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Emenda 1438
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 91 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru jew l-awtorità ta’ ġestjoni 
għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni 
l-informazzjoni li ġejja dwar proġetti kbar 
malli jkun tlesta x-xogħol ta’ tħejjija:

L-Istat Membru, grupp ta’ Stati Membri li 
jkunu stabbilixxew fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali, jew l-awtorità ta’ ġestjoni 
għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni 
l-informazzjoni li ġejja dwar proġetti kbar 
malli jkun tlesta x-xogħol ta’ tħejjija:

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni u dwar il-
kooperazzjoni makroreġjonali bbażati fuq id-djalogu u l-kunsens bejn l-Istati Membri li 
jaqblu li jistabbilixxu fond tal-iżvilupp makroreġjonali jew l-Istati li jaderixxu għal ftehim 
dwar it-twaqqif ta’ fond tal-iżvilupp makroreġjonali.

Emenda 1439
Nuno Teixeira
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 91 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) deskrizzjoni ta’ u informazzjoni dwar l-
investiment u l-lokalità tiegħu;

(b) analiżi strateġika li tinkludi
deskrizzjoni ta’ u informazzjoni dwar l-
investiment u l-lokalità u dwar kif din 
tista’ tixpruna l-iżvilupp ekonomiku u 
reġjonali;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-fatt li l-fondi strutturali għandhom l-għan li jiżguraw koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali bejn l-Istati Membri u r-reġjuni tagħhom, huwa importanti li wieħed 
jifhem kif il-proġetti kbar sejrin jgħinu biex jistimulaw l-attività ekonomika u l-iżvilupp tar-
reġjuni fejn sejjer isir l-investiment.

Emenda 1440
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 91 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) informazzjoni dwar l-istudji tal-
fattibilità imwettqa, inkluż l-analiżi tal-
għażliet, ir-riżultati, u r-reviżjoni 
indipendenti ta' kwalità;

(d) informazzjoni dwar l-istudji tal-
fattibilità imwettqa, inkluż l-analiżi tal-
għażliet, ir-riżultati, u r-reviżjoni 
indipendenti ta' kwalità, l-impatt soċjali fit-
tul, l-impatt fit-tul għall-baġits pubbliċi u 
koerenza mal-iżvilupp sostenibbli lokali u 
reġjonali;

Or. en

Emenda 1441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 91 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) analiżi tal-kost-benefiċċju, inkluż 
analiżi ekonomika u finanzjarja, u 
valutazzjoni tar-riskju;

 (e) analiżi tal-kost-benefiċċju, inkluż 
analiżi ekonomika u finanzjarja, analiżi 
tal-prinċipju li min iniġess iħallas u tal-
internalizzazzjoni tal-ispejjeż ambjentali u 
soċjali esterni, u valutazzjoni tar-riskju;

Or. en

Emenda 1442
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 91 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 (f) analiżi tal-impatt ambjentali filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet tal-mitigazzjoni u l-
adattament tat-tibdil fil-klima u r-
reżistenza għad-diżastri;

 (f) analiżi tal-impatt ambjentali skont id-
Direttivi 85/337/KEE u 97/11/KE, filwaqt 
li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-mitigazzjoni u l-
adattament tat-tibdil fil-klima, il-ħarsien 
tal-biodiversità, l-effiċjenza tar-riżorsi  u 
r-reżistenza għad-diżastri;

Or. en
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Emenda 1443
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 91 – paragrafu 1 – – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 (aa) id-deskrizzjoni tal-mod, il-limitu u r-
riżultat tal-involviment tal-imsieħba fil-
preparazzjoni tal-proġetti kbar;

Or. en

Emenda 1444
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 91 – paragrafu 1 – – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) deskrizzjoni tal-proċess tal-
konsultazzjoni pubblika proposta għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-proġett 
ewlieni;

Or. en

Emenda 1445
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 91 – paragrafu 1 – – subparagrafu 1 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 (ia) deskrizzjoni tal-mod, il-limitu u r-
riżultat tal-involviment tal-imsieġba fid-
deċiżjoni dwar il-projett kbar

Or. en

Emenda 1446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 91 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ia (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 (ia) deskrizzjoni ta’ kif u sa liema punt l-
imsieħba msemmija f’Artikolu 5 huma 
involuti fid-deċiżjoni dwar proġetti 
ewlenin, inkluż lista tal-imsieħba involuti, 
kif ġew magħżula, ir-responsabbilitajiet 
tagħhom u l-fehmiet tagħhom dwar il-
kontenut tal-programm u dwar l-
implimentazzjoni tal-prinċipju tas-
sħubija;

Or. en

Emenda 1447
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 91 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ib) deskrizzjoni ta’ kif u sa liema punt il-
pubbliku ġie konsultat dwar il-
preparazzjoni u l-implimentazzjoni tal-
proġett kbir.

