiliti fuq bażi 
tar-regoli speċifiċi għall-Fond.

Or. es

Emenda          1171
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 76 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sat-30 ta’ April tas-sena ta’ wara tmiem 
il-perjodu kontabilistiku, il-Kummissjoni 
għandha tiddeċiedi, skont ir-regoli speċifiċi 
għall-Fond, dwar l-approvazzjoni tal-
kontijiet tal-korpi relevanti akkreditati 

1. Sat-30 ta’ April tas-sena ta’ wara tmiem 
il-perjodu kontabilistiku, il-Kummissjoni 
għandha tiddeċiedi, skont ir-regoli speċifiċi 
għall-Fond, dwar l-approvazzjoni tal-
kontijiet tal-korpi relevanti akkreditati 
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skont l-Artikolu 64 għal kull programm. 
Id-deċiżjoni ta’ approvazzjoni għandha 
tkopri l-kompletezza, il-preċiżjoni u l-
validità tal-kontijiet annwali sottomessi u 
għandha tkun mingħajr ħsara għal 
kwalunkwe korrezzjoni finanzjarja 
sussegwenti.

skont l-Artikolu 64 għal kull programm, 
jew programm tal-fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali. Id-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni għandha tkopri l-
kompletezza, il-preċiżjoni u l-validità tal-
kontijiet annwali sottomessi u għandha 
tkun mingħajr ħsara għal kwalunkwe 
korrezzjoni finanzjarja sussegwenti.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda          1172
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 77 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
korrezzjonijiet finanzjarji billi tħassar il-
kontribuzzjoni kollha tal-Unjoni, jew parti 
minnha, lejn programm, u twettaq l-
irkupru mill-Istati Membri sabiex ma jiġrix 
li l-Unjoni tiffinanzja nefqa li jkun bi ksur 
tal-liġi applikabbli tal-Unjoni u nazzjonali, 
inkluż b’rabta mad-defiċjenzi fis-sistemi 
ta’ ġestjoni u kontroll ta’ Stati Membri li 
jkunu nstabu mill-Kummissjoni jew il-
Qorti Ewropea tal-Awdituri.

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
korrezzjonijiet finanzjarji billi tħassar il-
kontribuzzjoni kollha tal-Unjoni lejn 
programm, jew programm tal-fond għall-
iżvilupp makroreġjonali jew parti minnu, 
u twettaq l-irkupru mill-Istati Membri 
sabiex ma jiġrix li l-Unjoni tiffinanzja 
nefqa li jkun bi ksur tal-liġi applikabbli tal-
Unjoni u nazzjonali, inkluż b’rabta mad-
defiċjenzi fis-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 
ta’ Stati Membri li jkunu nstabu mill-
Kummissjoni jew il-Qorti Ewropea tal-
Awdituri.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.



AM\903905MT.doc 39/175 PE491.056v01-00

MT

Emenda 1173
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 77 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ksur affettwa jew seta’ affettwa l-
għażla ta’ operazzjoni mill-korp 
responsabbli għall-appoġġ mill-Fondi tal-
QSK;

(a) il-ksur affettwa l-għażla ta’ operazzjoni 
mill-korp responsabbli għall-appoġġ mill-
Fondi tal-QSK;

Or. en

Emenda 1174
Vincenzo Iovine, Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 77 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) hemm riskju li l-ksur affettwa jew seta' 
affettwa l-ammont ta' nefqa ddikjarata għal 
rimborż mill-baġit tal-Unjoni.

b) il-ksur affettwa l-ammont ta' nefqa 
ddikjarata għal rimborż mill-baġit tal-
Unjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jitqies neċessarju li l-Kummissjoni tagħmel korrezzjoni finanzjarja jekk ikun ikkonfermat li l-
ksur affettwa realment l-ammont tal-ispejjeż dikjarati.

Emenda 1175
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 77 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) hemm riskju li l-ksur affettwa jew seta' 
affettwa l-ammont ta' nefqa ddikjarata għal 
rimborż mill-baġit tal-Unjoni.

(b) hemm riskju li l-ksur affettwa l-
ammont ta' nefqa ddikjarata għal rimborż 
mill-baġit tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 1176
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 77 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta tiddeċiedi dwar l-ammont ta’ 
korrezzjoni finanzjarja taħt il-paragrafu 1, 
il-Kummissjoni għandha tikkunsidra n-
natura u l-gravità tal-ksur tad-dritt 
applikabbli tal-Unjoni jew dak nazzjonali u 
l-implikazzjonijiet finanzjarji tiegħu għall-
baġit tal-Unjoni.

3. Meta tiddeċiedi dwar l-ammont ta’ 
korrezzjoni finanzjarja taħt il-paragrafu 1, 
il-Kummissjoni għandha tikkunsidra n-
natura u l-gravità tal-ksur tad-dritt 
applikabbli tal-Unjoni jew dak nazzjonali u 
l-implikazzjonijiet finanzjarji tiegħu għall-
baġit tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Parlament Ewropew fil-ħin 
dwar id-deċiżjoni tagħha.

Or. en

Emenda 1177
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 77 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk Stat Membru li jinsab 
f’sitwazzjoni finanzjarja diffiċli jissodisfa 
l-kundizzjonijiet tal-Artikolu 22(1), il-
Kummissjoni għandha fuq talba permezz 
ta’ att implimentattiv, tistabbilixxi 
programm separat taħt ġestjoni 
ċentralizzata skont l-Artikolu 54a tar-
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Regolament Nru 1605/2002; sabiex il-
fondi sospiżi u/jew irkuprati, kif ukoll id-
dħul mill-imgħax jew il-fondi mhux 
utilizzati tal-Istat Membru kkonċernat 
jinġabru u jintużaw bl-aħjar mod 
possibbli għall-promozzjoni tat-tkabbir u 
l-prestazzjoni ekonomika, speċjalment 
għall-proġetti infrastrutturali ekonomiċi;

Or. de

Emenda          1178
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 78 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-programmi kollha għandhom jiġu 
sottomessi għal proċedura ta’ diżimpenn 
stabbilita fuq il-bażi li għandhom jiġu 
diżimpenjati dawk l-ammonti marbutin 
ma’ impenn li mhumiex koperti minn 
prefinanzjament jew minn talba għal ħlas fi 
żmien perjodu definit.

1. Il-programmi kollha, jew il-programmi 
tal-fond għall-iżvilupp makroreġjonali,  
għandhom jiġu sottomessi għal proċedura 
ta’ diżimpenn stabbilita fuq il-bażi li 
għandhom jiġu diżimpenjati dawk l-
ammonti marbutin ma’ impenn li mhumiex 
koperti minn prefinanzjament jew minn 
talba għal ħlas fi żmien perjodu definit.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda          1179
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 78 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-impenn relatat mal-aħħar sena tal-
perjodu se jiġi diżimpenjat skont ir-regoli li 

2. L-impenn relatat mal-aħħar sena tal-
perjodu se jiġi diżimpenjat skont ir-regoli li 
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jridu jiġu segwiti għall-għeluq tal-
programmi.

jridu jiġu segwiti għall-għeluq tal-
programmi, jew tal-programmi tal-fond 
għall-iżvilupp makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda         1180
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 78 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-parti tal-impenji li tkun għadha 
miftuħa għandha tiġi diżimpenjata jekk 
kwalunkwe wieħed mid-dokumenti 
meħtieġa għall-għeluq ma ġiex sottomess 
għand il-Kummissjoni sad-dati ta’ 
skadenza stabbiliti fir-regoli speċifiċi 
għall-Fond.

4. Il-parti tal-impenji li tkun għadha 
miftuħa għandha tiġi diżimpenjata jekk 
kwalunkwe wieħed mid-dokumenti 
meħtieġa għall-għeluq ta’ programm, jew 
ta’ programm tal-fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali, ma ġiex sottomess għand 
il-Kummissjoni sad-dati ta’ skadenza 
stabbiliti fir-regoli speċifiċi għall-Fond.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda         1181
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 79 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) raġunijiet ta’ forza maġġuri li 
jaffettwaw b’mod serju l-implimentazzjoni 
tal-programm kollu jew parti minnu. L-

(b) raġunijiet ta’ forza maġġuri li 
jaffettwaw b’mod serju l-implimentazzjoni 
tal-programm kollu, jew ta’ programm tal-
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awtoritajiet nazzjonali li jiddikjaraw forza 
maġġuri għandhom juru l-konsegwenzi 
diretti tagħha fuq l-implementazzjoni tal-
programm kollu jew ta' parti minnu.

iżvilupp makroreġjonali jew parti minnu. 
L-awtoritajiet nazzjonali jew l-awtoritajiet 
fil-gruppi ta’ Stati Membri li stabbilixxew 
fond għall-iżvilupp makroreġjonali, li 
jiddikjaraw forza maġġuri għandhom juru 
l-konsegwenzi diretti tagħha fuq l-
implementazzjoni tal-programm kollu, jew 
tal-programm għall-iżvilupp 
makroreġjonali, jew parti minnu.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda        1182
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 80 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf fi 
żmien xieraq lill-Istat Membru u lill-
awtoritajiet konċernati kull meta jkun 
hemm riskju ta' applikazzjoni ta’ 
diżimpenn taħt l-Artikolu 78.

1. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf fi 
żmien xieraq lill-Istat Membru, jew grupp 
ta’ Stati Membri li stabbilixxew fond 
għall-iżvilupp makroreġjonali, u lill-
awtoritajiet konċernati kull meta jkun 
hemm riskju ta' applikazzjoni ta’ 
diżimpenn taħt l-Artikolu 78.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni 

Emenda          1183
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 80 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Abbażi tal-informazzjoni li jkollha fil-31 
ta' Jannar, il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Istat Membru u lill-awtorità 
ta’ ġestjoni dwar l-ammont tad-diżimpenn 
li jirriżulta mill-informazzjoni li hija 
jkollha fil-pussess tagħha.

2. Abbażi tal-informazzjoni li jkollha fil-31 
ta' Jannar, il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Istat Membru, jew grupp ta’ 
Stati Membri li stabbilixxew fond għall-
iżvilupp makroreġjonali, u lill-awtorità ta’ 
ġestjoni dwar l-ammont tad-diżimpenn li 
jirriżulta mill-informazzjoni li hija jkollha 
fil-pussess tagħha.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda        1184
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 80 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru għandu jkollu xahrejn 
biex jaqbel dwar l-ammont li għandu jiġi 
diżimpenjat jew biex jissottometti l-
osservazzjonijiet tiegħu.

3. L-Istat Membru, jew grupp ta’ Stati 
Membri li stabbilixxew fond għall-
iżvilupp makroreġjonali, għandu jkollu 
xahrejn biex jaqbel dwar l-ammont li 
għandu jiġi diżimpenjat jew biex 
jissottometti l-osservazzjonijiet tiegħu.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda        1185
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 80 – paragrafu 4



AM\903905MT.doc 45/175 PE491.056v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istat Membru għandu jissottometti lill-
Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju pjan ta' 
finanzjament rivedut li jirrifletti għas-sena 
finanzjarja kkonċernata l-ammont 
imnaqqas ta' sostenn rigward prijorità 
waħda tal-programm, jew rigward diversi 
prijoritajiet. Fin-nuqqas li ssir din is-
sottomissjoni, il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-pjan ta’ finanzjament billi 
tnaqqas il-kontribuzzjoni mill-Fondi tal-
QSK għas-sena finanzjarja kkonċernata. 
Dan it-tnaqqis għandu jiġi allokat għal kull 
prijorità b’mod proporzjonat.

4. L-Istat Membru, jew grupp ta’ Stati 
Membri li stabbilixxew fond għall-
iżvilupp makroreġjonali, għandu 
jissottometti lill-Kummissjoni sat-30 ta’ 
Ġunju pjan ta' finanzjament rivedut li 
jirrifletti għas-sena finanzjarja kkonċernata 
l-ammont imnaqqas ta' sostenn rigward 
prijorità waħda tal-programm, jew rigward 
diversi prijoritajiet, jew tal-programm tal-
fond għall-iżvilupp makroreġjonali. Fin-
nuqqas li ssir din is-sottomissjoni, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-pjan ta’ 
finanzjament billi tnaqqas il-kontribuzzjoni 
mill-Fondi tal-QSK għas-sena finanzjarja 
kkonċernata. Dan it-tnaqqis għandu jiġi 
allokat għal kull prijorità b’mod 
proporzjonat.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1186
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 2 – artikolu 80 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Għall-Istati Membri li għandhom 
diffikultajiet finanzjarji, li jaqgħu taħt l-
Artikolu 22(1), il-fondi mnaqqsa fi ħdan 
programm amministrat mir-Regolament 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002 COM 
skont l-Artikolu 54a, maħruġ permezz ta’ 
att implimentattiv investit fil-prijoritajiet 
tal-ogħla promozzjoni ekonomika u għat-
tkabbir, partikolarment il-proġetti 
infrastrutturali ekonomiċi, sabiex jiġu 
evitati iżjed ħsarat ekonomiċi tar-reġjuni;
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Or. de

Emenda        1187
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 80 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha temenda d-
deċiżjoni li tadotta l-programm, permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, sa mhux aktar 
tard mit-30 ta’ Settembru.

5. Il-Kummissjoni għandha temenda d-
deċiżjoni li tadotta l-programm, jew 
programm tal-fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, sa mhux aktar tard mit-
30 ta’ Settembru.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1188
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 81 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Fondi għandhom jikkontribbwixxu 
għall-iżvilupp u l-insegwiment tal-
azzjonijiet tal-Unjoni li jwasslu għat-tisħiħ 
tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali tagħha skont l-Artikolu 174 tat-
Trattat.

Il-Fondi u l-azzjonijiet sostnuti mill-Fondi
għandhom jikkontribbwixxu għall-iżvilupp 
u l-insegwiment tal-azzjonijiet tal-Unjoni li 
jwasslu għat-tisħiħ tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali tagħha 
skont l-Artikolu 174 tat-Trattat.

Or. fr

Emenda 1189
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 81 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet sostnuti mill-Fondi għandhom 
jikkontribbwixxu għall-istrateġija tal-
Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv.

L-azzjonijiet sostnuti mill-Fondi għandhom 
jikkontribbwixxu wkoll b’mod ibbilanċjat 
għall-istrateġija tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.

Or. fr

Emenda          1190
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 81 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a) ‘Kooperazzjoni makroreġjonali’ 
gruppi ta’ Stati Membri li stabbilixxew 
fond għall-iżvilupp makroreġjonali, li jiġi 
appoġġjat mill-fondi kollha.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1191
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riżorsi għall-għan tal-Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi għandhom jiġu allokati 
fost it-tliet kategoriji tal-livell 2 NUTS li 
ġejjin: 

Riżorsi għall-għan tal-Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi għandhom jiġu allokati 
fost iż-żewġ kategoriji tal-livell 2 NUTS li 
ġejjin:
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Or. de

Emenda        1192
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – point a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) reġjuni anqas żviluppati, li l-PDG minn 
ras għal ras tagħhom huwa anqas minn 75 
% tal-medja tal-PDG tal-UE-27.

(a) reġjuni anqas żviluppati, li l-PDG minn 
ras għal ras tagħhom huwa anqas minn 75 
% tal-medja tal-PDG tal-UE-27 u r-reġjuni 
l-aktar imbiegħda.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Minħabba li f’diversi partijiet tar-Regolament, ir-reġjuni l-aktar imbiegħda jiġu kkunsidrati 
bħala ekwivalenti għal reġjuni anqas żviluppati, dan għandu japplika wkoll f’din il-parti tad-
dispożizzjoni.

Emenda 1193
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Angelika Niebler, Joachim Zeller, 
Herbert Reul, Michael Theurer, Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) reġjuni ta’ tranżizzjoni, li l-PDG minn 
ras għal ras tagħhom huwa bejn 75% u 
90% tal-medja tal-PDG tal-UE-27; 

imħassar

Or. de

Emenda 1194
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Herbert Reul, Michael 
Theurer
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Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) reġjuni aktar żviluppati, li l-PDG minn 
ras għal ras tagħhom huwa aktar minn 
90 % tal-medja tal-PDG tal-UE-27.

(c) reġjuni aktar żviluppati, li l-PDG minn 
ras għal ras tagħhom huwa aktar minn 
75 % tal-medja tal-PDG tal-UE-27.

Or. de

Emenda 1195
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tliet kategoriji ta’ reġjuni jiġu 
determinati abbażi ta’ kif il-PDG minn ras 
għal ras tagħhom, imkejjel f'paritajiet ta' 
poter ta’ akkwist u kkalkolat abbażi tal-
figuri tal-Unjoni għall-perjodu 2006 –
2008, jirrelata mal-medja tal-PDG tal-UE-
27 għall-istess perjodu ta’ referenza.

Iż-żewġ kategoriji ta’ reġjuni jiġu 
determinati abbażi ta’ kif il-PDG minn ras 
għal ras tagħhom, imkejjel f'paritajiet ta' 
poter ta’ akkwist u kkalkolat abbażi tal-
figuri tal-Unjoni għall-perjodu 2006 –
2008, jirrelata mal-medja tal-PDG tal-UE-
27 għall-istess perjodu ta’ referenza.

Or. de

Emenda 1196
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tliet kategoriji ta’ reġjuni jiġu 
determinati abbażi ta’ kif il-PDG minn ras 
għal ras tagħhom, imkejjel f'paritajiet ta' 
poter ta’ akkwist u kkalkolat abbażi tal-
figuri tal-Unjoni għall-perjodu 2006 –
2008, jirrelata mal-medja tal-PDG tal-UE-

It-tliet kategoriji ta’ reġjuni jiġu 
determinati abbażi ta’ kif il-PDG minn ras 
għal ras tagħhom, imkejjel f'paritajiet ta' 
poter ta’ akkwist u kkalkolat abbażi tal-
aktar perjodu ta’ tliet snin riċenti 
disponibbli tal-figuri tal-Unjoni, jirrelata 
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27 għall-istess perjodu ta’ referenza. mal-medja tal-PDG tal-UE-27 għall-istess 
perjodu ta’ referenza.

Or. en

Emenda 1197
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tliet kategoriji ta’ reġjuni jiġu 
determinati abbażi ta’ kif il-PDG minn ras 
għal ras tagħhom, imkejjel f'paritajiet ta' 
poter ta’ akkwist u kkalkolat abbażi tal-
figuri tal-Unjoni għall-perjodu 2006 –
2008, jirrelata mal-medja tal-PDG tal-UE-
27 għall-istess perjodu ta’ referenza.

It-tliet kategoriji ta’ reġjuni jiġu 
determinati abbażi ta’ kif il-PDG minn ras 
għal ras tagħhom, imkejjel f'paritajiet ta' 
poter ta’ akkwist u kkalkolat abbażi tal-
aħħar figuri tal-Unjoni disponibbli, 
jirrelata mal-medja tal-PDG tal-UE-27 
għall-istess perjodu ta’ referenza.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-dejta ekonomika użata sabiex jiġi determinat il-klassifikazzjoni tar-reġjuni fit-3 kategoriji 
definiti għandha tkun dik disponibbli l-aħħar, bil-għan li tinqabad fedelment is-sitwazzjoni 
reali tar-reġjuni u jiġi rifless l-impatt tal-kriżi. Għalhekk huwa neċessarju li tiddaħħal 
klawżola ta’ aġġustament li tippermetti r-reviżjoni tal-kategorija tar-reġjuni matul il-perjodu 
abbażi ta’ tibdiliet sostanzjali fis-sitwazzjoni tagħhom.

Emenda 1198
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tliet kategoriji ta’ reġjuni jiġu 
determinati abbażi ta’ kif il-PDG minn ras 
għal ras tagħhom, imkejjel f'paritajiet ta' 
poter ta’ akkwist u kkalkolat abbażi tal-
figuri tal-Unjoni għall-perjodu 2006 –

It-tliet kategoriji ta’ reġjuni jiġu 
determinati abbażi ta’ kif il-PDG minn ras 
għal ras tagħhom, imkejjel f'paritajiet ta' 
poter ta’ akkwist u kkalkolat abbażi tal-
figuri tal-Unjoni disponibbli għall-aħħar 
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2008, jirrelata mal-medja tal-PDG tal-UE-
27 għall-istess perjodu ta’ referenza.

tliet snin, jirrelata mal-medja tal-PDG tal-
UE-27 għall-istess perjodu ta’ referenza.

Or. es

Emenda 1199
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tliet kategoriji ta’ reġjuni jiġu 
determinati abbażi ta’ kif il-PDG minn ras 
għal ras tagħhom, imkejjel f'paritajiet ta' 
poter ta’ akkwist u kkalkolat abbażi tal-
figuri tal-Unjoni għall-perjodu 2006 –
2008, jirrelata mal-medja tal-PDG tal-UE-
27 għall-istess perjodu ta’ referenza.

It-tliet kategoriji ta’ reġjuni jiġu 
determinati abbażi ta’ kif il-PDG minn ras 
għal ras tagħhom, imkejjel f'paritajiet ta' 
poter ta’ akkwist u kkalkolat abbażi tal-
figuri tal-Unjoni għall-perjodu 2006 –
2008, jirrelata mal-medja tal-PDG tal-UE-
27 għall-istess perjodu ta’ referenza.

Wara dan, għandha titwettaq valutazzjoni 
mill-ġdid tal-lista tar-reġjuni ammissibbli 
fil-kategoriji differenti msemmija sabiex 
jitqies it-tnaqqis fil-PDG medju għal kull 
abitant f’dawn ir-reġjuni wara l-kriżi 
ekonomika u finanzjarja.
Ir-reġjuni li l-PDG medju tagħhom għal 
kull abitant kien l-aktar affetwat mir-
riċessjoni għandhom jibbenefikaw minn 
fondi supplementari li jindirizzaw is-
sitwazzjoni ġdida tagħhom.

Or. fr

Emenda 1200
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Reġjuni inqas żviluppati, li l-medja tal-
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PDG tal-UE kienet bejn 70 u 75 % għal 
iktar minn żewġ perjodi ta’ programmar, 
u li minkejja l-appoġġ massimu ma 
setgħu juru ebda titjib sinifikanti fis-
sitwazzjoni ekonomika, soċjali u 
ambjentali tagħhom, jiġu klassifikati fil-
perjodu li ġej f’kategorija 
b’kofinanzjament nazzjonali ogħla;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 33; Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta’ Lulju 2011 għall-Ħames 
Rapport tal-Kummissjoni dwar il-Koeżjoni u għall-Istrateġija għall-Politika ta’ Koeżjoni 
wara l-2012 “jitlob li jitpoġġa limitu fuq il-perjodi ta’ eliġibilità għal reġjuni li ma jistgħu 
juru ebda titjib sinifikanti fis-sitwazzjoni ekonomika, soċjali u ambjentali tagħhom wara bosta 
perjodi ta’ programmar, minkejja appoġġ massimu;”

Emenda 1201
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 82 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Fond ta’ Koeżjoni għandu jsostni lil 
dawk l-Istati Membri li l-introjtu nazzjonali 
gross (ING) minn ras għal tagħhom, 
imkejjel f'paritajiet ta' poter ta’ akkwist u 
kkalkolat abbażi tal-figuri tal-Unjoni għall-
perjodu 2007 sa 2009, ikun inqas minn 
90 % tal-medja tal-ING minn ras għal ras 
tal-UE-27 għall-istess perjodu ta’ 
referenza.

Il-Fond ta’ Koeżjoni għandu jsostni lil 
dawk l-Istati Membri li l-introjtu nazzjonali 
gross (ING) minn ras għal tagħhom, 
imkejjel f'paritajiet ta' poter ta’ akkwist u 
kkalkolat abbażi tal-figuri tal-Unjoni għall-
aktar perjodu ta’ tliet snin riċenti, ikun 
inqas minn 90 % tal-medja tal-ING minn 
ras għal ras tal-UE-27 għall-istess perjodu 
ta’ referenza.

Or. en

Emenda 1202
María Irigoyen Pérez
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Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 82 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Fond ta’ Koeżjoni għandu jsostni lil 
dawk l-Istati Membri li l-introjtu nazzjonali 
gross (ING) minn ras għal tagħhom, 
imkejjel f'paritajiet ta' poter ta’ akkwist u 
kkalkolat abbażi tal-figuri tal-Unjoni 
għall-perjodu 2007 sa 2009, ikun inqas 
minn 90 % tal-medja tal-ING minn ras għal 
ras tal-UE-27 għall-istess perjodu ta’ 
referenza.

Il-Fond ta’ Koeżjoni għandu jsostni lil 
dawk l-Istati Membri li l-introjtu nazzjonali 
gross (ING) minn ras għal ras tagħhom, 
imkejjel f'paritajiet ta' poter ta’ akkwist u 
kkalkolat abbażi tal-aħħar figuri tal-
Unjoni disponibbli, ikun inqas minn 90 % 
tal-medja tal-ING minn ras għal ras tal-
UE-27 għall-istess perjodu ta’ referenza.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-dejta ekonomika użata għandha tkunu dik disponibbli l-aħħar bil-għan li tinqabad 
fedelment is-sitwazzjoni reali tar-reġjuni u jiġi rifless l-impatt tal-kriżi.

Emenda 1203
Eleni Theocharous

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 82 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Fond ta’ Koeżjoni għandu jsostni lil 
dawk l-Istati Membri li l-introjtu nazzjonali 
gross (ING) minn ras għal tagħhom, 
imkejjel f'paritajiet ta' poter ta’ akkwist u 
kkalkolat abbażi tal-figuri tal-Unjoni għall-
perjodu 2007 sa 2009, ikun inqas minn 
90 % tal-medja tal-ING minn ras għal ras 
tal-UE-27 għall-istess perjodu ta’ 
referenza.

Il-Fond ta’ Koeżjoni għandu jsostni lil 
dawk l-Istati Membri li l-introjtu nazzjonali 
gross (ING) minn ras għal tagħhom, 
imkejjel f'paritajiet ta' poter ta’ akkwist u 
kkalkolat abbażi tal-figuri tal-Unjoni għall-
perjodu 2007 sa 2009, ikun inqas minn 
90 % tal-medja tal-ING minn ras għal ras 
tal-UE-27 għall-istess perjodu ta’ 
referenza, kif ukoll l-Istati Membri li 
huma Gżejjer Żgħar mingħajr ebda 
konnessjonijiet permanenti fissi mal-
Ewropa kontinentali, u li l-popolazzjoni 
tagħhom hija inqas minn 2 miljuni 
abitanti.

Or. en



PE491.056v01-00 54/175 AM\903905MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

L-Istati li huma Gżejjer Żgħar li jaffaċċjaw il-limitazzjonijiet serji li jirriżultaw mill-fatt li 
huma remoti u insulari mingħajr l-appoġġ ta’ kontinent nazzjonali għandhom ikunu eliġibbli 
kompletament għall-Fond ta’ Koeżjoni u mhux fuq bażi tranżizzjonali. L-ispeċifiċitajiet 
territorjali tal-Istati li huma Gżejjer Żgħar ġew rikonoxxuti fid-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 174 u d-Dikjarazzjoni 33 dwar it-Trattat. Malta u Ċipru wkoll ġew rikonoxxuti min-
NU bħala “Stati li huma Gżejjer Żgħar”. Fattur ta’ daqs jista’ jintuża wkoll biex jiddefinixxi 
x’inhu Stat li huwa Gżira Żgħira (eż.: popolazzjoni massima).

Emenda 1204
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 82 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Fond ta’ Koeżjoni għandu jsostni lil 
dawk l-Istati Membri li l-introjtu nazzjonali 
gross (ING) minn ras għal tagħhom, 
imkejjel f'paritajiet ta' poter ta’ akkwist u 
kkalkolat abbażi tal-figuri tal-Unjoni għall-
perjodu 2007 sa 2009, ikun inqas minn 
90 % tal-medja tal-ING minn ras għal ras 
tal-UE-27 għall-istess perjodu ta’ 
referenza.

Il-Fond ta’ Koeżjoni għandu jsostni lil 
dawk l-Istati Membri li l-introjtu nazzjonali 
gross (ING) minn ras għal ras tagħhom,
imkejjel f'paritajiet ta' poter ta’ akkwist u 
kkalkolat abbażi tal-figuri tal-Unefjoni 
disponibbli għall-aħħar tliet snin, ikun 
inqas minn 90 % tal-medja tal-ING minn 
ras għal ras tal-UE-27 għall-istess perjodu 
ta’ referenza.

Or. es

Emenda 1205
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 82 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Fond ta’ Koeżjoni għandu jsostni lil 
dawk l-Istati Membri li l-introjtu nazzjonali 
gross (ING) minn ras għal tagħhom, 
imkejjel f'paritajiet ta' poter ta’ akkwist u 
kkalkolat abbażi tal-figuri tal-Unjoni għall-
perjodu 2007 sa 2009, ikun inqas minn 

Il-Fond ta’ Koeżjoni għandu jsostni lil 
dawk l-Istati Membri li l-introjtu nazzjonali 
gross (ING) għal kull abitant, imkejjel 
f’paritajiet ta’ poter ta’ akkwist u kkalkolat 
abbażi tal-figuri tal-Unjoni għall-perjodu 
2007 sa 2010, ikun inqas minn 90 % tal-
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90 % tal-medja tal-ING minn ras għal ras
tal-UE-27 għall-istess perjodu ta’ 
referenza.

medja tal-ING għal kull abitant tal-UE-27 
għall-istess perjodu ta’ referenza.

Or. fr

Emenda 1206
Eleni Theocharous

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 82 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri eliġibbli għall-
finanzjament mill-Fond ta' Koeżjoni fl-
2013, iżda li l-ING minn ras għal ras 
tagħhom jaqbeż id-90 % tal-medja tal-
ING minn ras għal ras tal-UE-27 kif 
ikkalkolat taħt l-ewwel subparagrafu 
għandhom jirċievu sostenn mill-Fond ta’ 
Koeżjoni fuq bażi tranżizzjonali u 
speċifika.

imħassar

Or. en

Emenda 1207
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 82 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Immedjatament wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tadotta deċiżjoni permezz ta’ att 
implimentattiv li jistabbilixxi l-lista ta’ 
reġjuni li jissodisfaw il-kriterji tat-tliet
kategoriji li hemm referenza għalihom fil-
paragrafu 2 u tal-Istati Membri li 
jissodisfaw il-kriterji tal-paragrafu 3. Il-
lista għandha tkun valida mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-

4. Immedjatament wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tadotta deċiżjoni permezz ta’ att 
implimentattiv li jistabbilixxi l-lista ta’ 
reġjuni li jissodisfaw il-kriterji taż-żewġ 
kategoriji li hemm referenza għalihom fil-
paragrafu 2 u tal-Istati Membri li 
jissodisfaw il-kriterji tal-paragrafu 3. Il-
lista għandha tkun valida mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
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31 ta’ Diċembru 2020. 31 ta’ Diċembru 2020.

Or. de

Emenda 1208
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 82 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Fl-2015, il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-eliġibilità tar-Reġjuni skont il-
kategoriji differenti msemmija fil-Punt 2. 
Dawk ir-reġjuni fejn, minħabba r-
riċessjoni, il-PDG per capita naqas b’mill-
anqas 5 % bejn il-perjodu ta’ referenza ta’ 
hawn fuq u l-perjodu 2010-2012 se 
jibbenefika minn finanzjament 
supplimentari li jikkorrispondi għas-
sitwazzjoni l-ġdida tagħhom.

Or. en

Emenda 1209
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 83 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti implimentattivi, 
li tistabbilixxi t-tqassim annwali tar-riżorsi 
globali skont l-Istat Membru, mingħajr 
ħsara għall-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu u 
l-Artikolu 84(7).

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti implimentattivi, 
li tistabbilixxi t-tqassim annwali tar-riżorsi 
globali skont l-Istat Membru għall-
"Investiment li għandu fil-mira t-tkabbir 
ekonomiku u l-impjiegi", mingħajr ħsara 
għall-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu u l-
Artikolu 84(7) u permezz tal-programm 
ta’ kooperazzjoni għall-Mira 
“Kooperazzjoni Territorjali Ewropea”.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fl-estensjoni tar-Rapport (2010/2155(INI)) adottat matul is-sessjoni plenarja ta’ Ġunju 2011, 
l-emenda għandha l-għan li titlob allokazzjoni tal-krediti Ewropej li ssir permezz ta’ 
programm ta’ kooperazzjoni. Din is-sistema ta’ allokazzjoni għandha tippermetti li jkun evitat 
li l-allokazzjonijiet nazzjonali żbilanċjati għall-istess spazju, u l-loġika tal-kalkolazzjoni tad-
dħul finanzjarju, sabiex jiġu indirizzati b’mod integrat il-ħtiġijiet tal-ispazju ta’ kooperazzjoni 
kkonċernat.

Emenda 1210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 83 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti implimentattivi, 
li tistabbilixxi t-tqassim annwali tar-riżorsi 
globali skont l-Istat Membru, mingħajr 
ħsara għall-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu u 
l-Artikolu 84(7).

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti implimentattivi, 
li tistabbilixxi t-tqassim annwali tar-riżorsi 
globali skont l-Istat Membru skont l-
Objettivi “Investiment għat-Tkabbir u l-
Impjiegi”, mingħajr ħsara għall-
paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu u l-
Artikolu 84(7), u permezz tal-programm 
ta’ koperazzjoni skont l-Objettiv 
“Kooperazzjoni Territorjali”.

Or. en

Emenda 1211
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 83 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti implimentattivi, 
li tistabbilixxi t-tqassim annwali tar-riżorsi 
globali skont l-Istat Membru, mingħajr 

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti implimentattivi, 
li tistabbilixxi t-tqassim annwali tar-riżorsi 
globali skont l-Istat Membru f’dak li 
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ħsara għall-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu u 
l-Artikolu 84(7).

jikkonċerna l-"Investiment li għandu fil-
mira t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi", 
mingħajr ħsara għall-paragrafu 3 ta’ dan l-
Artikolu u l-Artikolu 84(7) u permezz tal-
programm ta’ kooperazzjoni għal dak li 
jikkonċerna l-Mira “Kooperazzjoni 
Territorjali Ewropea”.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kontinwazzjoni tas-sistema attwali ta’ distribuzzjoni għal kull Stat tinkludi riskju doppju: 
dak tal-allokazzjonijiet nazzjonali żbilanċjati għall-istess spazju u dak li jwassal loġika ta' 
“juste retour” (ritorn ġust) f’kull Stat.

Emenda 1212
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 83 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti implimentattivi, 
li tistabbilixxi t-tqassim annwali tar-riżorsi 
globali skont l-Istat Membru, mingħajr 
ħsara għall-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu u 
l-Artikolu 84(7).

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti implimentattivi, 
li tistabbilixxi t-tqassim annwali tar-riżorsi 
globali skont l-Istat Membru skont l-għan 
tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, 
mingħajr ħsara għall-paragrafu 3 ta’ dan l-
Artikolu u l-Artikolu 84(7) u f’konformità 
mal-għan tal-Kooperazzjoni Territorjali 
Ewropea.

Or. es

Emenda 1213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riżorsi għall-għan tal-Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi għandhom jammontaw 
għal 96,52 % tar-riżorsi globali (jiġifieri, 
total ta’ EUR 324 320 492 844) u 
għandhom jiġu allokati kif ġej:

Riżorsi għall-għan tal-Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi għandhom jammontaw 
għal XX % tar-riżorsi globali (jiġifieri, total 
ta’ EUR XXX XXX XXX XXX) u 
għandhom jiġu allokati kif ġej:

Or. es

Emenda 1214
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 50,13 % (jiġifieri, total ta’ EUR 162 
589 839 384) għar-reġjuni anqas 
żviluppati; 

(a) [50,13 %] 1 (xxx) għar-reġjuni anqas 
żviluppati;

__________________
1 In-numru perċentwali għandu jkun 
adattat skont in-negozjati fil-qafas 
finanzjarju multiannwali

Or. de

Emenda 1215
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) 50,13 % (jiġifieri, total ta’ EUR 162 589 
839 384) għar-reġjuni anqas żviluppati;

a) XX % (jiġifieri, total ta’ EUR XXX XXX 
XXX XXX) għar-reġjuni anqas żviluppati;

Or. es
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Emenda 1216
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 12.01 % (jiġifieri, total ta’ 
EUR 38,951,564,661) għar-reġjuni ta’ 
tranżizzjoni;

imħassar

Or. de

Emenda 1217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) 12.01 % (jiġifieri, total ta’ 
EUR 38,951,564,661) għar-reġjuni ta’ 
tranżizzjoni;

b) XX % (jiġifieri, total ta’ EUR XXX XXX 
XXX XXX) għar-reġjuni ta’ tranżizzjoni;

Or. es

Emenda 1218
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Ir-reġjuni kollha li kienu eliġibbli 
għall-finanzjament skont l-Objettiv tal-
Konverġenza skont Artikolu 5(1) tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1083/2006 u li l-PDG per capita 
tagħhom huwa aktar minn 75 % tal-
medja PDG tal-UE-27 u reġjuni li kienu 
eliġibbli għall-finanzjament skont l-



AM\903905MT.doc 61/175 PE491.056v01-00

MT

appoġġ tranżizzjonali skont l-
Artikolu 8(1) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1083/2006 għandhom jirċievu 
allokazzjoni skont il-Fondi Strutturali 
ekwivalenti għal mill-inqas żewġ terzi tal-
allokazzjoni tagħhom tal-2007-2013 
(jiġifieri total ta’ EUR XXXX XXXX 
XXXX)

Or. en

Emenda 1219
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 16.39 % (jiġifieri, total ta’ 
EUR 53,142,922,017) għar-reġjuni aktar 
żviluppati; 

(c) [28,40 %]1 (xxx) għar-reġjuni aktar 
żviluppati;

__________________
1 In-numru perċentwali għandu jkun 
adattat skont in-negozjati fil-qafas 
finanzjarju multiannwali

Or. de

Emenda 1220
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) 16.39 % (jiġifieri, total ta’ 
EUR 53,142,922,017) għar-reġjuni aktar 
żviluppati;

c) XX % (jiġifieri, total ta’ EUR XXX XXX 
XXX XXX) għar-reġjuni aktar żviluppati;

Or. es
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Emenda 1221
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 21,19 % (jiġifieri, total ta’ EUR 68 710 
486 782) għall-Istati Membri sostnuti mill-
Fond ta’ Koeżjoni;

(d) [21,19 %]1(xxx) għall-Istati Membri 
sostnuti mill-Fond ta’ Koeżjoni;

__________________
1 In-numru perċentwali għandu jkun 
adattat skont in-negozjati fil-qafas 
finanzjarju multiannwali

Or. de

Emenda 1222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) 21,19 % (jiġifieri, total ta’ EUR 68 710 
486 782) għall-Istati Membri sostnuti mill-
Fond ta’ Koeżjoni;

d) XX % (jiġifieri, total ta’ EUR XXX XXX 
XXX XXX) għall-Istati Membri sostnuti 
mill-Fond ta’ Koeżjoni;

Or. es

Emenda 1223
Younous Omarjee, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) 0,29 % jiġifieri, total ta’ EUR 925 e) taħt il-pakkett FEŻR EUR XXX 



AM\903905MT.doc 63/175 PE491.056v01-00

MT

680 000) bħala finanzjament addizzjonali 
għar-reġjuni l-aktar imbiegħda identifikati 
fl-Artikolu 349 tat-Trattat u reġjuni tal-
livell 2 NUTS li jissodisfaw il-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 
għat-Trattat tal-Adeżjoni tal-Awstrija, il-
Finlandja u l-Isvezja.

(jiġifieri, EUR 40 għal kull abitant) ser 
ikunu riservati bħala finanzjament 
addizzjonali għar-reġjuni l-aktar imbiegħda 
identifikati fl-Artikolu 349 tat-Trattat u 
reġjuni tal-livell 2 NUTS li jissodisfaw il-
kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll 
Nru 6 għat-Trattat tal-Adeżjoni tal-
Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja.

Or. fr

Emenda 1224
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) 0,29 % jiġifieri, total ta’ EUR 925 
680 000) bħala finanzjament addizzjonali 
għar-reġjuni l-aktar imbiegħda identifikati 
fl-Artikolu 349 tat-Trattat u reġjuni tal-
livell 2 NUTS li jissodisfaw il-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 
għat-Trattat tal-Adeżjoni tal-Awstrija, il-
Finlandja u l-Isvezja. 

(e) 0,29 % (xxx) bħala finanzjament 
addizzjonali għar-reġjuni l-aktar imbiegħda 
identifikati fl-Artikolu 349 tat-Trattat u 
reġjuni tal-livell 2 NUTS li jissodisfaw il-
kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll 
Nru 6 għat-Trattat tal-Adeżjoni tal-
Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja. 

Or. de

Emenda 1225
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) 0,29 % jiġifieri, total ta’ EUR 925 
680 000) bħala finanzjament addizzjonali 
għar-reġjuni l-aktar imbiegħda identifikati 
fl-Artikolu 349 tat-Trattat u reġjuni tal-
livell 2 NUTS li jissodisfaw il-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 

e) EUR XXX bħala finanzjament 
addizzjonali għar-reġjuni l-aktar imbiegħda 
identifikati fl-Artikolu 349 tat-Trattat u 
EUR XXX bħala finanzjament 
addizzjonali għar-reġjuni tal-livell 2 
NUTS li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-
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għat-Trattat tal-Adeżjoni tal-Awstrija, il-
Finlandja u l-Isvezja.

Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 għat-Trattat 
tal-Adeżjoni tal-Awstrija, il-Finlandja u l-
Isvezja.

Or. es

Emenda 1226
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) 0,29 % (jiġifieri, total ta’ EUR 925 
680 000) bħala finanzjament addizzjonali
għar-reġjuni l-aktar imbiegħda identifikati 
fl-Artikolu 349 tat-Trattat u reġjuni tal-
livell 2 NUTS li jissodisfaw il-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 
għat-Trattat tal-Adeżjoni tal-Awstrija, il-
Finlandja u l-Isvezja.

(e) XXX€ bħala finanzjament addizzjonali
għar-reġjuni tal-livell 2 NUTS li 
jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2 
tal-Protokoll Nru 6 għat-Trattat tal-
Adeżjoni tal-Awstrija, il-Finlandja u l-
Isvezja.

Or. en

Emenda 1227
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) 0,29 % jiġifieri, total ta’ EUR 925 
680 000) bħala finanzjament addizzjonali 
għar-reġjuni l-aktar imbiegħda identifikati 
fl-Artikolu 349 tat-Trattat u reġjuni tal-
livell 2 NUTS li jissodisfaw il-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 
għat-Trattat tal-Adeżjoni tal-Awstrija, il-
Finlandja u l-Isvezja.

(e) XXX€ bħala finanzjament addizzjonali 
għar-reġjuni l-aktar imbiegħda identifikati 
fl-Artikolu 349 tat-Trattat u li għalihom il-
livell ta’ appoġġ għandu jikkorrispondi 
għar-realitajiet ta’ żvantaġġi relatati mal-
OMR.

Or. en
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Emenda          1228
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) 0,29 % jiġifieri, total ta’ EUR 925 680 
000) bħala finanzjament addizzjonali għar-
reġjuni l-aktar imbiegħda identifikati fl-
Artikolu 349 tat-Trattat u reġjuni tal-livell 
2 NUTS li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti 
fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 għat-
Trattat tal-Adeżjoni tal-Awstrija, il-
Finlandja u l-Isvezja.

(e) XX  % jiġifieri, total ta’ 
EUR XXXX XXXX XXXX), bħala 
finanzjament addizzjonali għar-reġjuni l-
aktar imbiegħda identifikati fl-Artikolu 349 
tat-Trattat u reġjuni tal-livell 2 NUTS li 
jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2 
tal-Protokoll Nru 6 għat-Trattat tal-
Adeżjoni tal-Awstrija, il-Finlandja u l-
Isvezja.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Fl-aħħar Qafas Finanzjarju Multiannwali (2007–2013) ir-reġjuni l-aktar imbiegħda u r-
reġjuni b’popolazzjoni baxxa rċevew EUR 1 513 miljun bi prezzijiet tal-2004, li 
jikkorrispondi għal EUR 1 738 miljun bi prezzijiet tal-2011. Meta jitqabblu l-ammonti tal-
perjodu ta’ programmazzjoni tal-2007–2012 ma’ dawk tal-perjodu tal-2014–2020 bi 
prezzijiet attwali, hemm tnaqqis ta’ 47 % fl-allokazzjoni addizzjonali li mhijiex raġjonevoli 
meta jitqisu l-kondizzjonijiet naturali, ekonomiċi u soċjali enormi ta’ dawn ir-reġjuni.

Emenda 1229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) EUR XXX bħala finanzjament 
addizzjonali biex jiġi allokat għal żoni 
affettwati minn żvantaġġi ġeografiċi 
permanenti u gravi fil-qafas tal-
Programmi Operattivi adottati fid-dawl 
tal-Artikolu 10 tar-Regolament FEŻR; 
dawn iż-żoni huma definiti fl-Artikolu 
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111.4, apparti dawk diġà msemmija fil-
punt (e) hawn fuq.

Or. es

Emenda 1230
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) XXX€ bħala finanzjament 
addizzjonali għar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda identifikati fl-Artikolu 349 tat-
Trattat u li għalihom l-livell ta’ appoġġ 
għandu jikkorrispondi għar-realtajiet tal-
iżvantaġġi relatati mal-OMR.

Or. en

Emenda 1231
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea)  XXX€ bħala finanzjament 
addizzjonali għar-reġjuni tal-livell 2 
NUTS li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 għat-
Trattat ta’ Adeżjoni tal-Awstrija, il-
Finlandja u l-Isvezja.

Or. en

Emenda 1232
Teresa Riera Madurell
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) XXX€ bħala finanzjament 
addizzjonali, li għandhom jiġu allokati 
għal żoni bi żvantaġġi ġeografiċi  
permanenti u severi fil-qafas tal-
Programmi Operattivi mwettqa skont l-
Artikolu 10 tar-Regolament tal-FEŻR; 
dawn iż-żoni huma dawk definiti mill-
Artikolu 111(4) ħlief dawk diġà msemmija 
hawn fuq taħt e) u f).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Finanzjament addizzjonali għandu jiġi ggarantit lil reġjuni bi żvantaġġi ġeografiċi 
permanenti u severi sabiex jgħinhom jegħlbu d-diffikultajiet marbuta mal-kundizzjoni 
partikolari tagħhom u jisfruttaw il-potenzjali tagħhom għall-iżvilupp.

Emenda 1233
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) XXX€ bħala finanzjament 
addizzjonali, li għandhom jiġu allokati 
għal żoni bi żvantaġġi ġeografiċi 
permanent u severi fil-qafas tal-
Programmi Operattivi mwettqa skont l-
Artikolu 10 tar-Regolament tal-FEŻR; 
dawn iż-żoni huma dawk definiti mill-
Artikolu 111(4), ħlief dawk diġà 
msemmija hawn fuq taħt e) u f).

Or. en
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Emenda 1234
Ivars Godmanis, Inese Vaidere, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Justas Vincas Paleckis, 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Ivari 
Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Sandra Kalniete, Viktor Uspaskich

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-Istati Membri li ssieħbu fl-Unjoni 
qabel l-2013, li l-PDG per capita tagħhom 
huwa inqas minn 75% tal-medja tal-UE 
27, u li t-tkabbir medju reali tal-PDG 
għall-2008-2010 kien inqas mill-medja 
tal-UE 27, l-allokazzjoni tal-politika ta’ 
koeżjoni m’għandhiex tkun inqas milli fil-
perjodu 2007-2013.

Or. en

Emenda 1235
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-reġjuni kollha li jkollhom il-PDG per 
capita anqas minn 75% tal-medja tal-
PDG tal-UE-27, u li t-tkabbir reali medju 
tal-PDG tagħhom għall-2008-2010 kien 
anqas mill-medja tal-UE-27, għandhomu 
jirċievu allokazzjoni bil-livell massimu 
stabbilit għal 3.X% tal-PDG tagħhom jew 
l-allokazzjoni tagħhom għall-2007-2013, 
skond liema jkun l-anqas.

Or. en

Emenda 1236
Cornelia Ernst
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-reġjuni kollha li jkollhom il-PDG per 
capita għall-perjodu 2007-2013 anqas 
minn 75% tal-medja tal-UE-25 għall-
perjodu ta' referenza, iżda li l-PDG per 
capita tagħhom ikun aktar minn 75% tal-
medja ta’ PDG tal-UE-27 għandhom 
jirċievu allokazzjoni skont il-Fondi 
Strutturali li tkun ekwivalenti għal mill-
anqas żewġ terzi tal-allokazzjoni tagħhom 
għall-2007-2013.

imħassar

Or. en

Emenda 1237
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-reġjuni kollha li jkollhom il-PDG per 
capita għall-perjodu 2007-2013 anqas minn 
75% tal-medja tal-UE-25 għall-perjodu ta' 
referenza, iżda li l-PDG per capita tagħhom 
ikun aktar minn 75% tal-medja ta’ PDG 
tal-UE-27 għandhom jirċievu allokazzjoni 
skont il-Fondi Strutturali li tkun
ekwivalenti għal mill-anqas żewġ terzi tal-
allokazzjoni tagħhom għall-2007-2013.

Ir-reġjuni kollha li jkollhom il-PDG per 
capita għall-perjodu 2007-2013 anqas minn 
75% tal-medja tal-UE-25 għall-perjodu ta' 
referenza, iżda li l-PDG per capita tagħhom 
ikun aktar minn 75% tal-medja ta’ PDG 
tal-UE-27 għandhom jirċievu allokazzjoni 
skont il-Fondi Strutturali li ma taqbiżx 
50 % tal-allokazzjoni tagħhom għall-2007-
2013.

Or. en

Emenda 1238
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-reġjuni kollha li jkollhom il-PDG per 
capita għall-perjodu 2007-2013 anqas minn 
75% tal-medja tal-UE-25 għall-perjodu ta' 
referenza, iżda li l-PDG per capita tagħhom 
ikun aktar minn 75% tal-medja ta’ PDG 
tal-UE-27 għandhom jirċievu allokazzjoni 
skont il-Fondi Strutturali li tkun 
ekwivalenti għal mill-anqas żewġ terzi tal-
allokazzjoni tagħhom għall-2007-2013.

Ir-reġjuni kollha li jkollhom il-PDG per 
capita għall-perjodu 2007-2013 anqas minn 
75% tal-medja tal-UE-25 għall-perjodu ta' 
referenza, iżda li l-PDG per capita tagħhom 
ikun aktar minn 75% tal-medja ta’ PDG 
tal-UE-27 għandhom jirċievu allokazzjoni 
skont il-Fondi Strutturali li tkun 
ekwivalenti għal mill-anqas żewġ terzi tal-
allokazzjoni tagħhom għall-2007-2013 bil-
għan li jiġi kkonsolidat l-iżvilupp miksub.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi assigurata s-sostenibbiltà fit-tul tal-investiment li joħroġ mill-Fondi Strutturali 
u li jkompli l-avvanz fit-tkabbir ekonomiku u l-koeżjoni soċjali tar-reġjuni Ewropej li jżidu fil-
konverġenza, huwa neċessarju li dawn jirċievu mill-anqas żewġ terzi tal-allokazzjoni 
tagħhom fil-perjodu 2007-2013 bil-għan li jiġi kkonsolidat l-iżvilupp miksub.

Emenda 1239
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-reġjuni kollha li jkollhom il-PDG per 
capita għall-perjodu 2007-2013 anqas minn 
75% tal-medja tal-UE-25 għall-perjodu ta' 
referenza, iżda li l-PDG per capita tagħhom 
ikun aktar minn 75% tal-medja ta’ PDG 
tal-UE-27 għandhom jirċievu allokazzjoni
skont il-Fondi Strutturali li tkun 
ekwivalenti għal mill-anqas żewġ terzi tal-
allokazzjoni tagħhom għall-2007-2013.

Ir-reġjuni kollha li jkollhom il-PDG per 
capita għall-perjodu 2007-2013 anqas minn 
75% tal-medja tal-UE-25 għall-perjodu ta' 
referenza, iżda li l-PDG per capita tagħhom 
ikun aktar minn 75% tal-medja ta’ PDG 
tal-UE-27, jew għall-ewwel darba joħorġu 
mill-kategorija ta’ “ reġjuni ta’ 
konverġenza”, li jegħlbu l-livell minimu 
ta’ appoġġ fl-2014-20 se jikkorrispondu 
għal mekkaniżmu ta’ adattament 
b’perċentwal gradwali u digressiv tal-
allokazzjoni indikattiva medja annwali 
preċedenti tagħhom skont l-allokazzjoni 
tal-Konverġenza, ikkalkulata mill-
Kummissjoni fil-qafas finanzjarju 
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multiannwali 2007-2013. Matul il-perjodu 
2014-2020 l-apooġġ totali se 
jirrappreżenta mill-anqas żewġ terzi tal-
appoġġ fil-perjodu 2007-2013.

Or. en

Emenda 1240
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-reġjuni kollha li jkollhom il-PDG per 
capita għall-perjodu 2007-2013 anqas 
minn 75% tal-medja tal-UE-25 għall-
perjodu ta' referenza, iżda li l-PDG per 
capita tagħhom ikun aktar minn 75% tal-
medja ta’ PDG tal-UE-27 għandhom 
jirċievu allokazzjoni skont il-Fondi 
Strutturali li tkun ekwivalenti għal mill-
anqas żewġ terzi tal-allokazzjoni tagħhom 
għall-2007-2013.

Ir-reġjuni kollha li fil-perjodu 2007-2013 
huma appoġġjati skont l-objettiv ta’ 
Konverġenza, u li l-PDG per capita 
tagħhom ikun aktar minn 75 % tal-medja 
ta’ PDG tal-UE-27 għandhom jirċievu 
allokazzjoni skont il-Fondi Strutturali li 
tkun ekwivalenti għal mill-anqas żewġ 
terzi tal-allokazzjoni tagħhom għall-2007-
2013.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati impatti bla bżonn u żbilanċi statistiċi, għandu jinstab arranġament 
tranżizzjonali.

Emenda 1241
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-reġjuni kollha li jkollhom il-PDG per 
capita għall-perjodu 2007-2013 anqas 
minn 75% tal-medja tal-UE-25 għall-

Ir-reġjuni kollha li fil-perjodu 2007-2013 
huma appoġġjati skont l-objettiv ta’ 
Konverġenza, inklużi r-reġjuni, li f’dan il-
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perjodu ta' referenza, iżda li l-PDG per 
capita tagħhom ikun aktar minn 75% tal-
medja ta’ PDG tal-UE-27 għandhom 
jirċievu allokazzjoni skont il-Fondi 
Strutturali li tkun ekwivalenti għal mill-
anqas żewġ terzi tal-allokazzjoni tagħhom 
għall-2007-2013.

perjodu, jissejħu bħala reġjuni ta’ 
eliminazzjoni gradwali skont l-Artikolu 
8(1) tar-Regolament Nru 1083/2006, iżda 
li l-PDG per capita tagħhom ikun aktar 
minn 75 % tal-medja ta’ PDG tal-UE-27 
għandhom jirċievu allokazzjoni skont il-
Fondi Strutturali li tkun ekwivalenti għal 
mill-anqas żewġ terzi tal-allokazzjoni 
tagħhom għall-2007-2013.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea għall-hekk imsejjaħ netwerk ta’ sigurtà u 
għalhekk, l-appoġġ minimu ta’ żewġ terzi tal-perjodu ta’ programmar attwali, ma tinkludix 
ir-reġjuni ta’ eliminazzjoni gradwali attwali skont l-Artikolu 8 I tar-Regolament Nru 
1083/2006, li qabżu 75 % tal-medja ta’ PDG per capita tal-UE-25 imkejla u kkalkulati skont 
l-Artikolu 5(1), bħal pereżempju Leipzig ġewwa l-Ġermanja. Dawn iżda jeħtieġu wkoll in-
netwerk ta’ sigurtà, sabiex ikunu jistgħu jikkonsolidaw il-kisbiet.

Emenda 1242
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-reġjuni kollha li jkollhom il-PDG per 
capita għall-perjodu 2007-2013 anqas minn 
75% tal-medja tal-UE-25 għall-perjodu ta' 
referenza, iżda li l-PDG per capita tagħhom 
ikun aktar minn 75% tal-medja ta’ PDG 
tal-UE-27 għandhom jirċievu allokazzjoni 
skont il-Fondi Strutturali li tkun 
ekwivalenti għal mill-anqas żewġ terzi tal-
allokazzjoni tagħhom għall-2007-2013.

Ir-reġjuni kollha li jkollhom il-PDG per 
capita għall-perjodu 2007-2013 anqas minn 
75% tal-medja tal-UE-25 għall-perjodu ta' 
referenza, iżda li l-PDG per capita tagħhom 
ikun aktar minn 75% tal-medja ta’ PDG 
tal-UE-27 u r-reġjuni li bħalissa qiegħdin 
fl-istatus ta’ tneħħija gradwali għandhom 
jirċievu allokazzjoni skont il-Fondi 
Strutturali li tkun ekwivalenti għal mill-
anqas żewġ terzi tal-allokazzjoni tagħhom 
għall-2007-2013.

Or. en
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Emenda 1243
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-reġjuni kollha li jkollhom il-PDG per 
capita għall-perjodu 2007-2013 anqas 
minn 75% tal-medja tal-UE-25 għall-
perjodu ta' referenza, iżda li l-PDG per 
capita tagħhom ikun aktar minn 75% tal-
medja ta’ PDG tal-UE-27 għandhom 
jirċievu allokazzjoni skont il-Fondi 
Strutturali li tkun ekwivalenti għal mill-
anqas żewġ terzi tal-allokazzjoni tagħhom
għall-2007-2013.

Sabiex tiġi żgurata s-sostenibbiltà fit-tul 
tal-investimenti mill-Fondi Strutturali, ir-
reġjuni kollha li fil-perjodu 2007-2013 
huma appoġġjati skont l-objettiv ta’ 
Konverġenza, inklużi r-reġjuni ta’ 
eliminazzjoni gradwali skont l-Artikolu 
8(1) tar-Regolament Nru 1083/2006, u li 
fil-perjodu 2007-2013 ikollhom il-PDG 
per capita anqas minn 75 % tal-medja tal-
UE-25 għall-perjodu ta' referenza, iżda li 
jaqbeż aktar minn 75 % tal-medja tal-UE-
27, għandhom jirċievu mill-anqas żewġ 
terzi tal-allokazzjoni tagħhom għall-2007-
2013.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Proposta tal-Kummissjoni għall-hekk imsejjaħ netwerk ta’ sigurtà ma jinkludix ir-
reġjuni ta’ eliminazzjoni gradwali attwali. Biex jiġu kkonsolidati l-kisbiet, għandu jiġi żgurat 
in-“netwerk ta’ sigurtà” ta’ mill-inqas żewġ terzi tal-appoġġ attwali f’dawn ir-reġjuni.

Emenda 1244
Eleni Theocharous

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-reġjuni kollha li jkollhom il-PDG per 
capita għall-perjodu 2007-2013 anqas minn 
75% tal-medja tal-UE-25 għall-perjodu ta' 
referenza, iżda li l-PDG per capita tagħhom 
ikun aktar minn 75% tal-medja ta’ PDG 
tal-UE-27 għandhom jirċievu allokazzjoni 
skont il-Fondi Strutturali li tkun 

Ir-reġjuni kollha li jkollhom il-PDG per 
capita għall-perjodu 2007-2013 anqas minn 
75% tal-medja tal-UE-25 għall-perjodu ta' 
referenza, iżda li l-PDG per capita tagħhom 
ikun aktar minn 75% tal-medja ta’ PDG 
tal-UE-27 għandhom jirċievu allokazzjoni 
skont il-Fondi Strutturali li tkun 
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ekwivalenti għal mill-anqas żewġ terzi tal-
allokazzjoni tagħhom għall-2007-2013.

ekwivalenti għal mill-anqas żewġ terzi tal-
allokazzjoni tagħhom għall-2007-2013.
Mingħajr preġudizzju għal dak ta’ hawn 
fuq, l-Istati Membri li huma Gżejjer 
Żgħar b’reġjun wieħed imsemmija hawn 
fuq li jirċievu finanzjament mill-Fond ta’ 
Koeżjoni matul il-perjodu 2007-2013 
għandhom jirċievu allokazzjoni skont il-
Fondi Strutturali li tkun ekwivalenti 
għall-allokazzjoni tagħhom għall-2007-
2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri li huma Gżejjer Żgħar huma kkaratterizzati minn distanza u l-aċċess diffiċli u 
għali għas-Suq Intern. Dan jirriżulta f’telf persistenti fil-kompetittività tagħhom li jaffettwa l-
ħila tagħhom li jibbenefikaw iżda wkoll li jikkontribwixxu għall-objettivi Ewropej. Il-
finanzjament taħt il-Politika ta’ Koeżjoni għandu jilħaq il-massa kritika meħtieġa għall-
iżvilupp ta’ programmi li jiffaċilitaw l-integrazzjoni sħiħa tagħhom fis-Suq Intern.

Emenda 1245
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-reġjuni kollha li jkollhom il-PDG per 
capita għall-perjodu 2007-2013 anqas minn 
75% tal-medja tal-UE-25 għall-perjodu ta' 
referenza, iżda li l-PDG per capita tagħhom 
ikun aktar minn 75% tal-medja ta’ PDG 
tal-UE-27 għandhom jirċievu allokazzjoni 
skont il-Fondi Strutturali li tkun 
ekwivalenti għal mill-anqas żewġ terzi tal-
allokazzjoni tagħhom għall-2007-2013.

Ir-reġjuni kollha li jkollhom il-PDG per 
capita għall-perjodu 2007-2013 anqas minn 
75% tal-medja tal-UE-25 għall-perjodu ta' 
referenza, iżda li l-PDG per capita tagħhom 
ikun aktar minn 75% tal-medja ta’ PDG 
tal-UE-27 għandhom jirċievu allokazzjoni 
taħt kull wieħed mill-Fondi Strutturali li 
tkun ekwivalenti għal mill-anqas żewġ 
terzi tal-allokazzjoni tagħhom għall-2007-
2013.

Or. es
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Emenda 1246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kriterji li ġejjin għandhom jintużaw 
għat-tqassim skont l-Istat Membru:

2. Il-kriterji li ġejjin għandhom jintużaw 
għat-tqassim skont l-Istat Membru, fuq il-
bażi ta’ statistika sensittiva relatata mas-
sessi: 

Or. en

Emenda 1247
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, il-prosperità nazzjonali u r-rata 
ta' qgħad għar-reġjuni anqas żviluppati u r-
reġjuni ta' tranżizzjoni;

(a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, il-prosperità nazzjonali, il-
kriterji territorjali (ix-xaqliba, l-altitudni 
u l-klima) u r-rata ta' qgħad għar-reġjuni 
anqas żviluppati u r-reġjuni ta' tranżizzjoni;

Or. en

Emenda 1248
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, il-prosperità nazzjonali u r-rata 
ta' qgħad għar-reġjuni anqas żviluppati u r-
reġjuni ta' tranżizzjoni;

a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, il-prosperità nazzjonali, kriterji 
territorjali (inklinazzjoni, altitudni, klima)
u r-rata ta’ qgħad għar-reġjuni anqas 
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żviluppati u r-reġjuni ta’ tranżizzjoni;

Or. fr

Emenda 1249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, il-prosperità nazzjonali u r-rata 
ta' qgħad għar-reġjuni anqas żviluppati u r-
reġjuni ta' tranżizzjoni;

(a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, il-prosperità nazzjonali, l-
introjtu disponibbli nett aġġustat għal kull 
abitant, u r-rata ta' qgħad għar-reġjuni 
anqas żviluppati u r-reġjuni ta' tranżizzjoni;

Or. en

Emenda 1250
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, il-prosperità nazzjonali u r-rata 
ta' qgħad għar-reġjuni anqas żviluppati u r-
reġjuni ta' tranżizzjoni;

a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, il-prosperità nazzjonali, 
żvantaġġi naturali jew demografiċi gravi u 
permanenti, hekk kif definiti fl-
Artikolu 111(4) u r-rata ta’ qgħad għar-
reġjuni anqas żviluppati u r-reġjuni ta’ 
tranżizzjoni;

Or. fr

Emenda 1251
Hermann Winkler
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Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, il-prosperità nazzjonali u r-rata 
ta' qgħad għar-reġjuni anqas żviluppati u r-
reġjuni ta' tranżizzjoni;

(a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, il-prosperità nazzjonali u r-rata 
ta' qgħad b’kunsiderazzjoni tal-isfidi għar-
reġjuni bi sfidi demografiċi iebsa għar-
reġjuni anqas żviluppati u r-reġjuni ta' 
tranżizzjoni;

Or. de

Emenda 1252
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, Veronica Lope Fontagné, María 
Auxiliadora Correa Zamora

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, il-prosperità nazzjonali u r-rata 
ta' qgħad għar-reġjuni anqas żviluppati u r-
reġjuni ta' tranżizzjoni;

(a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, il-prosperità nazzjonali u r-rata 
ta' qgħad, l-iżvantaġġi naturali jew 
demografiċi gravi u permanenti, id-
depopolazzjoni, il-firxa u t-tixjiħ tal-
popolazzjoni, għar-reġjuni anqas żviluppati 
u r-reġjuni ta' tranżizzjoni;

Or. es

Emenda 1253
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, il-prosperità nazzjonali u r-rata 
ta' qgħad għar-reġjuni anqas żviluppati u r-

(a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, il-prosperità nazzjonali, il-
kriterji territorjali (ix-xaqliba, l-altitudni 
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reġjuni ta' tranżizzjoni; u l-klima) u r-rata ta' qgħad għar-reġjuni 
anqas żviluppati u r-reġjuni ta' tranżizzjoni;

Or. en

Emenda 1254
László Surján

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, il-prosperità nazzjonali u r-rata 
ta' qgħad għar-reġjuni anqas żviluppati u r-
reġjuni ta' tranżizzjoni;

(a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, id-disparitajiet intrareġjonali, il-
prosperità nazzjonali u r-rata ta' qgħad 
għar-reġjuni anqas żviluppati u r-reġjuni ta' 
tranżizzjoni;

Or. en

Emenda         1255
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, il-prosperità nazzjonali u r-rata 
ta' qgħad għar-reġjuni anqas żviluppati u r-
reġjuni ta' tranżizzjoni;

(a) (a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-
prosperità reġjonali, il-prosperità 
nazzjonali u r-rata ta' qgħad għar-reġjuni 
anqas żviluppati, ir-reġjuni ta' tranżizzjoni, 
u r-reġjuni l-aktar imbiegħda;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Id-distribuzzjoni ta’ allokazzjonijiet addizzjonali għar-reġjuni l-aktar imbiegħda u r-reġjuni 
b’popolazzjoni baxxa għandha titwettaq taħt l-istess proċedura bħal fil-każ ta’ reġjuni anqas 
żviluppati. Ta’ min wieħed jinnota li fit-Titolu V (Sostenn Finanzjarju mill-Fondi), l-
Artikolu 110(3)(b), ir-reġjuni l-aktar imbiegħda jiġu mqabbla mar-reġjuni anqas żviluppati, u 
għandha tiġi segwita l-istess proċedura għad-distribuzzjoni tal-allokazzjoni addizzjonali għal 
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reġjuni eliġibbli.

Emenda 1256
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni u d-densità tal-popolazzjoni 
għar-reġjuni aktar żviluppati;

(b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni, id-densità tal-popolazzjoni u 
l-indiċi ta’ vulnerabbiltà demografika
għar-reġjuni aktar żviluppati;

Or. en

Emenda 1257
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni u d-densità tal-popolazzjoni 
għar-reġjuni aktar żviluppati;

(b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni, il-kriterji territorjali (ix-
xaqliba, l-altitudni u l-klima) u d-densità 
tal-popolazzjoni għar-reġjuni aktar 
żviluppati;

Or. en

Emenda 1258
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iratxe García Pérez, Pilar Ayuso, Veronica 
Lope Fontagné, Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni u d-densità tal-popolazzjoni 
għar-reġjuni aktar żviluppati;

(b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni u d-densità tal-popolazzjoni, 
il-firxa u t-tixjiħ għar-reġjuni aktar 
żviluppati;

Or. es

Emenda 1259
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni u d-densità tal-popolazzjoni 
għar-reġjuni aktar żviluppati;

b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta’ qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni, kriterji territorjali 
(inklinazzjoni, altitudni, klima) u d-
densità tal-popolazzjoni għar-reġjuni aktar 
żviluppati;

Or. fr

Emenda 1260
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni u d-densità tal-popolazzjoni 
għar-reġjuni aktar żviluppati;

(b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni, l-introjtu disponibbli nett 
aġġustat għal kull abitant, il-fraġilità 
soċjali, il-vulnerabbiltà demografika u d-
densità tal-popolazzjoni għar-reġjuni aktar 
żviluppati; 
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Or. en

Emenda 1261
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni u d-densità tal-popolazzjoni 
għar-reġjuni aktar żviluppati;

b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, nuqqas ta’ qbil bejn ir-reġjuni 
(NUTS 3) ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni, id-densità tal-popolazzjoni u 
t-tixjiħ demografiku għar-reġjuni aktar 
żviluppati;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kunsiderazzjoni tan-nuqqas ta’ qbil bejn ir-reġjuni hija essenzjali għal mira aħjar u biex 
jitqiesu ż-żoni tal-faqar f'dawn ir-reġjuni, anke dawk l-aktar sinjuri.

Emenda 1262
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità
reġjonali, ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni u d-densità tal-popolazzjoni 
għar-reġjuni aktar żviluppati;

b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni u t-tluq bikri mill-iskola u d-
densità tal-popolazzjoni għar-reġjuni aktar 
żviluppati;

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-isfidi demografiċi bħall-firxa tal-popolazzjoni u t-tixjiħ għandu jittieħed kont tagħhom 
flimkien mad-densità baxxa tal-popolazzjoni peress li huma sfidi demografiċi gravi u 
permanenti. Huwa neċessarju wkoll li jittieħed kont tat-tluq bikri mill-iskola.
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Emenda 1263
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni u d-densità tal-popolazzjoni
għar-reġjuni aktar żviluppati; 

(b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta' qgħad, ir-rata ta’ 
impjieg, il-livell tal-edukazzjoni u d-
densità tal-popolazzjoni b’kunsiderazzjoni 
tal-iżvantaġġi demografiċi iebsa, jekk 
huma eżistenti, għar-reġjuni aktar 
żviluppati;

Or. de

Emenda 1264
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni u d-densità tal-popolazzjoni 
għar-reġjuni aktar żviluppati;

b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni u d-densità, il-firxa u t-tixjiħ
tal-popolazzjoni, l-iżvantaġġi naturali jew 
demografiċi gravi u permanenti għar-
reġjuni aktar żviluppati;

Or. es

Emenda 1265
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni u d-densità tal-popolazzjoni 
għar-reġjuni aktar żviluppati;

(b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni, il-kriterji territorjali (ix-
xaqliba, l-altitudni u l-klima) u d-densità 
tal-popolazzjoni għar-reġjuni aktar 
żviluppati;

Or. en

Emenda 1266
László Surján

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni u d-densità tal-popolazzjoni 
għar-reġjuni aktar żviluppati;

(b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, id-disparitajiet intrareġjonali 
tal-iżvilupp, ir-rata ta' qgħad, il-livell tal-
edukazzjoni u d-densità tal-popolazzjoni 
għar-reġjuni aktar żviluppati;

Or. en

Emenda 1267
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-popolazzjoni, il-prosperità nazzjonali 
u ż-żona tal-wiċċ għall-Fond ta’ Koeżjoni.

(c) il-popolazzjoni, il-prosperità nazzjonali, 
il-kriterji territorjali (ix-xaqliba, l-
altitudni u l-klima) u ż-żona tal-wiċċ 
għall-Fond ta’ Koeżjoni.

Or. en
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Emenda 1268
Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) il-popolazzjoni, il-prosperità nazzjonali 
u ż-żona tal-wiċċ għall-Fond ta’ Koeżjoni.

c) il-popolazzjoni, il-prosperità nazzjonali, 
kriterji territorjali (inklinazzjoni, 
altitudni, klima) u ż-żona għall-Fond ta’ 
Koeżjoni.

Or. fr

Emenda 1269
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-popolazzjoni, il-prosperità nazzjonali 
u ż-żona tal-wiċċ għall-Fond ta’ Koeżjoni.

(c) il-popolazzjoni, il-prosperità nazzjonali, 
il-kriterji territorjali (ix-xaqliba, l-
altitudni u l-klima) u ż-żona tal-wiċċ 
għall-Fond ta’ Koeżjoni.

Or. en

Emenda 1270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-perċentwali tat-territorju u l-
popolazzjoni affettwati minn żvantaġġi 
ġeografiċi jew demografiċi permanenti u 
gravi, bħalma msemmi fl-Artikolu 174 tat-
Trattat u fl-Artikolu 111.4 ta’ dan ir-
Regolament.
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Or. es

Emenda 1271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) iż-żona tat-territorji li għandhom 
żvantaġġi naturali, ġeografiċi jew 
demografiċi gravi u permanenti hekk kif 
imsemmi fl-Artikolu 174 tat-Trattat

Or. fr

Emenda 1272
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 2 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) ir-riżultati miksuba għandhom jiġu 
riveduti u, skont il-każ, adattati sabiex id-
dejta li joħorġu mill-applikazzjoni tal-
kriterji definiti fil-paragrafi (a), (b), (c) u 
(d) jirriflettu b’mod oġġettiv is-sitwazzjoni 
reali li tnisslet mill-kriżi ekonomika u 
soċjali tal-aħħar snin.

Or. es

Emenda 1273
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati, 
40 % għal reġjuni ta' tranżizzjoni u 52 % 
għal reġjuni aktar żviluppati f’kull Stat 
Membru għandhom jiġu allokati lill-FSE. 
Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE

imħassar

Or. de

Emenda 1274
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati, 
40 % għal reġjuni ta' tranżizzjoni u 52 % 
għal reġjuni aktar żviluppati f’kull Stat 
Membru għandhom jiġu allokati lill-FSE. 
Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE

Imħassar

Or. en

Emenda        1275
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati, 
40 % għal reġjuni ta' tranżizzjoni u 52 % 
għal reġjuni aktar żviluppati f’kull Stat 
Membru għandhom jiġu allokati lill-FSE. 
Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE.

imħassar

Or. fi

Justification

Filwaqt illi titqies il-varjazzjoni fiċ-ċirkostanzi bejn pajjiżi u reġjuni, u filwaqt illi jiġu 
kkunsidrati l-priniċipji tal-ġestjoni kondiviża, l-Istati Membri għandu jkollhom il-permess li 
jiddeċiedu għalihom infushom mad-distribuzzjoni tal-finanzjament.

Emenda 1276
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati, 
40 % għal reġjuni ta' tranżizzjoni u 52 % 
għal reġjuni aktar żviluppati f’kull Stat 
Membru għandhom jiġu allokati lill-FSE. 
Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandha titħalla f’idejn ir-reġjun biex jistabbilixxi l-massa kritika għall-appoġġ tal-FSE 



PE491.056v01-00 88/175 AM\903905MT.doc

MT

skont analiżi xierqa tat-tip SWOT, u jiġġustifika b’mod xieraq fil-programmi operazzjonali 
rispettivi.

Emenda 1277
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati, 
40 % għal reġjuni ta' tranżizzjoni u 52 % 
għal reġjuni aktar żviluppati f’kull Stat 
Membru għandhom jiġu allokati lill-FSE. 
Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE.

3. Mill-inqas 20 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati, 
35 % għal reġjuni ta’ tranżizzjoni u 40 % 
għal reġjuni aktar żviluppati f’kull Stat 
Membru għandhom jiġu allokati lill-FSE. 
Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Allokazzjoni kbira mill-fondi importanti ħafna għall-FSE, li tillimita wisq lill-awtoritajiet ta’ 
ġestjoni se turi nuqqas ta’ teħid u nuqqas fl-użu tal-kapaċitajiet finanzjarji tal-politika ta' 
koeżjoni biex din tissodisfa l-għanijiet tagħha.

Emenda 1278
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati, 
40 % għal reġjuni ta' tranżizzjoni u 52 % 
għal reġjuni aktar żviluppati f’kull Stat 
Membru għandhom jiġu allokati lill-FSE. 
Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
appoġġ lil Stat Membru permezz tal-

imħassar
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[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE

Or. en

Emenda 1279
Jan Březina

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati, 
40 % għal reġjuni ta' tranżizzjoni u 52 % 
għal reġjuni aktar żviluppati f’kull Stat 
Membru għandhom jiġu allokati lill-FSE. 
Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE

Imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ishma minimi stabbiliti għall-FSE għandhom isiru konfomi mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill 
dwar il-Ħames Rapport fuq il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali.

Emenda 1280
Eleni Theocharous

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati, 
40 % għal reġjuni ta' tranżizzjoni u 52 % 
għal reġjuni aktar żviluppati f’kull Stat 

3. Mill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati, 
40 % għal reġjuni ta' tranżizzjoni u 52 % 
għal reġjuni aktar żviluppati f’kull Stat 
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Membru għandhom jiġu allokati lill-FSE. 
Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE

Membru għandhom jiġu allokati lill-FSE. 
Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE. L-Istati 
Membri li huma Gżejjer Żgħar li jirċievu 
fondi mill-Fond ta’ Koeżjoni u gżejjer 
oħra ħlief dawk fejn ikun allokat il-
kapital ta’ Stat Membru jew li jkollhom 
rabta fissa mal-kontinent, mill-inqas 25% 
tar-riżorsi tal-Fondi Strutturali 
għandhom jiġu allokati lill-FSE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta fuq il-mejda dwar l-allokazzjoni fost l-FSE u l-FEŻR toħloq diffikultajiet għall-
Istati Membri li huma gżejjer u reġjuni biex jużaw il-fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni b’mod li 
jissodisfa l-bżonnijiet tagħhom l-aħjar.

Emenda 1281
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati, 
40 % għal reġjuni ta' tranżizzjoni u 52 %
għal reġjuni aktar żviluppati f’kull Stat 
Membru għandhom jiġu allokati lill-FSE. 
Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE

3. Mill-inqas 15 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati u 
25 % għal reġjuni aktar żviluppati f’kull 
Stat Membru għandhom jiġu allokati lill-
FSE. Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun disponibbli kontribut flessibbli mill-FSE skont il-pożizzjoni inizjali reġjonali, u 
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dan m’għandux ikun imfixkel minn rati artifiċjali. Inkella jkun hemm il-periklu, li l-fondi 
insuffiċjenti tal-FSE jkunu disponibbli f’reġjuni ifqar għall-edukazzjoni u l-kwalifikazzjoni.

Emenda 1282
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati,
40 % għal reġjuni ta' tranżizzjoni u 52 % 
għal reġjuni aktar żviluppati f’kull Stat 
Membru għandhom jiġu allokati lill-FSE. 
Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE

3. Mir-riżorsi tal-Fondi Strutturali, kull 
Stat Membru għandu jalloka l-proporzjon 
tal-FSE li jadatta bl-aħjar mod għall-
istrateġija tiegħu għall-iżvilupp reġjonali. 
Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dawn il-perċentwali mhumiex ġustifikati fid-dawl tal-assorbiment mir-reġjuni tad-diversi 
Fondi fil-passat, għalhekk qed ikun propost, f’kuntest ta’ politika reġjonali, li kull Stat 
Membru jkun jista’ jadatta l-istrateġija tiegħu għall-iżvilupp reġjonali skont il-Fondi 
disponibbli.

Emenda 1283
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati, 
40 % għal reġjuni ta' tranżizzjoni u 52 %
għal reġjuni aktar żviluppati f’kull Stat 
Membru għandhom jiġu allokati lill-FSE. 

3. Mill-inqas 15 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati u 
25 % għal reġjuni aktar żviluppati f’kull 
Stat Membru għandhom jiġu allokati lill-
FSE. Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
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Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE

appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE.

Or. en

Emenda 1284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati,
40 % għal reġjuni ta' tranżizzjoni u 52 % 
għal reġjuni aktar żviluppati f’kull Stat 
Membru għandhom jiġu allokati lill-FSE. 
Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE.

3. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu, 
fin-negozjati għall-approvazzjoni tal-
Kuntratti ta’ Assoċjazzjoni flimkien mal-
Kummissjoni Ewropea, id-distribuzzjoni 
tar-riżorsi allokati bejn il-Fondi 
individwali inklużi fil-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-FEŻR diġà jikkontribwixxi kważi daqs il-FSE għall-ħolqien tax-xogħol. Żieda perċentwali 
żgħira fl-FSE ma tiġix assorbita mill-parti l-kbira tar-reġjuni u tikkrea wkoll riġidità u 
ineffiċjenza fl-applikazzjoni tal-Fondi (SMEs, Innovazzjoni u Żvilupp, ICT). Il-FSE mhuwiex 
orjentat lejn politiki attivi tax-xogħol daqs kemm lejn l-inklużjoni soċjali. Il-FEŻR qiegħed 
jirriżulta aktar effettiv mill-FSE fil-ħolqien tax-xogħol u l-politiki tat-tkabbir.

Emenda 1285
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas 
żviluppati, 40 % għal reġjuni ta' 
tranżizzjoni u 52 % għal reġjuni 
aktar żviluppati f’kull Stat 
Membru għandhom jiġu allokati 
lill-FSE. Għall-fini ta’ din id-
dispożizzjoni, l-appoġġ lil Stat 
Membru permezz tal-[Istrument 
‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-
sehem ta’ Fondi Strutturali allokat 
lill-FSE

3. Mill-inqas 20 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas 
żviluppati, 35% għal reġjuni ta' 
tranżizzjoni u 40 % għal reġjuni 
aktar żviluppati bejn wieħed u 
ieħor f’kull Stat Membru 
għandhom jiġu allokati lill-FSE. 
Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, 
l-appoġġ lil Stat Membru permezz 
tal-[Istrument ‘Ikel għal persuni 
fil-bżonn’] għandu jitqies bħala 
parti mis-sehem ta’ Fondi 
Strutturali allokat lill-FSE

Or. it

Justification

Jitqies li l-perċentwali minimi proposti huwa għoljin wisq u qed jiġi propost tnaqqis

Emenda 1286
Manfred Weber

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati, 
40 % għal reġjuni ta' tranżizzjoni u 52 % 
għal reġjuni aktar żviluppati f’kull Stat 
Membru għandhom jiġu allokati lill-FSE. 
Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] 
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ 
Fondi Strutturali allokat lill-FSE

3. Mill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali f’kull Stat Membru għandhom 
jiġu allokati lill-FSE. Għall-fini ta’ din id-
dispożizzjoni, l-appoġġ lil Stat Membru 
permezz tal-[Istrument ‘Ikel għal persuni 
fil-bżonn’] għandu jitqies bħala parti mis-
sehem ta’ Fondi Strutturali allokat lill-FSE.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat appoġġ effiċjenti, ibbilanċjat u orjentati lejn il-miri fir-reġjun ir-riżorsi tal-
Fondi Strutturali m’għandhomx jiġu regolati minn kwotazzjonijiet vinkolanti. Ir-reġjuni 
għandu jkollhom il-flessibilità biex jiddeċiedu huma stess jekk jikkonċentrawx fuq proġetti tal-
FSE jew tal-FEŻR.

Emenda 1287
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-limitu tal-FSE għal kull kategorija 
tar-reġjuni għandu jkun flessibbli u skont 
il-partikolaritajiet u l-ħtiġijiet speċifiċi 
tar-reġjuni u l-Istati Membri kkonċernati 
għandu jkollhom il-possibilità li 
jistabbilixxu l-limitu permezz ta’ ftehim 
reċiproku mal-Kummissjoni, abbażi ta’ 
każ b’każ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni u l-awtoritajiet lokali jeħtieġu aktar flessibilità fit-tfassil tal-programmi sabiex 
jilħqu aħjar l-objettivi tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE.

Emenda 1288
Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni 
għall-infrastruttura tat-trasport skont il-
faċilità Connecting Europe għandu jkun 
ta’ EUR 10 000 000 000.

imħassar

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
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billi timplimenta att li jistabbilixxi l-
ammont li għandu jiġi trasferit mill-
allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni għal 
kull Stat Membru, għall-perjodu sħiħ. L-
allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni ta’ kull 
Stat Membru għandha titnaqqas kif 
meħtieġ.
L-approprjazzjonijiet annwali li 
jikkorrispondu għas-sostenn mill-Fond ta' 
Koeżjoni imsemmi fl-ewwel subparagrafu 
għandhom jiddaħħlu fil-linji tal-baġit 
rilevanti tal-faċilità Connecting Europe 
mill-eżerċizzju tal-baġit tal-2014.
Is-sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni skont il-
faċilità Connecting Europa għandu jiġi 
implimentat skont l-Artikolu [13] tar-
Regolament (EU) [...]/2012 dwar l-
istabbilizzazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa35, f’relazzjoni ma’ proġetti 
elenkati fl-Anness 1 ta’ dan ir-
Regolament, bl-għoti tal-akbar prijorità 
possibbli lil proġetti li jkunu jirrispettaw l-
allokazzjonijiet nazzjonali skont il-Fond 
ta’ Koeżjoni.

Or. en

Emenda 1289
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni 
għall-infrastruttura tat-trasport skont il-
faċilità Connecting Europe għandu jkun 
ta’ EUR 10 000 000 000.

imħassar

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
billi timplimenta att li jistabbilixxi l-
ammont li għandu jiġi trasferit mill-
allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni għal 
kull Stat Membru, għall-perjodu sħiħ. L-
allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni ta’ kull 
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Stat Membru għandha titnaqqas kif 
meħtieġ.
L-approprjazzjonijiet annwali li 
jikkorrispondu għas-sostenn mill-Fond ta' 
Koeżjoni imsemmi fl-ewwel subparagrafu 
għandhom jiddaħħlu fil-linji tal-baġit 
rilevanti tal-faċilità Connecting Europe 
mill-eżerċizzju tal-baġit tal-2014.
Is-sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni skont il-
faċilità Connecting Europa għandu jiġi 
implimentat skont l-Artikolu [13] tar-
Regolament (EU) [...]/2012 dwar l-
istabbilizzazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa35, f’relazzjoni ma’ proġetti 
elenkati fl-Anness 1 ta’ dan ir-
Regolament, bl-għoti tal-akbar prijorità 
possibbli lil proġetti li jkunu jirrispettaw l-
allokazzjonijiet nazzjonali skont il-Fond 
ta’ Koeżjoni.

Or. en

Emenda 1290
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni għall-
infrastruttura tat-trasport skont il-faċilità 
Connecting Europe għandu jkun ta’ 
EUR 10 000 000 000.

imħassar

Or. en

Emenda 1291
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni għall-
infrastruttura tat-trasport skont il-faċilità 
Connecting Europe għandu jkun ta’ 
EUR 10 000 000 000.

Is-sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni għall-
infrastruttura tat-trasport skont il-faċilità 
Connecting Europe għandu jkun ta’ 
EUR XX. Dan l-ammont għandu jintuża 
biss għal proġetti li għandhom jiġu 
implimentati fl-Istati Membri eliġibbli 
għal finanzjament skont il-Fond ta’ 
Koeżjoni, u r-rata applikabbli rata ta’ 
kofinanzjament għandha tkun dik 
prevista fl-Artikolu 110(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kondizzjonijiet għall-appoġġ tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa mill-Fond ta’ Koeżjoni 
jeħtieġ li jiġu ċċarati.

Emenda 1292
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
billi timplimenta att li jistabbilixxi l-
ammont li għandu jiġi trasferit mill-
allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni għal 
kull Stat Membru, għall-perjodu sħiħ. L-
allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni ta’ kull 
Stat Membru għandha titnaqqas kif 
meħtieġ.

imħassar

Or. en

Emenda 1293
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
billi timplimenta att li jistabbilixxi l-
ammont li għandu jiġi trasferit mill-
allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni għal 
kull Stat Membru, għall-perjodu sħiħ. L-
allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni ta’ kull 
Stat Membru għandha titnaqqas kif 
meħtieġ.

imħassar

Or. en

Emenda 1294
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approprjazzjonijiet annwali li 
jikkorrispondu għas-sostenn mill-Fond ta' 
Koeżjoni imsemmi fl-ewwel subparagrafu 
għandhom jiddaħħlu fil-linji tal-baġit 
rilevanti tal-faċilità Connecting Europe 
mill-eżerċizzju tal-baġit tal-2014.

imħassar

Or. en

Emenda 1295
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approprjazzjonijiet annwali li 
jikkorrispondu għas-sostenn mill-Fond ta' 
Koeżjoni imsemmi fl-ewwel subparagrafu 

imħassar
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għandhom jiddaħħlu fil-linji tal-baġit 
rilevanti tal-faċilità Connecting Europe 
mill-eżerċizzju tal-baġit tal-2014.

Or. en

Emenda 1296
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni skont il-
faċilità Connecting Europa għandu jiġi 
implimentat skont l-Artikolu [13] tar-
Regolament (EU) [...]/2012 dwar l-
istabbilizzazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa35, f’relazzjoni ma’ proġetti 
elenkati fl-Anness 1 ta’ dan ir-
Regolament, bl-għoti tal-akbar prijorità 
possibbli lil proġetti li jkunu jirrispettaw l-
allokazzjonijiet nazzjonali skont il-Fond 
ta’ Koeżjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 1297
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni skont il-
faċilità Connecting Europa għandu jiġi 
implimentat skont l-Artikolu [13] tar-
Regolament (EU) [...]/2012 dwar l-
istabbilizzazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa35, f’relazzjoni ma’ proġetti 
elenkati fl-Anness 1 ta’ dan ir-
Regolament, bl-għoti tal-akbar prijorità 

imħassar
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possibbli lil proġetti li jkunu jirrispettaw l-
allokazzjonijiet nazzjonali skont il-Fond 
ta’ Koeżjoni.

Or. en

Emenda 1298
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni skont il-
faċilità Connecting Europa għandu jiġi 
implimentat skont l-Artikolu [13] tar-
Regolament (EU) [...]/2012 dwar l-
istabbilizzazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa35, f’relazzjoni ma’ proġetti 
elenkati fl-Anness 1 ta’ dan ir-Regolament, 
bl-għoti tal-akbar prijorità possibbli lil 
proġetti li jkunu jirrispettaw l-
allokazzjonijiet nazzjonali skont il-Fond ta’ 
Koeżjoni.

Is-sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni skont il-
faċilità Connecting Europa għandu jiġi 
implimentat skont l-Artikolu [11] tar-
Regolament (EU) [...]/2012 li jistabbilixxi 
l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa35, 
f’relazzjoni ma’ proġetti elenkati fl-
Anness 1 ta’ dan ir-Regolament, bl-għoti 
tal-akbar prijorità possibbli lil proġetti li 
jkunu jirrispettaw l-allokazzjonijiet 
nazzjonali skont il-Fond ta’ Koeżjoni.
Bħala eċċezzjoni, sal-31 ta’ Diċembru 
2016 l-għażla ta’ proġetti eliġibbli għall-
finanzjament għandu jsir b’rispett għall-
allokazzjonijiet nazzjonali trasferiti mill-
Fond ta’ Koeżjoni għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Perjodu ta’ 3 snin, li matulu huma ggarantiti allokazzjonijiet nazzjonali, ikun meħtieġ sabiex 
jiġi żgurat li l-Istati Membri kollha jkunu jistgħu jippreparaw sensiela ta’ proġetti bl-użu tal-
istrumenti disponibbli ta’ assistenza mill-Kummissjoni. Wara dan il-perjodu, ikunu 
applikabbli r-regoli normali previsti fir-regolament dwar il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa.

Emenda         1299
Ramona Nicole Mănescu



AM\903905MT.doc 101/175 PE491.056v01-00

MT

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni skont il-
faċilità Connecting Europa għandu jiġi 
implimentat skont l-Artikolu [13] tar-
Regolament (EU) [...]/2012 dwar l-
istabbilizzazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa35 f’relazzjoni ma’ proġetti 
elenkati fl-Anness 1 ta’ dan ir-
Regolament, bl-għoti tal-akbar prijorità 
possibbli lil proġetti
li jkunu jirrispettaw l-allokazzjonijiet 
nazzjonali skont il-Fond ta’ Koeżjoni.

Is-sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni skont il-
faċilità Connecting Europa għandu jiġi 
implimentat skont l-Artikolu [13] tar-
Regolament (EU) [...]/2012 dwar l-
istabbilizzazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa35 li tkun tirrispetta l-
allokazzjonijiet nazzjonali skont il-Fond ta’ 
Koeżjoni u tiżgura l-kompetizzjoni ġusta 
bejn il-proġetti.

Or. ro

Emenda 1300
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni skont il-
faċilità Connecting Europa għandu jiġi 
implimentat skont l-Artikolu [11] tar-
Regolament (EU) [...]/2012 dwar l-
istabbilizzazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa35, f’relazzjoni ma’ proġetti 
elenkati fl-Anness 1 ta’ dan ir-Regolament, 
bl-għoti tal-akbar prijorità possibbli lil 
proġetti li jkunu jirrispettaw l-
allokazzjonijiet nazzjonali skont il-Fond ta’ 
Koeżjoni

Is-sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni skont il-
faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għandu jiġi 
implimentat skont l-Artikolu [13] tar-
Regolament (EU) [...]/2012 dwar l-
istabbilizzazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa35, f’relazzjoni ma’ proġetti 
elenkati fl-Anness 1 ta’ dan ir-Regolament, 
bl-għoti tal-akbar prijorità possibbli lil 
proġetti li jkunu jirrispettaw l-
allokazzjonijiet nazzjonali skont il-Fond ta’ 
Koeżjoni. Madankollu, sal-31 ta’ 
Diċembru 2016, l-għażla ta’ proġetti 
eliġibbli se titwettaq f’konformità mal-
allokazzjonijiet trasferiti mill-Fond ta’ 
Koeżjoni għall-faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”.
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi ffacilitat li l-allokazzjonijiet nazzjonali tal-Fond ta’ Koeżjoni jiġu rispettati u li l-
Istati Membri jkunu jistgħu jħejju għażla ta’ proġetti fl-ewwel snin bl-għajnuna tal-
Kummissjoni, ikun utli li jiġi stabbilit perjodu ta’ tliet snin fil-bidu tal-perjodu ta’ 
programmazzjoni li fih tiġi assigurata l-allokazzjoni ta’ kull Stat Membru.

Emenda 1301
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw skont l-Artikolu 14c 1 
(ġdid), li l-ftehimiet ta’ sħubija u wkoll il-
programmi operazzjonali jiżguraw 
kooperazzjoni effettiva u implimentattiva 
tal-fondi strutturali u ta’ koeżjoni, kif 
ukoll kooperazzjoni mal-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa u mar-
Regolamenti TENs;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kontroreferenzi kollha għandhom ikunu adattati kif jixraq.

Emenda 1302
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sostenn mill-Fondi Strutturali għal [ikel 
lil persuni fil-bżonn] skont l-Investiment 

Is-sostenn mill-Fondi Strutturali għal [ikel 
lil persuni fil-bżonn] skont l-Investiment 
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għat-Tkabbir u l-Impjiegi għandu jkun 
EUR 2 500 000 000.

għat-Tkabbir u l-Impjiegi għandu jkun 
EUR 3 500 000 000.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-ammont tal-istrument tal-għajnuna għall-ikel lill-persuni żvantaġġjati kien ta’ 
EUR 500 000 00 fis-sena matul il-perjodu preċedenti ta’ programmazzjoni. Minħabba li l-
għan ta’ dan il-programm huwa li jingħata appoġġ lill-persuni esposti għal faqar estrem, li n-
numru tagħhom qiegħed dejjem jiżdied mal-kriżi ekonomika li għaddejja minnha l-UE, huwa 
neċessarju li tal-anqas jinżamm l-istess ammont ta’ finanzjament għall-perjodu 2014-2020

Emenda 1303
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sostenn mill-Fondi Strutturali għal [ikel 
lil persuni fil-bżonn] skont l-Investiment 
għat-Tkabbir u l-Impjiegi għandu jkun 
EUR 2 500 000 000.

Is-sostenn mill-Fondi Strutturali għal [ikel 
lil persuni fil-bżonn] skont l-Investiment 
għat-Tkabbir u l-Impjiegi għandu jkun 
EUR 3 500 000 000.

Or. fr

Emenda 1304
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sostenn mill-Fondi Strutturali għal [ikel 
lil persuni fil-bżonn] skont l-Investiment 
għat-Tkabbir u l-Impjiegi għandu jkun 
EUR 2 500 000 000.

Is-sostenn għal [ikel lil persuni fil-bżonn] 
għandu jkun EUR XXX.

Or. es
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Emenda 1305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
billi timplimenta att li jistabbilixxi l-
ammont li għandu jiġi trasferit mill-
allokazzjoni tal-Fondi Strutturali ta’ kull 
Stat Membru, għall-perjodu sħiħ f’kull 
Stat Membru. L-allokazzjoni tal-Fond 
Strutturali ta’ kull Stat Membru għandha 
titnaqqas kif meħtieġ.

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
billi timplimenta att li jistabbilixxi l-
ammont li għandu jiġi trasferit, l-ewwel 
nett mill-ammont allokat taħt l-intestatura 
“Konservazzjoni u ġestjoni tar-riżorsi 
naturali” tal-Qafas Finanzjarju tal-
Unjoni Ewropea.

Or. es

Emenda 1306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approprjazzjonijiet annwali li 
jikkorrispondu għas-sostenn mill-Fondi 
Strutturali msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandhom jiddaħħlu fil-
linji tal-baġit rilevanti tal-[istrument ‘ikel 
għal persuni fil-bżonn’] mal-eżerċizzju 
tal-baġit tal-2014.

imħassar

Or. es

Emenda 1307
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. 5% tar-riżorsi għall-għan tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi 
għandhom jikkostitwixxu r-riżerva tal-
prestazzjoni li trid tiġi allokata skont l-
Artikolu 20.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament għall-applikazzjoni ta’ qabel biex tiġi kkanċellata r-riżerva tal-prestazzjoni.

Emenda 1308
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. 5% tar-riżorsi għall-Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi għan għandhom 
jikkostitwixxu riżerva tal-prestazzjoni li 
għandhom jiġu allokati skond Artikolu 
20.

imħassar

Or. en

Emenda 1309
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. 5% tar-riżorsi għall-għan tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi 
għandhom jikkostitwixxu r-riżerva tal-
prestazzjoni li trid tiġi allokata skont l-
Artikolu 20.

imħassar
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Or. fr

Emenda 1310
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. 5% tar-riżorsi għall-Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi għan għandhom 
jikkostitwixxu riżerva tal-prestazzjoni li 
għandhom jiġu allokati skond Artikolu 
20.

imħassar

Or. en

Emenda 1311
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. 5% tar-riżorsi għall-Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi għan għandhom 
jikkostitwixxu riżerva tal-prestazzjoni li 
għandhom jiġu allokati skond Artikolu 
20.

imħassar

Or. en

Emenda 1312
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. 5% tar-riżorsi għall-għan tal-Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi għandhom 
jikkostitwixxu r-riżerva tal-prestazzjoni li 
trid tiġi allokata skont l-Artikolu 20.

6. Skont il-każ, jekk l-Istat Membru jkun 
iddeċieda hekk, 5% tar-riżorsi għall-għan 
tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi 
għandhom jinħasbu biex jikkostitwixxu 
riżerva tal-prestazzjoni li trid tiġi allokata 
skont l-Artikolu 20.

Or. es

Emenda 1313
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. 0,2% tar-riżorsi FEŻR għall-għan tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi 
għandhom jiġu allokati għall-azzjonijiet 
innovattivi fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni fil-qasam tal-iżvilupp urban 
sostenibbli.

7. XX% tar-riżorsi FEŻR għall-għan tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi 
għandhom jiġu allokati għall-azzjonijiet 
innovattivi fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni fil-qasam tal-iżvilupp urban 
sostenibbli.

Or. es

Emenda 1314
Markus Pieper, Manfred Weber, Herbert Reul, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Ir-riżorsi għall-għan tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 3,48 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għall-impenji tal-baġit mill-Fondi għall-
perjodu 2014 sa 2020 (jiġifieri total ta’ 
EUR 11 700 000 004).

8. Ir-riżorsi għall-għan tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 7 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għall-impenji tal-baġit mill-Fondi għall-
perjodu 2014 sa 2020 (jiġifieri total ta’ 
xxx).
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 37; Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta’ Lulju 2011 għall-Ħames 
Rapport tal-Kummissjoni dwar il-Koeżjoni u għall-Istrateġija għall-Politika ta’ Koeżjoni 
wara l-2013 (2011/2035(INI))

Emenda 1315
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Riikka Manner

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Ir-riżorsi għall-għan tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 3,48 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għall-impenji tal-baġit mill-Fondi għall-
perjodu 2014 sa 2020 (jiġifieri total ta’ 
EUR 11 700 000 004).

8. Ir-riżorsi għall-għan tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 7 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għall-impenji tal-baġit mill-Fondi għall-
perjodu 2014 sa 2020 (jiġifieri total ta’ 
EUR XXX).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fl-estensjoni tal-proposta adottata mill-Parlament Ewropew matul is-sessjoni plenarja, fejn 
huwa qed jitlob li minimu ta’ 7 % mir-riżorsi totali għall-koeżjoni jiġu allokati għall-
kooperazzjoni territorjali Ewropea, huwa ġustifikat li tiġi ffissata perċentwali ta’  7 % tar-
riżorsi totali allokati għall-Fondi għall-perjodu 2014-2020.

Emenda 1316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Ir-riżorsi għall-għan tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 3,48 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għall-impenji tal-baġit mill-Fondi għall-

8. Ir-riżorsi għall-għan tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 7 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għall-impenji tal-baġit mill-Fondi għall-
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perjodu 2014 sa 2020 (jiġifieri total ta’ 
EUR 11 700 000 004).

perjodu 2014 sa 2020 (jiġifieri total ta’ 
EUR XX XXX XXX XXX). Dawn ir-
riżorsi jitnaqqsu mir-riżorsi globali 
allokati għall-politika ta’ koeżjoni fuq il-
bażi ta’ tqassim mill-programmi ta’ 
kooperazzjoni.

Or. en

Emenda         1317
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Ir-riżorsi għall-għan tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 3,48 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għall-impenji tal-baġit mill-Fondi għall-
perjodu 2014 sa 2020 (jiġifieri total ta’ 
EUR 11 700 000 004).

8. Ir-riżorsi għall-għan tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 7 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għall-impenji tal-baġit mill-Fondi għall-
perjodu 2014 sa 2020 (jiġifieri total ta’ 
EUR XX XXX XXX XXX).

Or. fi

Emenda 1318
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 84 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Ir-riżorsi għall-għan tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 3,48 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għall-impenji tal-baġit mill-Fondi għall-
perjodu 2014 sa 2020 (jiġifieri total ta’ 
EUR 11 700 000 004).

8. Ir-riżorsi għall-għan tal-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 3,48 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għall-impenji tal-baġit mill-Fondi għall-
perjodu 2014 sa 2020 (jiġifieri total ta’ 
EUR XX XXX XXX XXX).

Or. es
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Emenda         1319
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 84a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 84a
Riżorsi għal kooperazzjoni 

makroreġjonali
(1) Riżorsi għall-għan tal-kooperazzjoni  
makroreġjonali jistgħu, bi ftehim mal-
grupp tal-Istati Membri li stabbilixxew 
fond għall-iżvilupp makroreġjonali, 
jirrappreżentaw fil-fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali mill-inqas 20 % tar-
riżorsi għall-objettiv ta’ 'Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi' disponibbli lill-Istati 
Membri li stabbilixxew fond għall-
iżvilupp makroreġjonali permezz ta’ 
trattat jew li aċċedew għat-Trattat li 
jistabbilixxi l-Fond għall-Iżvilupp 
makroreġjonali, mill-fondi kollha għall-
perjodu 2014 sa 2020. 
(2) Riżorsi għall-objettiv tal-kooperazzjoni  
makroreġjonali jistgħu, bi ftehim mal-
grupp tal-Istati Membri li stabbilixxew 
fond għall-iżvilupp makroreġjonali 
permezz ta’ trattat, jew stati li aċċedew 
għat-Trattat li jistabbilixxi l-fond għall-
iżvilupp makroreġjonali, jiġu allokati 
wkoll lill-fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali mir-riżorsi pubbliċi tal-
Istati li stabbilixxew fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali permezz ta’ trattat, jew 
stati li aċċedew għat-Trattat li jistabbilixxi 
l-fond għall-iżvilupp makroreġjonali, jew 
minn fondi mill-BEI. 
(3) Riżorsi għal korrezzjonijiet finanzjarji 
tal-fondi kollha miġbura mill-
Kummissjoni kontra l-Istati Membri tal-
makroreġjun inkwistjoni għall-perjodu 
2007 sa 2013, sal-31 ta’ Diċembru 2013, 
huma wkoll riżorsi għal kooperazzjoni 
makroreġjonali.
(4) Riżorsi mill-fondi kollha għall-perjodu 
2007 sa 2013, speċifikament fil-31 ta’ 
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Diċembru 2013, li ma ġewx ikkuntrattati 
mill-Istati Membri tal-makroreġjun 
ikkonċernat, jintużaw ukoll bħala riżorsi 
għall-objettiv tal-Kooperazzjoni 
Makroreġjonali, 
 (5) Riżorsi mill-fondi kollha għall-
perjodu 2007 sa 2013, speċifikament fil-
31 ta’ Diċembru 2013, li ma ġewx 
assorbiti mill-Istati Membri tal-
makroreġjun ikkonċernat, jintużaw ukoll 
bħala riżorsi għall-objettiv tal-
Kooperazzjoni Makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni u l-
kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażata fuq djalogu u kunsens bejn l-Istati Membri, li 
jistabbilixxu fond għall-iżvilupp makroreġjonali permezz ta’ trattat, jew Stati li jaċċedu għat-
Trattat li jistabbilixxi fond għall-iżvilupp makroreġjonali. Dan jinvolvi l-applikazzjoni ta’ 
karatteristiċi b’saħħithom ħafna u ta’ integrazzjoni reali abbażi tal-prinċipju tas-
sussidjarjetà.

Emenda 1320
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 85 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-approprjazzjonijiet totali allokati lil 
kull Stat Membru fir-rigward ta’ reġjuni 
inqas żviluppati, reġjuni ta’ tranżizzjoni u 
reġjuni aktar żviluppati m'għandhomx 
ikunu trasferibbli bejn kull waħda minn 
dawk il-kategoriji ta’ reġjuni. 

1. L-approprjazzjonijiet totali allokati lil 
kull Stat Membru fir-rigward ta’ reġjuni 
inqas żviluppati u reġjuni aktar żviluppati 
m'għandhomx ikunu trasferibbli bejn kull 
waħda minn dawk il-kategoriji ta’ reġjuni.

Or. de

Emenda 1321
Hermann Winkler
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Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 85 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-approprjazzjonijiet totali allokati lil
kull Stat Membru fir-rigward ta’ reġjuni 
inqas żviluppati, reġjuni ta’ tranżizzjoni u 
reġjuni aktar żviluppati m'għandhomx 
ikunu trasferibbli bejn kull waħda minn 
dawk il-kategoriji ta’ reġjuni. 

1. L-approprjazzjonijiet totali allokati lil 
kull Stat Membru fir-rigward ta’ reġjuni 
inqas żviluppati, reġjuni ta’ tranżizzjoni u 
reġjuni aktar żviluppati normalment
m'għandhomx ikunu trasferibbli bejn kull 
waħda minn dawk il-kategoriji ta’ reġjuni. 

Or. de

Emenda 1322
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 85 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-approprjazzjonijiet totali allokati lil 
kull Stat Membru fir-rigward ta’ reġjuni 
inqas żviluppati, reġjuni ta’ tranżizzjoni u 
reġjuni aktar żviluppati m'għandhomx 
ikunu trasferibbli bejn kull waħda minn 
dawk il-kategoriji ta’ reġjuni.

1. L-approprjazzjonijiet totali allokati lil 
kull Stat Membru fir-rigward ta’ reġjuni 
inqas żviluppati, reġjuni ta’ tranżizzjoni u 
reġjuni aktar żviluppati m'għandhomx 
ikunu trasferibbli bejn kull waħda minn 
dawk il-kategoriji ta’ reġjuni ħlief għal 
programmi multireġjonali b’dimensjoni 
territorjali, pjanijiet ta’ azzjoni konġunta 
(Kap 3 tar-Regolament preżenti), strateġiji 
ta’ żvilupp urban, strateġiji oħra jew patti 
territorjali kif definit fl-Artikolu 12 
paragrafu 1, tar-regolament;

Or. en

Emenda 1323
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 85 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-approprjazzjonijiet totali allokati lil 
kull Stat Membru fir-rigward ta’ reġjuni 
inqas żviluppati, reġjuni ta’ tranżizzjoni u 
reġjuni aktar żviluppati m'għandhomx 
ikunu trasferibbli bejn kull waħda minn 
dawk il-kategoriji ta’ reġjuni.

1. L-approprjazzjonijiet totali allokati lil 
kull Stat Membru fir-rigward ta’ reġjuni 
inqas żviluppati, reġjuni ta’ tranżizzjoni u 
reġjuni aktar żviluppati m'għandhomx 
ikunu trasferibbli jew bejn kull waħda 
minn dawk il-kategoriji ta’ reġjuni fi  stat 
membru partikolari, jew bejn l-Istati 
Membri;

Or. en

Emenda        1324
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 85 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-approprjazzjonijiet totali allokati 
lil kull Stat Membru fir-rigward ta’ reġjuni 
inqas żviluppati, reġjuni ta’ tranżizzjoni u 
reġjuni aktar żviluppati m'għandhomx 
ikunu trasferibbli bejn kull waħda minn 
dawk il-kategoriji ta’ reġjuni.

1. L-approprjazzjonijiet totali allokati 
lil kull Stat Membru fir-rigward ta’ reġjuni 
inqas żviluppati, reġjuni ta’ tranżizzjoni u 
reġjuni aktar żviluppati m'għandhomx 
ikunu trasferibbli bejn kull waħda minn 
dawk il-kategoriji ta’ reġjuni. Din il-
miżura ma tirrigwardjax 
approprjazzjonijiet allokati għall-fond 
għall-iżvilupp makroreġjonali għall-
objettiv tal-kooperazzjoni makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni u l-
kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażata fuq djalogu u kunsens bejn l-Istati Membri, li 
jistabbilixxu fond għall-iżvilupp makroreġjonali permezz ta’ trattat, jew Stati li jaċċedu għat-
Trattat li jistabbilixxi fond għall-iżvilupp makroreġjonali.

Emenda 1325
Fiorello Provera
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 85 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-approprjazzjonijiet totali allokati lil 
kull Stat Membru fir-rigward ta’ reġjuni 
inqas żviluppati, reġjuni ta’ tranżizzjoni u 
reġjuni aktar żviluppati m'għandhomx 
ikunu trasferibbli bejn kull waħda minn 
dawk il-kategoriji ta’ reġjuni.

1. L-approprjazzjonijiet totali allokati lil 
kull Stat Membru fir-rigward ta’ reġjuni 
inqas żviluppati, reġjuni ta’ tranżizzjoni u 
reġjuni aktar żviluppati m’għandhomx 
ikunu trasferibbli bejn kull waħda minn 
dawk il-kategoriji ta’ reġjuni barra mill-
programmi multireġjonali fuq dimensjoni 
territorjali, fil-pjanijiet ta’ azzjoni komuni 
(ara l-Kapitolu 3 ta’ dan ir-Regolament), 
ta’ strateġiji ta’ żvilupp urban, strateġiji 
oħra jew ftehimiet territorjali skont l-
Artikolu 12 (1) tar-Regolament (UE) 
Nru [FSE].

Or. fr

Emenda 1326
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 85 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-approprjazzjonijiet totali allokati lil 
kull Stat Membru fir-rigward ta’ reġjuni 
inqas żviluppati, reġjuni ta’ tranżizzjoni u 
reġjuni aktar żviluppati m'għandhomx 
ikunu trasferibbli bejn kull waħda minn 
dawk il-kategoriji ta’ reġjuni.

1. L-approprjazzjonijiet totali allokati lil 
kull Stat Membru fir-rigward ta’ reġjuni 
inqas żviluppati, reġjuni ta’ tranżizzjoni u 
reġjuni aktar żviluppati m'għandhomx 
ikunu trasferibbli bejn kull waħda minn 
dawk il-kategoriji ta’ reġjuni ħlief għal 
programmi multireġjonali b’dimensjoni 
territorjali, pjanijiet ta’ azzjonijiet komuni 
(ara l-Kap 3 tar-Regolament preżenti), 
strateġiji ta’ żvilupp urban, strateġiji oħra 
jew patti territorjali kif definiti fl-Artikolu 
12 paragrafu 1, tar-regolament (UE) nru 
[FSE].

Or. en
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Emenda          1327
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 85 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’deroga mill-paragrafu 1, il-
Kummissjoni tista’ taċċetta, f’ċirkostanzi 
ġġustifikati kif mistħoqq li huma marbuta 
mal-implimentazzjoni ta' objettiv tematiku 
wieħed jew aktar, proposta minn Stat 
Membru fl-ewwel sottomissjoni tiegħu tal-
Kuntratt tas-Sħubija li jittrasferixxi sa 2% 
tal-approprjazzjoni totali għal kategorija 
ta’ reġjuni lil kategoriji oħra ta’ reġjuni.

imħassar

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni diġà għandhom envelopp finanzjarju speċifiku, għalhekk m’għandux jipproċedi t-
trasferiment ta’ fondi bejn ir-reġjuni, fuq kollox meta l-akbar benefiċjarji huma r-reġjuni l-
aktar żviluppati għad-detriment tal-anqas żviluppati. Huwa evidenti li l-effett mifrux 
hawnhekk mhuwiex se jikkontribbwixxi għal aktar koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
kif stabbilit fl-Artikolu 174 tat-Trattat. Din l-emenda hija konsistenti ma’ dik inkluża fil-
preambolu 59.

Emenda 1328
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 85 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’deroga mill-paragrafu 1, il-
Kummissjoni tista’ taċċetta, f’ċirkostanzi 
ġġustifikati kif mistħoqq li huma marbuta 
mal-implimentazzjoni ta' objettiv tematiku 
wieħed jew aktar, proposta minn Stat 
Membru fl-ewwel sottomissjoni tiegħu tal-
Kuntratt tas-Sħubija li jittrasferixxi sa 2%

2. B’deroga mill-paragrafu 1, il-
Kummissjoni tista’ taċċetta, f’ċirkostanzi 
ġġustifikati kif mistħoqq li huma marbuta 
mal-implimentazzjoni ta' objettiv tematiku 
wieħed jew aktar, proposta minn Stat 
Membru fl-ewwel sottomissjoni tiegħu tal-
Kuntratt tas-Sħubija li jittrasferixxi sa 
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tal-approprjazzjoni totali għal kategorija ta’ 
reġjuni lil kategoriji oħra ta’ reġjuni.

30 % tal-approprjazzjoni totali għal 
kategorija ta’ reġjuni lil kategoriji oħra ta’ 
reġjuni.

Or. de

Emenda 1329
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 85 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’deroga mill-paragrafu 1, il-
Kummissjoni tista’ taċċetta, f’ċirkostanzi 
ġġustifikati kif mistħoqq li huma marbuta 
mal-implimentazzjoni ta' objettiv tematiku 
wieħed jew aktar, proposta minn Stat 
Membru fl-ewwel sottomissjoni tiegħu tal-
Kuntratt tas-Sħubija li jittrasferixxi sa 2%
tal-approprjazzjoni totali għal kategorija ta’ 
reġjuni lil kategoriji oħra ta’ reġjuni.

2. B’deroga mill-paragrafu 1, il-
Kummissjoni tista’ taċċetta, f’ċirkostanzi 
ġġustifikati kif mistħoqq li huma marbuta 
mal-implimentazzjoni ta' objettiv tematiku 
wieħed jew aktar, proposta minn Stat 
Membru fl-ewwel sottomissjoni tiegħu tal-
Kuntratt tas-Sħubija li jittrasferixxi sa 
10 % tal-approprjazzjoni totali għal 
kategorija ta’ reġjuni lil kategoriji oħra ta’ 
reġjuni.

Or. en

Emenda 1330
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 85 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’deroga mill-paragrafu 1, il-
Kummissjoni tista’ taċċetta, f’ċirkostanzi 
ġġustifikati kif mistħoqq li huma marbuta 
mal-implimentazzjoni ta' objettiv tematiku 
wieħed jew aktar, proposta minn Stat 
Membru fl-ewwel sottomissjoni tiegħu tal-
Kuntratt tas-Sħubija li jittrasferixxi sa 2%
tal-approprjazzjoni totali għal kategorija ta’ 
reġjuni lil kategoriji oħra ta’ reġjuni.

2. B’deroga mill-paragrafu 1, il-
Kummissjoni tista’ taċċetta, f’ċirkostanzi 
ġġustifikati kif mistħoqq li huma marbuta 
mal-implimentazzjoni ta' objettiv tematiku 
wieħed jew aktar, proposta minn Stat 
Membru fl-ewwel sottomissjoni tiegħu tal-
Kuntratt tas-Sħubija li jittrasferixxi sa 6 %
tal-approprjazzjoni totali għal kategorija ta’ 
reġjuni lil kategoriji oħra ta’ reġjuni.
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Or. en

Emenda 1331
Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Vincenzo Iovine, Patrizia 
Toia, Guido Milana, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Parti 3 – artiklu 86 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a)L-ispejjeż strutturali, pubbliċi jew 
simili, mġarrba mill-amministrazzjonijiet 
pubbliċi permezz ta’ kofinanzjament tal-
investimenti attivati fil-kuntest tal-
finanzjament b’fondi QSC ser ikunu 
mnaqqsa mill-kalkolu tad-defiċit 
strutturali fid-definizzjoni tal-għanijiet 
fuq żmien medju partikolari għall-pajjiż, 
fil-qafas tar-Regolament UE 1466/97, u 
ser ikunu mnaqqsa xorta waħda fil-
valutazzjoni ta’ konformità mal-aspett 
preventiv tal-patt ta’ stabbiltà u tkabbir, 
fil-qafas tar-Regolament UE 1467/97.

Or. it

Justification

Jitqies neċessarju li jiġi provdut mekkaniżmu li jiggarantixxi lill-Istati Nazzjonali li 
jikkofinanzjaw investimenti fi proġetti meqjusa strateġiċi għall-iżvilupp ekonomiku u għat-
tkabbir tax-xogħol, mingħajr ma jeħlu fil-limitazzjonijiet tal-patt ta’ stabilità.

Emenda 1332
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 86 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Verifika ta’ jekk il-livell tan-nefqa 
strutturali pubblika jew ekwivalenti taħt 
il-mira tal-Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi jkunx inżamm għall-perjodu 

imħassar
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għandha sseħħ biss f’dawk l-Istati 
Membri li fihom, ir-reġjuni inqas 
żviluppati u ta’ tranżizzjoni jkopru mill-
inqas 15 % tal-popolazzjoni totali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjoni tal-addizzjonalità għandha tiġi vverifikata fl-Istati Membri kollha, ara l-
Artikoli 1 u 2; Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta’ Lulju 2011 (2011/2035(INI)) 
“jirrikonoxxi wkoll li l-iffinanzjar Ewropew iżid valur fejn il-proġetti appoġġjati fil-livelli 
nazzjonali, reġjonali u lokali jikkontribwixxu biex jintlaħqu għanijiet pan-Ewropej fl-oqsma 
tal-integrazzjoni Ewropea, it-tkabbir ekonomiku, ir-riċerka [...] u dan ma kienx jinkiseb 
mingħajr l-istimolu Ewropew;”

Emenda 1333
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 86 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Verifika ta’ jekk il-livell tan-nefqa 
strutturali pubblika jew ekwivalenti taħt il-
mira tal-Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi jkunx inżamm għall-perjodu 
għandha sseħħ biss f’dawk l-Istati Membri 
li fihom, ir-reġjuni inqas żviluppati u ta’ 
tranżizzjoni jkopru mill-inqas 15 % tal-
popolazzjoni totali.

Verifika ta’ jekk il-livell tan-nefqa 
strutturali pubblika jew ekwivalenti taħt il-
mira tal-“Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi” jkunx inżamm għall-perjodu 
għandha sseħħ biss f’dawk l-Istati Membri 
li fihom, ir-reġjuni inqas żviluppati u ta’ 
tranżizzjoni jkopru mill-inqas 20 % tal-
popolazzjoni totali. 

Or. fr

Emenda 1334
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 86 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’dawk l-Istati Membri li fihom, ir-reġjuni F’dawk l-Istati Membri li fihom, ir-reġjuni 
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inqas żviluppati u ta’ tranżizzjoni jkopru 
mill-inqas 70 % tal-popolazzjoni, il-
verifika għandha sseħħ fuq livell 
nazzjonali.

inqas żviluppati jkopru mill-inqas 70 % tal-
popolazzjoni, il-verifika għandha sseħħ fuq 
livell nazzjonali.

Or. de

Emenda 1335
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 86 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’dawk l-Istati Membri, li fihom ir-reġjuni 
inqas żviluppati u ta’ tranżizzjoni jkopru 
aktar minn 15 % u inqas minn 70 % tal-
popolazzjoni, il-verifika għandha sseħħ fuq 
livell nazzjonali u reġjonali. Għal dik il-
fini, dawk l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni informazzjoni 
dwar in-nefqa fir-reġjuni anqas żviluppati u 
ta' tranżizzjoni f'kull stadju tal-proċess tal-
verifika. 

F’dawk l-Istati Membri, li fihom ir-reġjuni 
inqas żviluppati jkopru aktar minn 15 % u 
inqas minn 70 % tal-popolazzjoni, il-
verifika għandha sseħħ fuq livell nazzjonali 
u reġjonali. Għal dik il-fini, dawk l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni informazzjoni dwar in-nefqa 
fir-reġjuni anqas żviluppati u ta' 
tranżizzjoni f'kull stadju tal-proċess tal-
verifika. 

Or. de

Emenda 1336
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 86 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’dawk l-Istati Membri, li fihom ir-reġjuni 
inqas żviluppati u ta’ tranżizzjoni jkopru 
aktar minn 15 % u inqas minn 70 % tal-
popolazzjoni, il-verifika għandha sseħħ fuq 
livell nazzjonali u reġjonali. Għal dik il-
fini, dawk l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni informazzjoni 
dwar in-nefqa fir-reġjuni anqas żviluppati u 

F’dawk l-Istati Membri, li fihom ir-reġjuni 
inqas żviluppati u ta’ tranżizzjoni jkopru 
aktar minn 20 % u inqas minn 70 % tal-
popolazzjoni, il-verifika għandha sseħħ fuq 
livell nazzjonali u reġjonali. Għal dik il-
fini, dawk l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni informazzjoni 
dwar in-nefqa fir-reġjuni anqas żviluppati u 
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ta' tranżizzjoni f'kull stadju tal-proċess tal-
verifika.

ta’ tranżizzjoni f’kull stadju tal-proċess tal-
verifika.

Or. fr

Emenda          1337
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 86 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-paragrafi 1 u 6 ma għandhomx 
japplikaw għall-programmi operazzjonali 
taħt l-objettiv ta' kooperazzjoni territorjali 
Ewropea.

7. Il-paragrafi 1 u 6 ma għandhomx 
japplikaw għall-programmi operazzjonali 
taħt l-objettiv ta' kooperazzjoni territorjali 
Ewropea jew għal programmi tal-fond 
għall-iżvilupp makroreġjonali li jiffurmaw 
parti mill-objettiv tal-kooperazzjoni 
makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni u l-
kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażata fuq djalogu u kunsens bejn l-Istati Membri, li 
jistabbilixxu fond għall-iżvilupp makroreġjonali permezz ta’ trattat, jew Stati li jaċċedu għat-
Trattat li jistabbilixxi fond għall-iżvilupp makroreġjonali.

Emenda 1338
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f’assi prijoritarji. Mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 52, assi prijoritarju 
għandu jikkonċerna Fond wieħed għal 
kategorija ta’ reġjun, u għandu 
jikkorrispondi għal objettiv tematiku u 

1. Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f’assi prijoritarji. F’ċirkostanzi 
ġustifikati kif dovut, assi prijoritarju jista’ 
jikkonċerna kategorija waħda jew aktar ta’
reġjuni u jikkombina prijoritajiet ta’ 
investiment komplementari minn objettivi 
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għandu jinkludi prijorità waħda jew aktar
ta’ investiment ta’ dak l-objettiv tematiku 
f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-
Fond. Għall-FSE, assi prijoritarju jista’ 
jikkombina prijoritajiet ta’ investiment 
minn objettivi tematiċi differenti stabbiliti 
fl-Artikolu 9 (8), (9), (10), u (11) sabiex 
tiġi faċilitata l-kontribuzzjoni tagħhom 
għal assi prijoritarji oħra, f'ċirkostanzi 
ġustifikati kif mistħoqq.

tematiċi differenti u minn diversi Fondi, 
f’konformità mar-regoli speċifiċi tal-
Fondi konċernati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rikors għall-programmi b’diversi fondi għandu jkun faċilitat.

Emenda 1339
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f’assi prijoritarji. Mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 52, assi prijoritarju 
għandu jikkonċerna Fond wieħed għal 
kategorija ta’ reġjun, u għandu 
jikkorrispondi għal objettiv tematiku u 
għandu jinkludi prijorità waħda jew aktar 
ta’ investiment ta’ dak l-objettiv tematiku 
f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-
Fond. Għall-FSE, assi prijoritarju jista’ 
jikkombina prijoritajiet ta’ investiment 
minn objettivi tematiċi differenti stabbiliti 
fl-Artikolu 9 (8), (9), (10), u (11) sabiex 
tiġi faċilitata l-kontribuzzjoni tagħhom 
għal assi prijoritarji oħra, f'ċirkostanzi 
ġustifikati kif mistħoqq.

1. Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f’assi prijoritarji. Assi
prijoritarju jista’ jikkonċerna kategorija 
waħda jew aktar tar-reġjuni u għandu 
jinkludi prijorità waħda jew aktar ta’ 
investiment ta’ objettiv tematiku wieħed 
jew aktar f’konformità mar-regoli speċifiċi 
għall-Fond. 

Or. de



PE491.056v01-00 122/175 AM\903905MT.doc

MT

Emenda 1340
Erminia Mazzoni, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, 
Vincenzo Iovine

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f’assi prijoritarji. Mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 52, assi prijoritarju 
għandu jikkonċerna Fond wieħed għal 
kategorija ta’ reġjun, u għandu 
jikkorrispondi għal objettiv tematiku u 
għandu jinkludi prijorità waħda jew aktar 
ta’ investiment ta’ dak l-objettiv tematiku
f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-
Fond. Għall-FSE, assi prijoritarju jista’ 
jikkombina prijoritajiet ta’ investiment 
minn objettivi tematiċi differenti stabbiliti 
fl-Artikolu 9 (8), (9), (10), u (11) sabiex 
tiġi faċilitata l-kontribuzzjoni tagħhom 
għal assi prijoritarji oħra, f'ċirkostanzi 
ġustifikati kif mistħoqq.

1. Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f’assi prijoritarji. Assi 
prijoritarju jista’ jikkonċerna kategorija 
waħda jew aktar ta’ reġjun, jew 
jikkombina prijorità kumplimentari waħda 
jew aktar ta’ investiment minn objettivi 
tematiċi differenti u Fondi, f’konformità 
ma’ regoli speċifiċi għall-Fond.

Or. en

Emenda 1341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f’assi prijoritarji. Mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 52, assi prijoritarju 
għandu jikkonċerna Fond wieħed għal
kategorija ta’ reġjun, u għandu 
jikkorrispondi għal objettiv tematiku u 
għandu jinkludi prijorità waħda jew aktar 
ta’ investiment ta’ dak l-objettiv tematiku 
f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-

1. Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f’assi prijoritarji. Mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 52, assi prijoritarju 
għandu jikkonċerna Fond wieħed u
kategorija waħda ta’ reġjun, u għandu 
jikkorrispondi għal objettiv tematiku u 
għandu jinkludi prijorità waħda jew aktar 
ta’ investiment ta’ dak l-objettiv tematiku 
f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-
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Fond. Għall-FSE, assi prijoritarju jista’ 
jikkombina prijoritajiet ta’ investiment 
minn objettivi tematiċi differenti stabbiliti 
fl-Artikolu 9 (8), (9), (10), u (11) sabiex 
tiġi faċilitata l-kontribuzzjoni tagħhom 
għal assi prijoritarji oħra, f'ċirkostanzi 
ġustifikati kif mistħoqq.

Fond. Assi prijoritarju jista’ jikkombina, 
fejn ikun meħtieġ biex jiżdied l-impatt u l-
effettività f’approċċ integrat tematikament 
koerenti għall-kisba tal-objettivi u l-miri 
tal-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv:

Or. en

Emenda 1342
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f’assi prijoritarji. Mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 52, assi prijoritarju 
għandu jikkonċerna Fond wieħed għal 
kategorija ta’ reġjun, u għandu 
jikkorrispondi għal objettiv tematiku u 
għandu jinkludi prijorità waħda jew aktar 
ta’ investiment ta’ dak l-objettiv tematiku 
f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-
Fond. Għall-FSE, assi prijoritarju jista’ 
jikkombina prijoritajiet ta’ investiment 
minn objettivi tematiċi differenti stabbiliti 
fl-Artikolu 9 (8), (9), (10), u (11) sabiex 
tiġi faċilitata l-kontribuzzjoni tagħhom 
għal assi prijoritarji oħra, f'ċirkostanzi 
ġustifikati kif mistħoqq.

1. Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f’assi prijoritarji. Mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 52, assi prijoritarju 
għandu jikkonċerna Fond wieħed għal 
kategorija ta’ reġjun, u għandu 
jikkorrispondi għal objettiv tematiku u 
għandu jinkludi prijorità waħda jew aktar 
ta’ investiment ta’ dak l-objettiv tematiku 
f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-
Fond. F’ċirkostanzi ġustifikati kif dovut, 
assi prijoritarju jista’ jikkombina 
prijoritajiet ta’ investiment minn objettivi 
tematiċi differenti stabbiliti fl-Artikolu 9 
(8), (9), (10), u (11) sabiex tiġi faċilitata l-
kontribuzzjoni tagħhom għal assi 
prijoritarji oħra.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Meta dan ikun pertinenti u meħtieġ, huwa preferibbli li tissaħħaħ il-koordinazzjoni bejn il-
programmi operazzjonali li jirriżultaw minn objettivi differenti tal-politika ta’ koeżjoni u 
setturi differenti tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea.
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Emenda 1343
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f’assi prijoritarji. Mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 52, assi prijoritarju 
għandu jikkonċerna Fond wieħed għal 
kategorija ta’ reġjun, u għandu 
jikkorrispondi għal objettiv tematiku u 
għandu jinkludi prijorità waħda jew aktar 
ta’ investiment ta’ dak l-objettiv tematiku 
f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-
Fond. Għall-FSE, assi prijoritarju jista’ 
jikkombina prijoritajiet ta’ investiment 
minn objettivi tematiċi differenti stabbiliti 
fl-Artikolu 9 (8), (9), (10), u (11) sabiex 
tiġi faċilitata l-kontribuzzjoni tagħhom 
għal assi prijoritarji oħra, f'ċirkostanzi 
ġustifikati kif mistħoqq.

1. Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f’assi prijoritarji. Mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 52, assi prijoritarju 
għandu jikkonċerna Fond wieħed għal 
kategorija ta’ reġjun, u għandu 
jikkorrispondi għal objettiv tematiku u 
għandu jinkludi prijorità waħda jew aktar 
ta’ investiment ta’ dak l-objettiv tematiku 
f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-
Fond. F’każijiet debitament ġustifikati, 
assi prijoritarju jista’ jikkombina prijorità
ta’ investiment kumplimentari waħda jew 
aktar minn objettivi tematiċi differenti jew 
jikkombin prijorità ta’ investiment 
kumplimentari waħda jew aktar mill-
FEŻR, il-FK, u l-FSE skont objettiv 
tematiku wieħed.

Or. en

Emenda 1344
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f’assi prijoritarji. Mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 52, assi prijoritarju 
għandu jikkonċerna Fond wieħed għal 
kategorija ta’ reġjun, u għandu 
jikkorrispondi għal objettiv tematiku u 
għandu jinkludi prijorità waħda jew aktar 
ta’ investiment ta’ dak l-objettiv tematiku 
f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-
Fond. Għall-FSE, assi prijoritarju jista’ 

1. Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f’assi prijoritarji. Mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 52, assi prijoritarju 
għandu jikkonċerna Fond wieħed għal 
kategorija ta’ reġjun, u għandu 
jikkorrispondi għal objettiv tematiku u 
għandu jinkludi prijorità waħda jew aktar 
ta’ investiment ta’ dak l-objettiv tematiku 
f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-
Fond. Għall-FSE, assi prijoritarju jista’ 
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jikkombina prijoritajiet ta’ investiment 
minn objettivi tematiċi differenti stabbiliti 
fl-Artikolu 9 (8), (9), (10), u (11) sabiex 
tiġi faċilitata l-kontribuzzjoni tagħhom 
għal assi prijoritarji oħra, f'ċirkostanzi 
ġustifikati kif mistħoqq.

jikkombina prijoritajiet ta’ investiment 
minn objettivi tematiċi differenti stabbiliti 
fl-Artikolu 9 (8), (9), (10), u (11) sabiex 
tiġi faċilitata l-kontribuzzjoni tagħhom 
għal assi prijoritarji oħra, f'ċirkostanzi 
ġustifikati kif mistħoqq. Barra minn hekk, 
bil-għan li jiġi indirizzat it-tibdil 
demografiku, fil-każ tal-FEŻR, assi 
prijoritarju wieħed jista’ jikkorrispondi 
għal aktar minn objettiv tematiku wieħed.

Or. es

Emenda 1345
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f’assi prijoritarji. Mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 52, assi prijoritarju 
għandu jikkonċerna Fond wieħed għal 
kategorija ta’ reġjun, u għandu 
jikkorrispondi għal objettiv tematiku u 
għandu jinkludi prijorità waħda jew aktar 
ta’ investiment ta’ dak l-objettiv tematiku 
f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-
Fond. Għall-FSE, assi prijoritarju jista’ 
jikkombina prijoritajiet ta’ investiment 
minn objettivi tematiċi differenti stabbiliti 
fl-Artikolu 9 (8), (9), (10), u (11) sabiex 
tiġi faċilitata l-kontribuzzjoni tagħhom 
għal assi prijoritarji oħra, f'ċirkostanzi 
ġustifikati kif mistħoqq.

1. Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f’assi prijoritarji. Mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 52, assi prijoritarju 
għandu jikkonċerna Fond wieħed għal 
kategorija ta’ reġjun, u għandu 
jikkorrispondi għal objettiv tematiku u 
għandu jinkludi prijorità waħda jew aktar 
ta’ investiment ta’ dak l-objettiv tematiku 
f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-
Fond. Għall-FSE u l-FEŻR, assi 
prijoritarju jista’ jikkombina prijoritajiet ta’ 
investiment minn objettivi tematiċi 
differenti stabbiliti fl-Artikolu 9 (8), (9), 
(10), u (11) sabiex tiġi faċilitata l-
kontribuzzjoni tagħhom għal assi 
prijoritarji oħra, f'ċirkostanzi ġustifikati kif 
mistħoqq.

Or. en

Emenda 1346
Manfred Weber
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Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.  Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f’assi prijoritarji. Mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 52, assi prijoritarju 
għandu jikkonċerna Fond wieħed għal 
kategorija ta’ reġjun, u għandu 
jikkorrispondi għal objettiv tematiku u 
għandu jinkludi prijorità waħda jew aktar 
ta’ investiment ta’ dak l-objettiv tematiku 
f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-
Fond. Għall-FSE, assi prijoritarju jista’ 
jikkombina prijoritajiet ta’ investiment
minn objettivi tematiċi differenti stabbiliti 
fl-Artikolu 9 (8), (9), (10), u (11) sabiex 
tiġi faċilitata l-kontribuzzjoni tagħhom 
għal assi prijoritarji oħra, f'ċirkostanzi 
ġustifikati kif mistħoqq.

1. Programm operazzjonali għandu
jikkonsisti f’assi prijoritarji. Mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 52, assi prijoritarju 
għandu jikkonċerna Fond wieħed għal u 
kategorija waħda ta’ reġjun – minbarra 
għall-Fond ta’ Koeżjoni –, u għandu 
jikkorrispondi għal objettiv tematiku u 
għandu jinkludi prijorità waħda jew aktar 
ta’ investiment ta’ dak l-objettiv tematiku 
f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-
Fond. F'ċirkostanzi ġustifikati kif 
mistħoqq, assi prijoritarju jista’ – jekk dan 
ikun meħtieġ sabiex jiżdiedu l-effikaċja u 
l-effettività f’approċċ koerenti tematiku 
biex jintlaħqu l-għanijiet u l-
kundizzjonijiet tal-Istrateġija tal-UE għat-
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u integrali 
–
a) jinkludi aktar minn kategorija waħda 
tar-reġjuni;
b) jikkombina prijorità ta’ investiment
waħda jew aktar addizzjonali mill-FEŻR, 
il-FK u l-FSE skont objettiv tematiku 
wieħed;
c) jikkombina prijorità ta’ investiment 
waħda jew aktar addizzjonalment minn 
objettivi tematiċi differenti sa 20 % tal-
kontribuzzjoni tal-UE għal programm 
operazzjonali;
d) għall-FSE, il-prijoritajiet ta’ 
investiment minn objettivi tematiċi 
differenti stabbiliti fl-Artikolu 9(8), (9), 
(10) u (11) jiġu kkumbinati sabiex tiġi 
ffaċilitata l-kontribuzzjoni tagħhom għal 
assi prijoritarji oħra.
L-Istati Membri jistgħu jikkombinaw 
flimkien żewġ għażliet jew aktar deskritti 
fil-punti a sa d.

Or. de
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Emenda 1347
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 1 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jikkonċerna aktar minn kategorija 
waħda ta’ reġjun;

Or. en

Emenda 1348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 1 – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jikkombina prijorità ta’ investiment 
kumplimentari waħda jew aktar mill-
FEŻR, il-FK u l-FSE skont objettiv 
tematiku wieħed;

Or. en

Emenda 1349
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 1 – punt c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jikkombina prijorità ta’ investiment 
kumplimentari waħda jew aktar mill-
objettivi tematiċi differenti sa 20 % tal-
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kontribut tal-UE għal programm 
operattiv, b’mod partikolari għal dawk il-
partijiet tal-kontribut li huma ddedikati 
għal approċċ integrat ta’ żvilupp 
territorjali;

Or. en

Emenda 1350
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 1 – punt d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Għall-FSE [...] jikkombina prijoritajiet 
ta’ investiment minn objettivi tematiċi 
differenti stipulati fl-Artikolu 9(8), (9), 
(10) u (11) sabiex jiġi ffaċilitat il-
kontribut tagħhom għal assi prijoritarji 
oħra [...].

Or. en

Emenda 1351
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 1 – punt e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
assi prijoritarju wieħed fi programm 
operattiv għall-Assistenza Teknika kif 
deskritt fl-Artikolu 52; dan l-assi 
prijoritarju m’għandux japplika għall-
paragrafu 2(b)(i), (ii), (iv), (c) (ii) - (via) u 
(e) (i)-(iia) ta’ dan Article;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jekk jiġi adotattat, ir-referenzi għandhom jiġu adattati skont dan.

Emenda 1352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Istati Membri jistgħu jikkombinaw tnejn 
jew aktar mill-opzjonijiet a)-d).

Or. en

Emenda 1353
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) strateġija għall-kontribut tal-programm 
operazzjonali għall-istrateġija tal-Unjoni 
ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, li tinkludi:

(a) strateġija għall-kontribut tal-programm 
operazzjonali għall-kisba ta’ koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali u għall-
istrateġija tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, li 
tinkludi:

Or. en

Emenda 1354
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt a – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet sabiex jiġu 
indirizzati l-isfidi identifikati fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
skont l-Artikolu 121(2) u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, filwaqt 
li jittieħed kont tal-Linji Gwida Integrati u 
l-ispeċifiċitajiet nazzjonali u reġjonali;

(i) l-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet sabiex jiġu 
indirizzati l-isfidi identifikati fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
u l-linji gwida wiesgħa tal-politiki 
ekonomiċi tal-Istati Membri u tal-Unjoni 
skont l-Artikolu 121(2) u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill u l-linji 
gwida li l-Istati Membri għandhom jieħdu 
kont tagħhom fil-politiki tal-impjieg 
tagħhom adottati skont l-Artikolu 148(4) 
tat-Trattat, b’mod partikolari filwaqt li 
jittieħed kont tal-ħtiġijiet għall-iżvilupp 
sostenibbli tal-Istati Membri u/jew reġjuni 
kkonċernati.

Or. en

Emenda 1355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) l-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet sabiex jiġu 
indirizzati l-isfidi identifikati fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
skont l-Artikolu 121(2) u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, filwaqt 
li jittieħed kont tal-Linji Gwida Integrati u 
l-ispeċifiċitajiet nazzjonali u reġjonali;

i) l-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet, filwaqt li 
jittieħed kont tal-Linji Gwida Integrati u l-
ispeċifiċitajiet nazzjonali u reġjonali;

Or. fr

Emenda 1356
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt a – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet sabiex jiġu 
indirizzati l-isfidi identifikati fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
skont l-Artikolu 121(2) u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, filwaqt 
li jittieħed kont tal-Linji Gwida Integrati u 
l-ispeċifiċitajiet nazzjonali u reġjonali;

(i) l-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet sabiex 
jittieħed kont tal-isfidi identifikati fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
rilevanti  skont l-Artikolu 121(2) u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, filwaqt 
li jittieħed kont tal-Linji Gwida Integrati u 
l-ispeċifiċitajiet nazzjonali u reġjonali;

Or. en

Emenda 1357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) ġustifikazzjoni tal-għażla tal-objettivi 
tematiċi u l-prijoritajiet korrispondenti ta' 
investiment, filwaqt li jitqies il-Kuntratt ta' 
Sħubija u r-riżultati tal-evalwazzjoni ex 
ante;

(ii) ġustifikazzjoni tal-għażla tal-objettivi 
tematiċi u l-prijoritajiet korrispondenti ta' 
investiment, filwaqt li jitqies il-Kuntratt ta' 
Sħubija u r-riżultati tal-evalwazzjoni ex 
ante, skont il-ħtiġijiet tal-iżvilupp 
sostenibbli tal-Istati Membri u/jew ir-
reġjuni, fejn xieraq;

Or. en

Emenda 1358
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 2 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) ġustifikazzjoni tal-għażla tal-objettivi 
tematiċi u l-prijoritajiet korrispondenti ta' 
investiment, filwaqt li jitqies il-Kuntratt ta' 

ii) ġustifikazzjoni tal-għażla tal-objettivi 
tematiċi u l-prijoritajiet korrispondenti ta' 
investiment, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet ta’ 
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Sħubija u r-riżultati tal-evalwazzjoni ex 
ante;

kull reġjun u l-Kuntratt ta' Sħubija u r-
riżultati tal-evalwazzjoni ex ante;

Or. de

Emenda 1359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt a – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iia) Preżentazzjoni tat-termini tal-
koordinazzjoni bejn il-programmi 
operazzjonali "Investiment li għandu fil-
mira t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi", 
il-programmi li jirriżultaw mill-mira 
"Kooperazzjoni Territorjali Ewropea" u l-
programmi tal-FEMS, tal-FEAŻR, tal-
Istrument Ewropew ta’ Viċinat u (ENPI), 
tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) u 
tal-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-
Adeżjoni (IPA) għar-reġjuni konċernati.

Or. fr

Emenda 1360
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt a – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iia) jekk ikun meħtieġ, preżentazzjoni tat-
termini ta’ koordinazzjoni bejn il-
programmi operazzjonali "Investiment li 
għandu fil-mira t-tkabbir ekonomiku u l-
impjiegi" u l-programmi ta’ 
kooperazzjoni territorjali u l-programmi 
mis-settur ta’ azzjoni esterna tal-Unjoni li 
jinteressaw lir-reġjuni konċernati.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex titqies aħjar is-sitwazzjoni ta’ reġjuni li m’għandhomx fruntieri Ewropej, għandhom 
jissaħħu d-dispożizzjonijiet favur il-kooperazzjoni fil-programmi operattivi. Dawn id-
dispożizzjonijiet jippermettu wkoll l-iżvilupp ta’ proġetti innovattivi fil-qafas ta’ ftehim ta’ 
kooperazzjoni deċentralizzata.

Emenda 1361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-prijoritajiet ta’ investiment u l-
objettivi speċifiċi korrispondenti;

(i) il-prijoritajiet ta’ investiment u l-
objettivi speċifiċi korrispondenti, skont l-
opzjonijiet differenti stabbiliti fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu

Or. en

Emenda 1362
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) deskrizzjoni tal-azzjonijiet li jridu jiġu 
sostnuti inkluż l-identifikazzjoni tal-gruppi 
fil-mira ewlenin, it-territorji speċifiċi 
mmirati u t-tipi ta' benefiċjarji fejn xieraq 
u l-użu ppjanat ta' strumenti finanzjari;

(iii) deskrizzjoni tal-azzjonijiet li jridu jiġu 
sostnuti inkluż l-identifikazzjoni tal-gruppi 
fil-mira ewlenin, it-territorji speċifiċi 
mmirati u fejn xieraq u l-użu ppjanat ta' 
strumenti finanzjari;

Or. en

Emenda 1363
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kontribut għall-approċċ integrat 
għall-iżvilupp territorjali stabbilit fil-
Kuntratt ta’ Sħubija inkluż:

(c) il-kontribut għall-approċċ integrat 
għall-iżvilupp territorjali inkluż:

Or. en

Emenda 1364
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

i) il-mekkaniżmi li jiżguraw 
koordinazzjoni bejn il-Fondi, l-FAEŻR, l-
EMFF, is-CEF u strumenti ta’ 
finanzjament tal-Unjoni u nazzjonali oħra u 
mal-BEI;

Or. de

Emenda 1365
Jutta Haug, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) il-mekkaniżmi li jiżguraw 
koordinazzjoni bejn il-Fondi, l-FAEŻR, l-
EMFF u strumenti ta’ finanzjament tal-
Unjoni u nazzjonali oħra, speċjalment 
meta dawk jipprovdu kooperazzjoni 
strutturata bħall-programm LIFE, u mal-
BEI;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

“Proġetti Integrati” skont LIFE huma strument konkret ta’ integrazzjoni għall-ambjent u l-
klima. Huma għandhom il-potenzjal li jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għal użu effiċjenti 
tal-fondi, għall-implimentazzjoni koerenti tal-leġiżlazzjoni ambjentali ewlenija u li jżidu l-
kapaċità ta’ assorbiment tal-fondi previsti għall-ambjent u l-klima skont il-koeżjoni u l-
politika agrikola. Biex dan tkun vijabbli fil-prattika, l-attivitajiet kumplimentari potenzjali 
mal-fondi tal-FSE għandhom jiġu identifikati fi stadju bikri.

Emenda 1366
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) il-mekkaniżmi li jiżguraw 
koordinazzjoni bejn il-Fondi tal-FSE, 
f’assi prijoritarju wieħed jew aktar u l-
mekkaniżmi li jiżguraw koordinazzjoni 
bejn il-Fondi u strumenti ta’ finanzjament 
tal-Unjoni u nazzjonali oħra u mal-BEI;

Or. en

Emenda 1367
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) il-mekkaniżmi li jiżguraw 
koordinazzjoni bejn il-Fondi, l-FAEŻR, l-
EMFF u strumenti ta’ finanzjament tal-
Unjoni u nazzjonali oħra u mal-BEI; jekk 
dan ma jkunx ġie deskritt b’mod 
suffiċjenti fil-Kuntratt ta’ Sħubija;
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Or. en

Emenda 1368
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) l-arranġament ta’ kooperazzjoni dwar 
il-prijoritajiet ambjentali u klimatiċi bejn 
amministrazzjonijiet settorjali differenti 
fuq livell nazzjonali u reġjonali, li 
jwasslu, l-ewwelnett, għall-
identifikazzjoni ta’ oqsma fejn l-attivitajiet 
li jikkumplimentaw proġetti integrati fil-
qasam tal-ambjent u l-klima jistgħu jiġu 
previsti u, fit-tieni lok, id-determinazzjoni 
tal-oqsma ta’ finanzjament fejn l-użu ta’ 
soluzzjonijiet, metodi u approċċi validati 
taħt il-programm LIFE jista’ jkun ta’ 
benefiċċju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

“Proġetti Integrati” skont LIFE huma strument konkret ta’ integrazzjoni għall-ambjent u l-
klima. Huma għandhom il-potenzjal li jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għal użu effiċjenti 
tal-fondi, għall-implimentazzjoni koerenti tal-leġiżlazzjoni ambjentali ewlenija u li jżidu l-
kapaċità ta’ assorbiment tal-fondi previsti għall-ambjent u l-klima skont il-koeżjoni u l-
politika agrikola. Biex dan tkun vijabbli fil-prattika, l-attivitajiet kumplimentari potenzjali 
mal-fondi tal-FSE għandhom jiġu identifikati fi stadju bikri.

Emenda 1369
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat 
għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta' 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29;

(ii) fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat 
għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari u l-
mekkaniżmi jikkontribwixxu għal 
investiment territorjali integrat (ITI) 
imsemmi fl-Artikolu 99 ta’ dan ir-
Regolament, inklużi dawk skont l-Artikolu 
12 paragrafu 1 tar-Regolament (UE) Nru 
[FSE] inkluża l-allokazzjoni annwali 
indikattiva ta’ kull Fond għal azzjonijiet 
integrati;

Or. en

Emenda 1370
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat 
għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta' 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29;

(ii) approċċ integrat ippjanat għall-iżvilupp 
territorjali ta’ żoni urbani, rurali, kostali u 
tas-sajd u żoni b’karatteristiċi territorjali 
partikolari, b’mod partikolari l-
arranġamenti ta' implimentazzjoni għall-
Artikoli 28 u 29;

Or. en

Emenda 1371
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat ii) fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat 
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għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta' 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29;

għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali, kostali, muntanjużi u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta' 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni muntanjużi jiffaċċjaw sfidi speċjali naturali. Dawn għandhom jiġġieldu l-problemi 
varji fosthom l-emigrazzjoni u l-iżvantaġġi ekonomiċi. Għalhekk, huwa neċessarju aċċenn 
speċjali ta’ dawn ir-reġjuni.

Emenda 1372
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-lista ta’ bliet fejn se jkunu
implimentati azzjonijiet integrati ta’ 
żvilupp urban sostenibbli, l-allokazzjoni 
annwali indikattiva tas-sostenn tal-FEŻR 
għal dawn l-azzjonijiet, inkluż ir-riżorsi 
ddelegati lill-ibliet għall-ġestjoni skont l-
Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Nru 
[…] [FEŻR] u l-allokazzjoni annwali 
indikattiva ta’ sostenn tal-FSE għal 
azzjonijiet integrati;

(iii) iż-żoni urbani funzjonali, fejn se 
jkunu implimentati azzjonijiet integrati ta’ 
żvilupp urban sostenibbli u inklussiv, 
skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 
Nru (FEŻR), sakemm l-awtoritajiet lokali 
jew korpi eżistenti li jmexxu ż-żoni urbani 
funzjonali fejn għandhom jiġu 
implimentati l-azzjonijiet integrati jkunu 
taw il-kunsens tagħhom; l-allokazzjoni 
annwali indikattiva tas-sostenn tal-FEŻR 
għal dawn l-azzjonijiet, inkluż ir-riżorsi 
ddelegati lill-ibliet għall-ġestjoni skont l-
Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Nru 
[FEŻR] u l-allokazzjoni annwali 
indikattiva ta’ sostenn tal-FSE għal 
azzjonijiet integrati għandhom jiġu 
miżjuda;

Or. en
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Emenda 1373
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-lista ta’ bliet fejn se jkunu 
implimentati azzjonijiet integrati ta’ 
żvilupp urban sostenibbli, l-allokazzjoni 
annwali indikattiva tas-sostenn tal-FEŻR 
għal dawn l-azzjonijiet, inkluż ir-riżorsi 
ddelegati lill-ibliet għall-ġestjoni skont l-
Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Nru 
[…] [FEŻR] u l-allokazzjoni annwali 
indikattiva ta’ sostenn tal-FSE għal 
azzjonijiet integrati,;

(iii) il-lista indikattiva ta’ bliet u spazji 
funzjonali fejn se jkunu implimentati 
azzjonijiet integrati ta’ żvilupp urban 
sostenibbli, l-allokazzjoni annwali 
indikattiva tas-sostenn tal-FEŻR għal dawn 
l-azzjonijiet, inkluż ir-riżorsi ddelegati lill-
ibliet għall-ġestjoni skont l-Artikolu 7(2) 
tar-Regolament (UE) Nru […] [FEŻR] u l-
allokazzjoni annwali indikattiva ta’ sostenn 
tal-FSE għal azzjonijiet integrati;

Or. es

Emenda 1374
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Parti 3 – artiklu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) il-lista ta’ bliet fejn se jkunu 
implimentati azzjonijiet integrati ta’ 
żvilupp urban sostenibbli, l-allokazzjoni 
annwali indikattiva tas-sostenn tal-FEŻR 
għal dawn l-azzjonijiet, inkluż ir-riżorsi 
ddelegati lill-ibliet għall-ġestjoni skont l-
Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Nru 
[…] [FEŻR] u l-allokazzjoni annwali 
indikattiva ta’ sostenn tal-FSE għal 
azzjonijiet integrati;

iii) il-lista indikattiva ta’ bliet u ta’ żoni 
funzjonali fejn se jkunu implimentati 
azzjonijiet integrati ta’ żvilupp urban 
sostenibbli. Din il-lista għandha tiġi 
ppreparata flimkien mal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, b’attenzjoni partikolari 
għas-sistemi istituzzjonali ta’ kull Stat 
Membru bil-għan li jiġi garantit aċċess 
sigur għal kull awtorità lokali li tixtieq 
timplimenta miżuri urbani integrati l-
allokazzjoni annwali indikattiva tas-
sostenn tal-FEŻR għal dawn l-azzjonijiet, 
inkluż ir-riżorsi ddelegati lill-ibliet għall-
ġestjoni skont l-Artikolu 7(2) tar-
Regolament (UE) Nru […] [FEŻR] u l-
allokazzjoni annwali indikattiva ta’ sostenn 
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tal-FSE għal azzjonijiet integrati;

Or. it

Emenda 1375
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-lista ta’ bliet fejn se jkunu 
implimentati azzjonijiet integrati ta’ 
żvilupp urban sostenibbli, l-allokazzjoni 
annwali indikattiva tas-sostenn tal-FEŻR 
għal dawn l-azzjonijiet, inkluż ir-riżorsi 
ddelegati lill-ibliet għall-ġestjoni skont l-
Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Nru 
[…] [FEŻR] u l-allokazzjoni annwali 
indikattiva ta’ sostenn tal-FSE għal 
azzjonijiet integrati;

(iii) lista ta’ bliet jew sett ta’ kriterji għall-
għażla ta’ bliet jew żoni urbani funzjonali 
fejn se jkunu implimentati azzjonijiet 
integrati ta’ żvilupp urban sostenibbli, l-
allokazzjoni annwali indikattiva tas-
sostenn tal-FEŻR għal dawn l-azzjonijiet, 
inkluż ir-riżorsi ddelegati lill-ibliet għall-
ġestjoni skont l-Artikolu 7(2) tar-
Regolament (UE) Nru […] [FEŻR] u l-
allokazzjoni annwali indikattiva ta’ sostenn 
tal-FSE għal azzjonijiet integrati;

Or. en

Emenda 1376
Peter Simon

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) il-lista ta’ bliet fejn se jkunu 
implimentati azzjonijiet integrati ta’ 
żvilupp urban sostenibbli, l-allokazzjoni 
annwali indikattiva tas-sostenn tal-FEŻR 
għal dawn l-azzjonijiet, inkluż ir-riżorsi
ddelegati lill-ibliet għall-ġestjoni skont l-
Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Nru 
[…] [FEŻR] u l-allokazzjoni annwali 
indikattiva ta’ sostenn tal-FSE għal 

iii) lista indikattiva ta’ bliet, żoni 
funzjonali urbani u żoni funzjonali 
territorjali oħra, skont il-kriterji stabbiliti 
fl-Artikolu 14 punt bii, fejn se jkunu 
implimentati azzjonijiet integrati ta’ 
żvilupp urban, reġjonali jew territorjali 
sostenibbli, l-allokazzjoni annwali 
indikattiva tas-sostenn tal-FEŻR għal dawn 
l-azzjonijiet, inklużi r-riżorsi ddelegati lill-
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azzjonijiet integrati; ibliet jew faċilitajiet eżistenti oħra skont l-
Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Nru 
[…] [FEŻR]  għall-ġestjoni taż-żoni 
funzjonali urbani jew żoni funzjonali 
territorjali oħra, u l-allokazzjoni annwali 
indikattiva ta’ sostenn tal-FSE għal 
azzjonijiet integrati;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-iżvilupp urban sostenibbli mhuwiex relatat biss mall-ibliet, iżda llum qed 
jitwettaq partikolarment ukoll  f’kategoriji bi spazju akbar, li jinkludu pereżempju iktar bliet, 
l-ibliet u l-inħawi tagħhom jew ir-raggruppament reġjonali, kif ukoll minħabba li l-varjetà ta’ 
kategoriji ta’ żoni fl-Istati Membri hija kbira, dan għandu jiġi rifless fid-definizzjoni taż-żoni 
urbani li għandhom jiġu żviluppati.

Emenda          1377
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) il-lista ta’ bliet fejn se jkunu 
implimentati azzjonijiet integrati ta’ 
żvilupp urban sostenibbli, l-allokazzjoni 
annwali indikattiva tas-sostenn tal-FEŻR 
għal dawn l-azzjonijiet, inkluż ir-riżorsi 
ddelegati lill-ibliet għall-ġestjoni skont l-
Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Nru 
[…] [FEŻR] u l-allokazzjoni annwali 
indikattiva ta’ sostenn tal-FSE għal 
azzjonijiet integrati.

iii) il-lista ta’ bliet fejn se jkunu 
implimentati azzjonijiet integrati ta’ 
żvilupp urban sostenibbli. Din il-lista 
għandha titfassal bi sħubija mal-
awtoritajiet lokali u reġjonali, fir-rigward 
tas-sistemi istituzzjonali partikolari ta’ 
kull Stat Membru biex jiġi żgurat aċċess 
indaqs għall-awtoritajiet lokali kollha li 
jridu jimplimentaw interventi urbani 
integrati; l-allokazzjoni annwali 
indikattiva tas-sostenn tal-FEŻR għal dawn 
l-azzjonijiet, inkluż ir-riżorsi ddelegati lill-
ibliet għall-ġestjoni skont l-Artikolu 7(2)
tar-Regolament (UE) Nru […] [FEŻR] u l-
allokazzjoni annwali indikattiva ta’ sostenn 
tal-FSE għal azzjonijiet integrati.

Or. pt
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Emenda 1378
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-lista ta’ bliet fejn se jkunu 
implimentati azzjonijiet integrati ta’ 
żvilupp urban sostenibbli, l-allokazzjoni 
annwali indikattiva tas-sostenn tal-FEŻR 
għal dawn l-azzjonijiet, inkluż ir-riżorsi 
ddelegati lill-ibliet għall-ġestjoni skont l-
Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Nru 
[…] [FEŻR] u l-allokazzjoni annwali 
indikattiva ta’ sostenn tal-FSE għal 
azzjonijiet integrati;

(iii) il-lista indikattiva ta’ bliet fejn se 
jkunu implimentati azzjonijiet integrati ta’ 
żvilupp urban sostenibbli, l-allokazzjoni 
annwali indikattiva tas-sostenn tal-FEŻR 
għal dawn l-azzjonijiet, inkluż ir-riżorsi 
ddelegati lill-ibliet għall-ġestjoni skont l-
Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Nru 
[…] [FEŻR] u l-allokazzjoni annwali 
indikattiva ta’ sostenn tal-FSE għal 
azzjonijiet integrati;

Or. en

Emenda 1379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(iv) l-identifikazzjoni taż-żoni li fihom l-
iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità se 
jiġi implimentat u tal-arranġamenti ta’ 
implimentazzjoni għall Artikoli 28 u 29, 
inkluża l-allokazzjoni annwali indikattiva 
ta’ kull Fond għal azzjonijiet integrati;

Or. en

Emenda 1380
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt v
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

v) l-arranġamenti għal azzjonijiet 
interreġjonali u transnazzjonali ma’ 
benefiċjarji li jinsabu mill-inqas fi Stat 
Membru wieħed ieħor;

v) l-arranġamenti għal azzjonijiet 
transkonfinali, interreġjonali u 
transnazzjonali ma’ benefiċjarji li jinsabu 
mill-inqas fi Stat Membru wieħed ieħor;

Or. fr

Emenda 1381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(vi) il-kontribuzzjoni tal-inverventi 
ppjanati lejn il-forom kollha ta’ strateġiji 
makroreġjonali u strateġiji dwar qiegħ il-
baħar

Or. en

Emenda 1382
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(vi) fejn xieraq, il-kontribuzzjoni tal-
inverventi ppjanati lejn strateġiji 
makroreġjonali u strateġiji dwar qiegħ il-
baħar u ż-żoni muntanjużi funzjonali; 

Or. es
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Emenda 1383
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

vi) fejn xieraq, il-kontribuzzjoni tal-
interventi ppjanati lejn strateġiji 
makroreġjonali u strateġiji dwar żoni 
marittimi u r-reġjun tal-Alpi;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjun tal-Alpi jiffaċċja sfidi partikolari naturali u demografiċi u jeħtieġ għalhekk, appoġġ 
speċjali mill-Fond Strutturali tal-UE.

Emenda 1384
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt via (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

via) l-identifikazzjoni taż-żoni li fihom 
huma appoġġjati r-rabtiet infrastrutturali 
transkonfinali u/jew ir-rabtiet reġjonali;

Or. de

Emenda 1385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt vi a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi a) il-kontribut għall-approċċ integrat 
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stipulat fil-Kuntratt ta’ Sħubija 
Partinership biex jindirizza l-ħtiġijiet 
speċifiċi taż-żoni ġeografiċi l-aktar 
affettwati mill-faqar jew gruppi fil-mira 
fl-akbar riskju ta’ diskriminazzjoni jew 
esklużjoni, b’attenzjoni speċjali għall-
komunitajiet emarġinati, u l-allokazzjoni 
finanzjarja indikattiva;

Or. en

Emenda 1386
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kontribuzzjoni għall-approċċ 
integrat stabbilita fil-Kuntratt ta’ Sħubija 
sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi 
ta' żoni ġeografiċi l-aktar milquta mill-
faqar jew gruppi fil-mira bl-ogħla riskju 
ta' diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, u l-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva;

imħassar

Or. en

Justification

Jekk l-emenda tiġi adottata, ikun jeħtieġ li r-referenzi korrispondenti jiġu adottati.

Emenda 1387
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 2 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kontribuzzjoni għall-approċċ integrat 
stabbilita fil-Kuntratt ta’ Sħubija sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi ta' żoni 
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew 
gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta' 
diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, u l-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva.

(d) il-kontribuzzjoni għall-approċċ integrat 
stabbilita fil-Kuntratt ta’ Sħubija sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi ta' żoni 
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar u 
reġjuni bi sfidi demografiċi jew gruppi fil-
mira bl-ogħla riskju ta' diskriminazzjoni 
jew esklużjoni, b'kunsiderazzjoni speċjali 
għal komunitajiet marġinalizzati, u l-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva.

Or. de

Emenda 1388
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kontribuzzjoni għall-approċċ integrat 
stabbilita fil-Kuntratt ta’ Sħubija sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi ta' żoni 
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew 
gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta' 
diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, u l-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva;

(d) il-kontribuzzjoni għall-approċċ integrat 
stabbilita fil-Kuntratt ta’ Sħubija sabiex 
jiġu indirizzati l-isfidi demografiċi 
reġjonali u l-ħtiġijiet speċifiċi ta' żoni 
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew 
gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta' 
diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, u l-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva;

Or. en

Emenda 1389
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kontribuzzjoni għall-approċċ integrat 
stabbilita fil-Kuntratt ta’ Sħubija sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi ta' żoni 
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew 
gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta' 
diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, u l-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva;

(d) il-kontribuzzjoni għall-approċċ integrat 
stabbilita fil-Kuntratt ta’ Sħubija sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi ta' żoni 
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew 
gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta' 
diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, u persuni 
b’diżabbiltà, u l-allokazzjoni finanzjarja 
indikattiva;

Or. en

Emenda 1390
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kontribuzzjoni għall-approċċ integrat 
stabbilita fil-Kuntratt ta’ Sħubija sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi ta' żoni 
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew 
gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta' 
diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, u l-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva.

(d) il-kontribuzzjoni għall-approċċ integrat 
stabbilita fil-Kuntratt ta’ Sħubija sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi ta' żoni l-
aktar milquta mill-faqar jew żoni, li 
minħabba l-pożizzjoni ġeografika 
tagħhom jiffaċċjaw sfidi speċjali, bħal 
pereżempju reġjuni muntanjużi, jew 
gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta' 
diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, u l-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni muntanjużi jiffaċċjaw sfidi speċjali naturali. Dawn għandhom jiġġieldu l-problemi 
varji fosthom l-emigrazzjoni u l-iżvantaġġi ekonomiċi. Għalhekk, huwa speċjalment meħtieġ 
approċċ iktar integrat fil-finanzjament permezz tal-Fondi Strutturali.
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Emenda 1391
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kontribuzzjoni għall-approċċ integrat 
stabbilita fil-Kuntratt ta’ Sħubija sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi ta' żoni 
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew 
gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta' 
diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, u l-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva;

(d) fejn xieraq, il-kontribuzzjoni għall-
approċċ integrat stabbilita fil-Kuntratt ta’ 
Sħubija sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
speċifiċi ta' żoni ġeografiċi l-aktar milquta 
mill-faqar jew gruppi fil-mira bl-ogħla 
riskju ta' diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati;

Or. en

Emenda 1392
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt e – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) ir-riżultati tal-Valutazzjoni 
Ambjentali Strateġika tal-programm 
operattiv imwettqa skont id-Direttiva 
2001/42/KE;

Or. en

Emenda 1393
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt e – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) għal kull kondizzjonalità ex ante, 
stabbilita skont l-Anness IV, li mhijiex 
sodisfatta fid-data tas-sottomissjoni tal-
Kuntratt ta’ Sħubija u programm 
operazzjonali, deskrizzjoni tal-azzjonijiet 
sabiex tiġi sodisfatta l-kondizzjonalità ex 
ante u skeda ta’ żmien għal dawn l-
azzjonijiet;

(ii) għal kull kondizzjonalità ex ante, 
stabbilita skont l-Anness IV, li mhijiex 
sodisfatta fid-data tas-sottomissjoni tal-
Kuntratt ta’ Sħubija u programm 
operazzjonali, deskrizzjoni tal-azzjonijiet 
sabiex tiġi sodisfatta l-kondizzjonalità ex 
ante;

Or. en

Emenda 1394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt e – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) l-azzjonijiet meħuda sabiex l-imsieħba 
jiġu involuti fit-tħejjija tal-programm 
operazzjonali, u r-rwol tal-imsieħba fl-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programm operazzjonali;

(iii) l-azzjonijiet meħuda sabiex l-imsieħba 
jiġu involuti fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programm operazzjonali
skont il-kodiċi ta’ kondotta Ewropew 
imsemmi fl-Artikolu 5, inkluża lista tal-
imsieħba involuti, informazzjoni dwar kif 
dawn ġew magħżula, ir-responsabbiltajiet 
u l-fehmiet tagħhom;

Or. en

Emenda 1395
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt e – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) l-azzjonijiet meħuda sabiex l-imsieħba (iii) l-azzjonijiet meħuda sabiex l-imsieħba 
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jiġu involuti fit-tħejjija tal-programm 
operazzjonali, u r-rwol tal-imsieħba fl-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programm operazzjonali;

jiġu involuti fit-tħejjija tal-programm 
operazzjonali, u r-rwol tal-imsieħba 
rilevanti fl-implimentazzjoni tal-programm 
operazzjonali;

Or. en

Emenda 1396
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt f – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1397
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt f – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) l-użu ppjanat tal-opzjoni stabbilita fil-
paragrafu 1(e) ta’ dan l-Artikolu dwar l-
assistenza teknika, u l-azzjonijiet ippjanati 
sabiex tiġi rinfurzata l-kapaċità 
amministrattiva tal-awtoritajietl-użu 
ppjanat ta' assistenza teknika inkluż l-
azzjonijiet sabiex tiġi rinfurzata l-kapaċità 
amministrattiva tal-awtoritajiet u l-
benefiċjarji bl-informazzjoni rilevanti li 
hemm referenza għaliha fil-paragrafu 2 (b) 
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għall-assi prijoritarju kkonċernat, il-
benefiċjarji u l-imsieħba msemmija fl-
Artikolu 5 skont il-kodiċi ta’ kondotta 
Ewropew, bl-informazzjoni rilevanti li 
hemm referenza għaliha fil-paragrafu 2 (b) 
għall-assi prijoritarju kkonċernat;

Or. en

Emenda 1398
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt f – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1399
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt f – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1400
Richard Seeber
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt f – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(ii) valutazzjoni tal-piż amministrattiv 
għall-benefiċjarji u fejn xieraq, l-
azzjonijiet ppjanati sabiex jinkiseb tnaqqis 
tal-piż amministrattiv;

Or. en

Emenda 1401
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt f – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) lista ta' proġetti kbar li għalihom id-
data tal-bidu stmata għall-eżekuzzjoni tax-
xogħlijiet ewlenin hija qabel l-
1 ta’ Jannar 2018;

(iii) lista indikattiva ta' proġetti kbar li 
għalihom id-data tal-bidu stmata għall-
eżekuzzjoni tax-xogħlijiet ewlenin hija 
qabel l-1 ta’ Jannar 2018;

Or. en

Emenda 1402
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt f – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) lista ta' proġetti kbar li għalihom id-
data tal-bidu stmata għall-eżekuzzjoni tax-
xogħlijiet ewlenin hija qabel l-
1 ta’ Jannar 2018;

(iii) lista mhux eżawrjenti ta' proġetti kbar 
li għalihom id-data tal-bidu stmata għall-
eżekuzzjoni tax-xogħlijiet ewlenin hija 
qabel l-1 ta’ Jannar 2018;

Or. en
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Emenda 1403
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt g – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(ii) tabella li tispeċifika, għall-perjodu sħiħ 
ta’ programmazzjoni, għall-programm 
operazzjonali u għal kull assi prijoritarju, l-
ammont tal-approprjazzjoni finanzjarja 
totali tas-sostenn mill-Fondi u l-
kofinanzjament nazzjonali. Għal assi 
prijoritarji li jikkonċernaw aktar minn 
kategorija waħda ta’ reġjun, it-tabella 
għandha tispeċifika l-ammonti differenti 
minn kull Fond u l-ammonti kofinanzjati 
rispettivi għal kull kategorija ta’ reġjun. 
Għal assi prijoritarji li jikkombinaw 
prijorità ta’ investiment kumplimentari 
waħda jew aktar minn Fondi differenti 
tal-FSE, it-tabella għandha tispeċifika l-
ammonti minn kull Fond. Fejn il-
kofinanzjament nazzjonali jkun jikkonsisti 
minn kofinanzjament pubbliku u privat, it-
tabella għandha tagħti t-tqassim indikattiv 
bejn il-komponenti pubbliċi u privati. 
Għandha turi, għall-finijiet ta' 
informazzjoni, il-parteċipazzjoni prevista 
mill-BEI;

Or. en

Emenda 1404
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 2 – punt g – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iia) ir-rabta ppjanata tal-Fondi Strutturali 
u l-Fondi ta’ Koeżjoni ma’ strumenti 
finanzjari oħra, partikolarment is-CEF;
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Or. de

Emenda 1405
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 2 – punt h – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) identifikazzjoni tal-korp ta’ 
akkreditazzjoni, l-awtorità ta’ ġestjoni, l-
awtorità li tiċċertifika fejn applikabbli u l-
awtorità ta’ verifika tal-kontijiet;

i) identifikazzjoni l-awtorità 
amministrattiva, l-awtorità li tiċċertifika 
fejn applikabbli u l-awtorità ta’ verifika tal-
kontijiet;

Or. de

Emenda 1406
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt h – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) identifikazzjoni tal-korp ta’ 
akkreditazzjoni, l-awtorità ta’ ġestjoni, l-
awtorità li tiċċertifika fejn applikabbli u l-
awtorità ta’ verifika tal-kontijiet;

(i) identifikazzjoni tal-awtorità ta’ ġestjoni, 
l-awtorità li tiċċertifika fejn applikabbli u l-
awtorità ta’ verifika tal-kontijiet;

Or. en

Emenda 1407
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 2 – punt h – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) identifikazzjoni tal-korp ta’ 
akkreditazzjoni, l-awtorità ta’ ġestjoni, l-

i) identifikazzjoni tal-awtorità ta’ ġestjoni, 
l-awtorità li tiċċertifika fejn applikabbli u l-
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awtorità li tiċċertifika fejn applikabbli u l-
awtorità ta’ verifika tal-kontijiet;

awtorità ta’ verifika tal-kontijiet;

Or. es

Emenda 1408
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 2 – punt h – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ia) determinazzjoni tal-proċedura għall-
allokazzjoni tal-fondi skont ukoll l-
applikazzjoni tal-proċedura ta’ 
kompetittività;

Or. de

Emenda 1409
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) deskrizzjoni ta' azzjonijiet speċifiċi 
sabiex jitqiesu rekwiżiti ta’ protezzjoni 
ambjentali, l-effiċjenza fir-riżorsi, il-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
addattament, ir-reżistenza għad-diżastri u l-
prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji, fis-
selezzjoni tal-operazzjonijiet;

(i) deskrizzjoni ta' azzjonijiet speċifiċi 
sabiex jitqiesu rekwiżiti ta’ protezzjoni 
ambjentali, l-effiċjenza fir-riżorsi, il-
protezzjoni tal-bijodiversità, il-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima abbażi tal-
ekosistema u l-addattament, ir-reżistenza 
għad-diżastri u l-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tar-riskji, fis-selezzjoni tal-operazzjonijiet;

Or. en

Emenda 1410
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) deskrizzjoni ta' azzjonijiet speċifiċi 
sabiex jitqiesu rekwiżiti ta’ protezzjoni 
ambjentali, l-effiċjenza fir-riżorsi, il-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
addattament, ir-reżistenza għad-diżastri u l-
prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji, fis-
selezzjoni tal-operazzjonijiet;

(i) fejn xieraq, deskrizzjoni ta' azzjonijiet 
speċifiċi sabiex jitqiesu rekwiżiti ta’ 
protezzjoni ambjentali, l-effiċjenza fir-
riżorsi, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u 
l-addattament, ir-reżistenza għad-diżastri u 
l-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji, fis-
selezzjoni tal-operazzjonijiet;

Or. en

Emenda 1411
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) deskrizzjoni ta' azzjonijiet speċifiċi
sabiex jitqiesu rekwiżiti ta’ protezzjoni 
ambjentali, l-effiċjenza fir-riżorsi, il-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
addattament, ir-reżistenza għad-diżastri u l-
prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji, fis-
selezzjoni tal-operazzjonijiet;

(i) informazzjoni dwar azzjonijiet sabiex 
jitqiesu rekwiżiti ta’ protezzjoni 
ambjentali, l-effiċjenza fir-riżorsi, il-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
addattament, ir-reżistenza għad-diżastri u l-
prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji;

Or. en

Emenda 1412
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) deskrizzjoni ta’ azzjonijiet speċifiċi 
sabiex titqies il-promozzjoni tal-inklużjoni 
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tal-gruppi kollha li qed jaffaċċjaw jew 
huma f’riskju ta’ faqar u esklużjoni 
soċjali;

Or. en

Emenda 1413
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) deskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi 
sabiex jiġu promossi opportunitajiet ugwali 
u tiġi evitata kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija, id-disinn u l-
implimentazzjoni tal-programm 
operazzjonali u partikolarment fir-rigward 
tal-aċċess għall-finanzjament filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet tad-diversi gruppi fil-
mira f'riskju ta' din id-diskriminazzjoni u 
partikolarment ir-rekwiżiti tal-iżgurar tal-
aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà;

(ii) deskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi 
sabiex jiġu promossi opportunitajiet ugwali 
u tiġi evitata kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali jew l-identità tas-sessi matul it-
tħejjija, id-disinn u l-implimentazzjoni tal-
programm operazzjonali u partikolarment 
fir-rigward tal-aċċess għall-finanzjament 
filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tad-diversi 
gruppi fil-mira f'riskju ta' din id-
diskriminazzjoni u partikolarment ir-
rekwiżiti tal-iżgurar tal-aċċessibbiltà għal 
persuni b’diżabbiltà;

Or. en

Emenda 1414
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) deskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi 
sabiex jiġu promossi opportunitajiet ugwali 
u tiġi evitata kwalunkwe diskriminazzjoni 

(ii) fejn xieraq, deskrizzjoni tal-azzjonijiet 
speċifiċi sabiex jiġu promossi 
opportunitajiet ugwali u tiġi evitata 
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abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija, id-disinn u l-
implimentazzjoni tal-programm 
operazzjonali u partikolarment fir-rigward 
tal-aċċess għall-finanzjament filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet tad-diversi gruppi fil-
mira f'riskju ta' din id-diskriminazzjoni u 
partikolarment ir-rekwiżiti tal-iżgurar tal-
aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà;

kwalunkwe diskriminazzjoni abbażi ta' 
sess, ta' oriġini razzjali jew etnika, ta' 
reliġjon jew twemmin, ta' diżabbiltà, ta' età 
jew ta' orjentazzjoni sesswali matul it-
tħejjija, id-disinn u l-implimentazzjoni tal-
programm operazzjonali u partikolarment 
fir-rigward tal-aċċess għall-finanzjament 
filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tad-diversi 
gruppi fil-mira f'riskju ta' din id-
diskriminazzjoni u partikolarment ir-
rekwiżiti tal-iżgurar tal-aċċessibbiltà għal 
persuni b’diżabbiltà;

Or. en

Emenda 1415
László Surján

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) deskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi 
sabiex jiġu promossi opportunitajiet ugwali 
u tiġi evitata kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija, id-disinn u l-
implimentazzjoni tal-programm 
operazzjonali u partikolarment fir-rigward 
tal-aċċess għall-finanzjament filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet tad-diversi gruppi fil-
mira f'riskju ta' din id-diskriminazzjoni u 
partikolarment ir-rekwiżiti tal-iżgurar tal-
aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà;

(ii) deskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi 
sabiex jiġu promossi opportunitajiet 
ugwali, sabiex tiġi evitata kwalunkwe 
diskriminazzjoni abbażi ta' sess, ta' oriġini 
razzjali jew etnika, ta' reliġjon jew 
twemmin, ta' diżabbiltà, ta' età jew ta' 
orjentazzjoni sesswali u sabiex tiġi evitat 
ir-riproduzzjoni tas-segregazzjoni matul it-
tħejjija, id-disinn u l-implimentazzjoni tal-
programm operazzjonali u partikolarment 
fir-rigward tal-aċċess għall-finanzjament 
filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tad-diversi 
gruppi fil-mira f'riskju ta' din id-
diskriminazzjoni u partikolarment ir-
rekwiżiti tal-iżgurar tal-aċċessibbiltà għal 
persuni b’diżabbiltà;

Or. en

Emenda 1416
Richard Seeber
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) deskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi
sabiex jiġu promossi opportunitajiet ugwali 
u tiġi evitata kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija, id-disinn u l-
implimentazzjoni tal-programm 
operazzjonali u partikolarment fir-rigward 
tal-aċċess għall-finanzjament filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet tad-diversi gruppi fil-
mira f'riskju ta' din id-diskriminazzjoni u 
partikolarment ir-rekwiżiti tal-iżgurar tal-
aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà;

(ii) informazzjoni dwar l-azzjonijiet sabiex 
jiġu kkunsidrati opportunitajiet ugwali u 
tiġi evitata kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija, id-disinn u l-
implimentazzjoni tal-programm 
operazzjonali u partikolarment fir-rigward 
tal-aċċess għall-finanzjament filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet tad-diversi gruppi fil-
mira f'riskju ta' din id-diskriminazzjoni u 
partikolarment ir-rekwiżiti tal-iżgurar tal-
aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà;

Or. en

Emenda 1417
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iia) deskrizzjoni tal-kontribut tiegħu 
għall-appoġġ infrastrutturali;

Or. de

Emenda 1418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt iii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) deskrizzjoni tal-kontribut tiegħu għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel u, fejn xieraq, l-arranġamenti 
sabiex tiġi żgurata l-integrazzjoni tal-
perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-
livell tal-programm operazzjonali u dak ta’ 
operazzjoni.

(iii) deskrizzjoni tal-kontribut tiegħu għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel u, l-arranġamenti sabiex tiġi żgurata 
l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn is-sessi fil-livell tal-
programm operazzjonali u dak ta’ 
operazzjoni u deskrizzjoni tal-azzjonijiet 
speċifiċi mqiegħda fis-seħħ biex 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa.

Or. en

Emenda 1419
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) deskrizzjoni tal-kontribut tiegħu għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel u, fejn xieraq, l-arranġamenti sabiex 
tiġi żgurata l-integrazzjoni tal-perspettiva 
tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-livell tal-
programm operazzjonali u dak ta’ 
operazzjoni.

(iii) fejn xieraq, deskrizzjoni tal-kontribut 
tiegħu għall-promozzjoni tal-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel u, fejn xieraq, l-
arranġamenti sabiex tiġi żgurata l-
integrazzjoni tal-perspettiva tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi fil-livell tal-programm 
operazzjonali u dak ta’ operazzjoni.

Or. en

Emenda 1420
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) deskrizzjoni tal-kontribut tiegħu 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-

(iii) informazzjoni dwar il-kontribut
tiegħu għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
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nisa u l-irġiel u, fejn xieraq, l-arranġamenti 
sabiex tiġi żgurata l-integrazzjoni tal-
perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-
livell tal-programm operazzjonali u dak ta’ 
operazzjoni.

irġiel u, fejn xieraq, l-arranġamenti sabiex 
tiġi żgurata l-integrazzjoni tal-perspettiva 
tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-livell tal-
programm operazzjonali u dak ta’ 
operazzjoni.

Or. en

Emenda 1421
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Parti 3 – artiklu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt iii bis (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii bis) deskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi 
mwettqa bix jintlaħaq l-għan tal-UE tat-
tnaqqis tal-faqar, bil-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali tal-gruppi żvantaġġjati 
ta’ persuni u biex titnaqqas l-
inugwaljanza fl-Unjoni Ewropea kollha.

Or. it

Emenda 1422
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
opinjoni tal-korpi nazzjonali tal-
ugwaljanza dwar il-miżuri stabbiliti fil-
punti (ii) u (iii) mal-proposta għal 
programm operazzjonali taħt il-mira tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi.

imħassar

Or. en
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Emenda 1423
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
opinjoni tal-korpi nazzjonali tal-
ugwaljanza dwar il-miżuri stabbiliti fil-
punti (ii) u (iii) mal-proposta għal 
programm operazzjonali taħt il-mira tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi.

L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
opinjoni tal-korpi nazzjonali tal-
ugwaljanza u l-imsieħba msemmija fl-
Artikolu 5 ta’ dan ir-Regolament, dwar il-
miżuri stabbiliti fil-punti (i), (ii) u (iii), 
flimkien mal-proposta għal programm 
operazzjonali taħt il-mira tal-Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi.

Or. en

Emenda         1424
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 87a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 87a
Il-kontenut u l-adozzjoni ta’ fondi għall-

iżvilupp makroreġjonali taħt l-objettiv tal-
kooperazzjoni makroreġjonali 

(1) Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f’assi prijoritarji. Assi 
prijoritarju għandu jikkorrispondi għall-
objettiv tematiku skont l-istrateġija 
makroreġjonali approvata u jinkludi 
prijorità waħda jew aktar ta’ investiment 
minn dan l-objettiv tematiku stabbilit fir-
regoli għal kull fond. Prijoritajiet ta’ 
investiment jistgħu jiġu kkombinati.
(2) Il-programm tal-fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali għandu jistabbilixxi:
(a) strateġija għall-kontribut tal-
programm tal-fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali għall-istrateġija tal-
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Unjoni għat-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, inkluż:
(i) identifikazzjoni ta’ ħtiġijiet li 
jindirizzaw l-isfidi identifikati fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
u l-linji gwida ġenerali tal-politika 
ekonomika tal-Istati Membri u tal-Unjoni 
skont l-Artikolu 121(2) u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill li l-Istati 
Membri għandhom jikkunsidraw fil-
politika tal-impjiegi tagħhom adottati 
skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, u 
filwaqt illi jitqiesu l-ħtiġijiet nazzjonali u 
reġjonali; 
(ii) ġustifikazzjoni tal-għażla tal-objettivi 
tematiċi u l-prijoritajiet korrispondenti ta’ 
investiment, filwaqt li jiġi kkunsidrat it-
trattat bejn grupp ta’ Stati Membri li 
jistabbilixxu fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali u r-riżultati tal-
evalwazzjoni ex ante;
(b) għal kull assi prijoritarju:
(i) il-prijoritajiet ta’ investiment u l-
objettivi speċifiċi korrispondenti;
(ii) l-indikaturi komuni u speċifiċi tal-
produzzjoni u tar-riżultati, u fejn xieraq, 
valur bażi u valur kwantifikat tal-mira, 
f'konformità mar-regoli speċifiċi għall-
Fond;
(iii) deskrizzjoni tal-azzjonijiet li jridu jiġu 
sostnuti inkluż l-identifikazzjoni tal-
gruppi fil-mira ewlenin, it-territorji 
speċifiċi mmirati u t-tipi ta' benefiċjarji 
fejn xieraq u l-użu ppjanat ta' strumenti 
finanzjari;
(iv) il-kategoriji korrispondenti ta’ 
intervent ibbażati fuq nomenklatura 
adottata mill-Kummissjoni permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni skont il-
proċedura ta’ analiżi msemmija fl-
Artikolu 143(3), u analiżi indikattiva tar-
riżorsi pprogrammati; 
(c) il-kontribut għall-approċċ integrat 
għall-iżvilupp territorjali stabbilit fit-
trattat bejn grupp ta’ Stati Membri li 
jistabbilixxi fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali, inkluż:
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(i) il-mekkaniżmi li jiżguraw 
koordinazzjoni bejn il-Fondi, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR), il-Fond Ewropew Marittimu u 
tas-Sajd (FEMS) u strumenti ta’ 
finanzjament tal-Unjoni u nazzjonali 
oħra, u mal-Bank Ewropew ta’ 
Investiment (BEI);
(ii) fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat 
għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b’karatteristiċi territorjali partikolari, 
b’mod partikolari l-arranġamenti ta' 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29;
(iii) il-lista ta’ bliet fejn se jkunu 
implimentati azzjonijiet integrati ta’ 
żvilupp urban sostenibbli, l-allokazzjoni 
annwali indikattiva tas-sostenn tal-FEŻR 
għal dawn l-azzjonijiet, inkluż ir-riżorsi 
ddelegati lill-ibliet għall-ġestjoni skont l-
Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Nru 
[FEŻR] u l-allokazzjoni annwali 
indikattiva ta’ sostenn tal-Fond Soċjali 
Ewropew (FSE) għal azzjonijiet integrati; 
(iv)  l-identifikazzjoni taż-żoni li fihom l-
iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità se 
jiġi implimentat;
(v)  l-arranġamenti għal azzjonijiet 
interreġjonali u transnazzjonali ma’ 
benefiċjarji li jinsabu mill-inqas fi Stat 
Membru wieħed ieħor;
(vi) il-kontribuzzjoni tal-inverventi 
ppjanati lejn strateġiji makroreġjonali u
strateġiji dwar qiegħ il-baħar;
(d)  il-kontribuzzjoni għall-approċċ 
integrat stabbilita fil-Ftehim tal-Istati 
Membri li jistabbilixxi fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali sabiex jiġu indirizzati l-
ħtiġijiet speċifiċi ta' żoni ġeografiċi l-
aktar milquta mill-faqar u l-ħtiġijiet tal-
gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta' 
diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, u l-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva;
(e) arranġamenti sabiex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni effettiva tal-Fondi, 
inkluż:
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(i) qafas ta’ prestazzjoni f’konformità 
mal-Artikolu 19(1);
(ii) għal kull kondizzjonalità ex ante  li 
mhijiex sodisfatta fid-data tas-
sottomissjoni tal-Kuntratt ta’ Sħubija u 
programm operazzjonali, deskrizzjoni tal-
azzjonijiet sabiex tiġi sodisfatta l-
kondizzjonalità ex ante stabbilita 
f’konformità mal-Anness V, u skeda ta’ 
żmien għal dawn l-azzjonijiet;
(iii) l-azzjonijiet meħuda sabiex l-
imsieħba jiġu involuti fit-tħejjija tal-fond 
għall-iżvilupp makroreġjonali u r-rwol 
tal-imsieħba fl-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-fondi 
għall-iżvilupp makroreġjonali;
(f) arranġamenti sabiex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni effiċjenti tal-Fondi, 
inkluż:
(i) l-użu ppjanat ta' assistenza teknika 
inkluż l-azzjonijiet sabiex tiġi rinfurzata l-
kapaċità amministrattiva tal-awtoritajiet u 
l-benefiċjarji bl-informazzjoni rilevanti li 
hemm referenza għaliha fil-paragrafu 
2(b) għall-assi prijoritarju kkonċernat;
(ii) valutazzjoni tal-piż amministrattiv 
għall-benefiċjarji u l-azzjonijiet ppjanati 
sabiex jinkiseb tnaqqis akkompanjat minn 
miri;
(iii) lista ta' proġetti kbar li għalihom id-
data tal-bidu stmata għall-eżekuzzjoni 
tax-xogħlijiet ewlenin hija qabel l-1 ta’ 
Jannar 2018;
(g) pjan finanzjarju li jkollu fih żewġ 
tabelli:
(i) tabella li tispeċifika għal kull sena, 
skont l-Artikoli 53, 110 u 111, l-ammont 
tal-approprjazzjoni finanzjarja totali 
prevista għall-appoġġ minn kull wieħed 
mill-Fondi;
(ii) tabella li tispeċifika, għall-perjodu 
sħiħ ta’ programmazzjoni, l-ammont tal-
approprjazzjoni finanzjarja totali tas-
sostenn mill-Fondi jew minn sorsi 
pubbliċi oħra minn Stati Membri, li 
stabbilixxew permezz ta’ trattat fond 
għall-iżvilupp makroreġjonali, u Stati li 
aċċedew għat-Trattat li jistabbilixxi fond 
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għall-iżvilupp makroreġjonali għall-
programm tal-fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali kkonċernat u għal kull 
assi prijoritarju u prijorità parzjali. Fejn 
il-finanzjament ikun jikkonsisti wkoll 
minn finanzjament pubbliku mill-Istati 
Membri li stabbilixxew permezz ta’ trattat 
fond għall-iżvilupp makroreġjonali, u stati 
li aċċedew għat-Trattat li jistabbilixxi l-
Fond għall-Iżvilupp makroreġjonali, it-
tabella għandha tagħti t-tqassim indikattiv 
bejn dawn il-komponenti. Għandha turi, 
għall-finijiet ta' informazzjoni, il-
parteċipazzjoni prevista mill-BEI; 
(h) id-disposizzjonijiet ta’ 
implimentazzjoni għall-programm tal-
fond għall-iżvilupp makroreġjonali, 
inkluż:
(i) identifikazzjoni tal-korp ta’ 
akkreditazzjoni, l-awtorità ta’ ġestjoni, l-
awtorità li tiċċertifika, fejn applikabbli, u 
l-awtorità ta’ verifika;
(ii) identifikazzjoni tal-korp li għandhom 
isirulu l-ħlasijiet mill-Kummissjoni.
(3) Kull programm tal-fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali għandu jinkludi:
(i) deskrizzjoni ta' azzjonijiet speċifiċi 
sabiex jitqiesu rekwiżiti ta’ protezzjoni 
ambjentali, l-effiċjenza fir-riżorsi, il-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
addattament, ir-reżistenza għad-diżastri u 
l-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji, fis-
selezzjoni tal-operazzjonijiet;
(ii) deskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi 
sabiex jiġu promossi opportunitajiet 
ugwali u tiġi evitata kwalunkwe 
diskriminazzjoni abbażi ta' sess, ta' 
oriġini razzjali jew etnika, ta' reliġjon jew 
twemmin, ta' diżabbiltà, ta' età jew ta' 
orjentazzjoni sesswali matul it-tħejjija, id-
disinn u l-implimentazzjoni tal-programm 
operazzjonali u partikolarment fir-
rigward tal-aċċess għall-finanzjament, 
filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tad-diversi 
gruppi fil-mira f'riskju ta' din id-
diskriminazzjoni u partikolarment ir-
rekwiżiti tal-iżgurar tal-aċċessibbiltà għal 
persuni b’diżabbiltà;
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(iii) deskrizzjoni tal-kontribut tiegħu 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel u, fejn xieraq, l-
arranġamenti sabiex tiġi żgurata l-
integrazzjoni tal-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn is-sessi fil-livell tal-
programm operazzjonali u dak ta’ 
operazzjoni.
Il-grupp ta’ Stati Membri li stabbilixxa 
fond għall-iżvilupp makroreġjonali 
għandu jressaq opinjoni tal-korpi 
nazzjonali tal-ugwaljanza dwar il-miżuri 
stabbiliti fil-punti (ii) u (iii) mal-proposta 
għal programm tal-fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali taħt l-objettiv tal-
kooperazzjoni makroreġjonali.
(4) Il-grupp ta’ Stati Membri li stabbilixxa 
fond għall-iżvilupp makroreġjonali 
għandu jabbozza l-programm tal-fond 
għall-iżvilupp makroreġjonali skont il-
mudell adottat mill-Kummissjoni .
Il-Kummissjoni għandha tadotta dak il-
mudell permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 143(2).
(5) Il-Kummissjoni se tadotta deċiżjoni li 
tapprova l-programm operazzjonali 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjon.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni u l-
kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażata fuq djalogu u kunsens bejn l-Istati Membri, li 
jistabbilixxu fond għall-iżvilupp makroreġjonali permezz ta’ trattat, jew Stati li jaċċedu għat-
Trattat li jistabbilixxi fond għall-iżvilupp makroreġjonali.

Emenda 1425
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 88 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b’mod komplementari u soġġett għal limitu 
ta’ 5 % tal-finanzjament tal-Unjoni għal 
kull assi prijoritarju ta’ programm 
operazzjonali, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-ispejjeż huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 
ta’ eliġibbiltà applikati lil dak il-Fond, 
sakemm ikunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u huma marbuta direttament 
magħha.

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b’mod komplementari u soġġett għal limitu 
ta’ 10 % tal-finanzjament tal-Unjoni għal 
kull assi prijoritarju ta’ programm 
operazzjonali, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-ispejjeż huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 
ta’ eliġibbiltà applikati lil dak il-Fond, 
sakemm ikunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u huma marbuta direttament 
magħha.

Or. en

Emenda 1426
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 88 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b’mod komplementari u soġġett għal limitu 
ta’ 5 % tal-finanzjament tal-Unjoni għal 
kull assi prijoritarju ta’ programm 
operazzjonali, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-ispejjeż huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 
ta’ eliġibbiltà applikati lil dak il-Fond, 
sakemm ikunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u huma marbuta direttament 
magħha.

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b’mod komplementari u soġġett għal limitu 
ta’ 10% tal-finanzjament tal-Unjoni għal 
assi prijoritarju ta’ programm 
operazzjonali f’każijiet fejn l-assi 
prijoritarju jikkorrispondi għall-opzjoni 
stabbilita fil-paragrafu 1(b) tal-Artikolu 
87 u sa limitu ta’ 20 % tal-finanzjament 
tal-Unjoni għal kull assi prijoritarju ta’ 
programm operazzjonali f’każijiet fejn l-
assi prijoritarju jikkorrispondi għall-
opzjoni stabbilita fil-paragrafu 1(c) tal-
Artikolu 87, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-ispejjeż huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 
ta’ eliġibbiltà applikati lil dak il-Fond, 
sakemm ikunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u huma marbuta direttament 
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magħha.

Or. en

Emenda 1427
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 88 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b’mod komplementari u soġġett għal limitu 
ta’ 5 % tal-finanzjament tal-Unjoni għal 
kull assi prijoritarju ta’ programm 
operazzjonali, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-ispejjeż huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 
ta’ eliġibbiltà applikati lil dak il-Fond, 
sakemm ikunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u huma marbuta direttament 
magħha. 

2. Il-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b’mod komplementari u soġġett għal limitu 
ta’ 20 % tal-finanzjament tal-Unjoni għal 
kull assi prijoritarju ta’ programm 
operazzjonali, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-ispejjeż huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 
ta’ eliġibbiltà applikati lil dak il-Fond, 
sakemm ikunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u huma marbuta direttament 
magħha. 

Or. de

Emenda 1428
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 88 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b’mod komplementari u soġġett għal limitu 
ta’ 5 % tal-finanzjament tal-Unjoni għal 
kull assi prijoritarju ta’ programm 
operazzjonali, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-ispejjeż huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 
ta’ eliġibbiltà applikati lil dak il-Fond, 
sakemm ikunu meħtieġa għall-

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b’mod komplementari u soġġett għal limitu 
ta’ 10 % tal-finanzjament tal-Unjoni għal 
kull assi prijoritarju ta’ programm 
operazzjonali, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-ispejjeż huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 
ta’ eliġibbiltà applikati lil dak il-Fond, 
sakemm ikunu meħtieġa għall-
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implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u huma marbuta direttament 
magħha.

implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u huma marbuta direttament 
magħha.

Or. en

Emenda 1429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 88 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b’mod komplementari u soġġett għal limitu 
ta’ 5 % tal-finanzjament tal-Unjoni għal 
kull assi prijoritarju ta’ programm 
operazzjonali, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-ispejjeż huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 
ta’ eliġibbiltà applikati lil dak il-Fond, 
sakemm ikunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u huma marbuta direttament
magħha.

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b’mod komplementari u soġġett għal limitu 
ta’ 10 % tal-finanzjament tal-Unjoni għal 
kull assi prijoritarju ta’ programm 
operazzjonali, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-ispejjeż huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 
ta’ eliġibbiltà applikati lil dak il-Fond, 
sakemm ikunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u huma marbuta direttament 
magħha.

Or. es

Emenda 1430
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 88 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b’mod komplementari u soġġett għal limitu 
ta’ 5 % tal-finanzjament tal-Unjoni għal 
kull assi prijoritarju ta’ programm 
operazzjonali, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-ispejjeż huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b’mod komplementari u soġġett għal limitu 
ta’ 15 % tal-finanzjament tal-Unjoni għal 
kull assi prijoritarju ta’ programm 
operazzjonali, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-ispejjeż huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 
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ta’ eliġibbiltà applikati lil dak il-Fond, 
sakemm ikunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u huma marbuta direttament 
magħha.

ta’ eliġibbiltà applikati lil dak il-Fond, 
sakemm ikunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u huma marbuta direttament 
magħha.

Or. en

Emenda          1431
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 88 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-paragrafi 1 u 2 m'għandhomx 
japplikaw għall-programmi taħt l-objettiv 
ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea.

3. Il-paragrafi 1 u 2 m'għandhomx 
japplikaw għall-programmi taħt l-objettiv 
ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea jew 
għall-programmi tal-fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali li jiffurmaw parti mill-
objettiv tal-kooperazzjoni makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni u l-
kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażata fuq djalogu u kunsens bejn l-Istati Membri, li 
jistabbilixxu fond għall-iżvilupp makroreġjonali permezz ta’ trattat, jew Stati li jaċċedu għat-
Trattat li jistabbilixxi fond għall-iżvilupp makroreġjonali.

Emenda 1432
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 89 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi operazzjonali b’sostenn mill-
Fond ta’ Koeżjoni għandhom jitfasslu fil-
livell nazzjonali.

Il-programmi operazzjonali b’sostenn mill-
Fond ta’ Koeżjoni għandhom jitfasslu fil-
livell nazzjonali.
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Programmi operattivi li jiffukaw fuq 
gruppi vulnerabbli, bħaż-żgħażagħ, in-
nisa, il-migranti, il-qgħad fit-tul, l-
anzjani, il-persuni b’diżabbiltà u l-
minoranzi etniċi, għandhom ikunu 
eliġibbli li joperaw fit-territorju 
irrispettivament mil-limitazzjonijiet 
ġeografiċi ta’ referenza.

Or. en

Emenda         1433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 89 – paragrafu 2 bis (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Programmi operazzjonali ffokati fuq 
gruppi vulnerabbli, bħaż-żgħażagħ, in-
nisa, l-immigranti, persuni li ilhom 
qiegħda għal żmien twil, l-anzjani, 
persuni b’diżabbiltà u minoranzi etniċi, 
għandhom ikunu eliġibbli biex joperaw 
matul it-territorju irrispettivament mil-
limitazzjonijiet ġeografiċi.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Azzjonijiet orjentati lejn l-aktar vulnerabbli jeħtieġ li jkunu eliġibbli għall-eżekuzzjoni 
madwar it-territorji reġjonali. Esperjenza bi programmi plurireġjonali uriet il-valur miżjud 
fl-integrazzjoni ta’ gruppi vulnerabbli madwar reġjuni.

Emenda 1434
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 90 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala parti minn programm operazzjonali 
jew minn programmi operazzjonali, il-
FEŻR u l-Fond ta' Koeżjoni jistgħu 
jiffinanzjaw infiq li jinkludi sensiela ta' 
xogħlijiet, attivitajiet jew servizzi maħsuba 
fiha nfisha sabiex twettaq kompitu 
indiviżibbli ta' natura ekonomika jew 
teknika preċiża, li jkollu għanijiet 
identifikati b'mod ċar u li l-ispiża totali 
tiegħu taqbeż EUR 50,000,000 miljun
(‘proġett kbir’). L-istrumenti finanzjarji ma 
għandhomx jiġu kkunsidrati bħala proġetti 
kbar.

Bħala parti minn programm operazzjonali 
jew minn programmi operazzjonali, il-
FEŻR u l-Fond ta' Koeżjoni jistgħu 
jiffinanzjaw infiq li jinkludi sensiela ta' 
xogħlijiet, attivitajiet jew servizzi maħsuba 
fiha nfisha sabiex twettaq kompitu 
indiviżibbli ta' natura ekonomika jew 
teknika preċiża, li jkollu għanijiet 
identifikati b'mod ċar u li l-ispiża eliġibbli 
totali tiegħu taqbeż EUR 50,000,000, u fil-
każ ta’ operazzjonijiet li jikkontribwixxu 
għall-objettiv tematiku stabbilit fil-punt 7 
tal-Artikolu 9 fejn l-ispiża eliġibbli totali 
taqbeż EUR 75,000 000 (‘proġett kbir’). L-
istrumenti finanzjarji ma għandhomx jiġu 
kkunsidrati bħala proġetti kbar.

Or. en

Emenda         1435
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 90 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala parti minn programm operazzjonali 
jew minn programmi operazzjonali, il-
FEŻR u l-Fond ta' Koeżjoni jistgħu 
jiffinanzjaw infiq li jinkludi sensiela ta' 
xogħlijiet, attivitajiet jew servizzi maħsuba 
fiha nfisha sabiex twettaq kompitu 
indiviżibbli ta' natura ekonomika jew 
teknika preċiża, li jkollu għanijiet 
identifikati b'mod ċar u li l-ispiża totali 
tiegħu taqbeż EUR 50,000,000 miljun
(‘proġett kbir’). L-istrumenti finanzjarji ma 
għandhomx jiġu kkunsidrati bħala proġetti 
kbar.

Bħala parti minn programm operazzjonali 
jew minn programmi operazzjonali, jew 
programmi tal-fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali, il-FEŻR u l-Fond ta' 
Koeżjoni jistgħu jiffinanzjaw infiq li 
jinkludi sensiela ta' xogħlijiet, attivitajiet 
jew servizzi maħsuba fiha nfisha sabiex 
twettaq kompitu indiviżibbli ta' natura 
ekonomika jew teknika preċiża, li jkollu 
għanijiet identifikati b'mod ċar u li l-ispiża 
totali tiegħu taqbeż EUR 50,000,000 miljun
(‘proġett kbir’). L-istrumenti finanzjarji ma 
għandhomx jiġu kkunsidrati bħala proġetti
kbar. Il-proġetti makroreġjonali kollha 
sostnuti mill-programm tal-fond għall-
iżvilupp makroreġjonali jridu 
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jikkonformaw mal-klassifika ta’ proġetti 
kbar.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi tiġi kkunsidrata l-emenda għall-parti innovattiva tal-qafas strateġiku komuni u l-
kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażata fuq djalogu u kunsens bejn l-Istati Membri, li 
jistabbilixxu fond għall-iżvilupp makroreġjonali permezz ta’ trattat, jew Stati li jaċċedu għat-
Trattat li jistabbilixxi fond għall-iżvilupp makroreġjonali b’impatt dirett fuq it-tkabbir u l-
impjiegi permezz tal-implimentazzjoni ta’ proġetti kbar makroreġjonali u multiannwali.

Emenda         1436
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 90 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala parti minn programm operazzjonali 
jew minn programmi operazzjonali, il-
FEŻR u l-Fond ta' Koeżjoni jistgħu 
jiffinanzjaw infiq li jinkludi sensiela ta' 
xogħlijiet, attivitajiet jew servizzi maħsuba 
fiha nfisha sabiex twettaq kompitu 
indiviżibbli ta' natura ekonomika jew 
teknika preċiża, li jkollu għanijiet 
identifikati b'mod ċar u li l-ispiża totali 
tiegħu taqbeż EUR 50 000 000 miljun
(‘proġett kbir’). L-istrumenti finanzjarji ma 
għandhomx jiġu kkunsidrati bħala proġetti 
kbar.

Bħala parti minn programm operazzjonali 
jew minn programmi operazzjonali, il-
FEŻR u l-Fond ta' Koeżjoni jistgħu 
jiffinanzjaw infiq li jinkludi sensiela ta' 
xogħlijiet, attivitajiet jew servizzi maħsuba 
fiha nfisha sabiex twettaq kompitu 
indiviżibbli ta' natura ekonomika jew 
teknika preċiża li joħloq l-impjiegi, li 
jkollu għanijiet identifikati b'mod ċar u li l-
ispiża totali eliġibbli tiegħu taqbeż EUR 50 
000 000 miljun (‘proġett kbir’). L-
istrumenti finanzjarji ma għandhomx jiġu 
kkunsidrati bħala proġetti kbar.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi kkunsidrat in-numru ta’ impjiegi maħluqa minn proġetti kbar, li juri li l-fondi 
strutturali jagħtu prijorità li dejjem tiżdied lill-istimular tal-attività ekonomiku u l-ħolqien tal-
impjiegi. Wieħed jemmen li l-Kummissjoni għandha tikkunsidra biss proġetti li effettivament 
għandhom spiża totali eliġibbli li taqbeż EUR 50 000 000 u mhux meta l-ispiża totali 
(eliġibbli u mhux eliġibbli) tilħaq dan l-ammont. L-għan huwa li jiġi simplifikat il-proċess 
għall-benefiċjarju.
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Emenda 1437
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Parti 3 – artikolu 90 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-reġjuni iktar żviluppati huma eliġibbli 
l-proġetti l-kbar, jekk dawn jinkludu 
dikjarazzjoni tal-prijoritajiet 
infrastrutturali skont l-Artikolu 9(7);

Or. de