Or. en

Emenda 1448
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 91 – paragrafu 1 – – subparagrafu 1 – punt ib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 (ib) deskrizzjoni tal- proċess tal-
konsultazzjoni pubblika propost għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-proġetti 
kbar

Or. en

Emenda 1449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 91 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi gwida 
indikattiva dwar il-metodoloġija li 
għandha tintuża sabiex titwettaq l-analiżi 
kost-benefiċċju msemmija fil-punt (e) 
skont il-proċedura konsultattiva li hemm 
referenza għaliha fl-Artikolu 143(2).

Il-Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati li jistabbilixxu l-
metodoloġija li għandha tintuża sabiex 
titwettaq l-analiżi kost-benefiċċju 
msemmija fil-punt (e) skont il-proċedura 
konsultattiva li hemm referenza għaliha fl-
Artikolu 143(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adozzjoni tal-metodoloġija hija miżura ta’ ambitu ġenerali sabiex jiġu supplementati ċertu 
elementi mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv bażiku.   The adoption of the methodology is a 
measure of general scope which intends to supplement certain non-essential elements of the 
basic legislative act.

Emenda 1450
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 91 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Proġetti kbar sottomessi lill-
Kummissjoni għall-approvazzjoni jridu 
jiġu inklużi fil-lista ta’ proġetti kbar fi 
programm operazzjonali. Il-lista għandha 
tiġi riveduta mill-Istat Membru jew mill-
awtorità ta’ ġestjoni sentejn wara l-
adozzjoni ta' programm operazzjonali u 
tista' fuq talba tal-Istat Membru tiġi 
aġġustata skont il-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 26(2), partikolarment sabiex 
tinkludi proġetti kbar li huma mistennija 
li jitlestew sal-aħħar tal-2022.

2. Proġetti kbar sottomessi lill-
Kummissjoni għall-approvazzjoni jridu 
jiġu inklużi fil-lista ta’ proġetti kbar fi 
programm operazzjonali. Proġġetti kbar
jistgħu wkoll jiġu approvati waqt il-
perjodu ta’ programmar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba n-natura speċifika ta’ proġetti kbar, ir-reviżjoni tagħhom mill-Istati Membri 
għandha titwettaq mingħajr restrizzjonijiet eċċessivi.
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Emenda 1451
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 91 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Proġetti kbar sottomessi lill-
Kummissjoni għall-approvazzjoni jridu 
jiġu inklużi fil-lista ta’ proġetti kbar fi 
programm operazzjonali. Il-lista għandha 
tiġi riveduta mill-Istat Membru jew mill-
awtorità ta’ ġestjoni sentejn wara l-
adozzjoni ta' programm operazzjonali u 
tista' fuq talba tal-Istat Membru tiġi 
aġġustata skont il-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 26(2), partikolarment sabiex 
tinkludi proġetti kbar li huma mistennija li 
jitlestew sal-aħħar tal-2022.

2. Proġetti kbar sottomessi lill-
Kummissjoni għall-approvazzjoni jridu 
jiġu inklużi fil-lista mhux eżawrjenti ta’ 
proġetti kbar fi programm operazzjonali. 
Il-lista għandha tiġi riveduta mill-Istat 
Membru jew mill-awtorità ta’ ġestjoni 
sentejn wara l-adozzjoni ta' programm 
operazzjonali u tista' fuq talba tal-Istat 
Membru tiġi aġġustata skont il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 26(2), partikolarment 
sabiex tinkludi proġetti kbar li huma 
mistennija li jitlestew sal-aħħar tal-2022.

Or. en

Emenda 1452
Patrice Tirolien
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 91 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Proġetti kbar sottomessi lill-
Kummissjoni għall-approvazzjoni jridu 
jiġu inklużi fil-lista ta’ proġetti kbar fi 
programm operazzjonali. Il-lista għandha 
tiġi riveduta mill-Istat Membru jew mill-
awtorità ta’ ġestjoni sentejn wara l-
adozzjoni ta' programm operazzjonali u 
tista' fuq talba tal-Istat Membru tiġi 
aġġustata skont il-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 26(2), partikolarment sabiex 
tinkludi proġetti kbar li huma mistennija
li jitlestew sal-aħħar tal-2022.

2. Proġetti kbar sottomessi lill-
Kummissjoni għall-approvazzjoni jridu 
jiġu inklużi fil-lista ta’ proġetti kbar fi 
programm operazzjonali. Il-proġetti kbar 
jistgħu jiġu approvati wkoll matul il-
perjodu ta’ programmazzjoni. L-ispejjeż 
previsti għal proġett kbir jistgħu jkunu 
ddikjarati anke qabel l-approvazzjoni 
mill-Kummissjoni. Il-programmi kbar 
għandhom jitlestew sal-aħħar tal-2022.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-metodu ta’ approvazzjoni matul il-perjodu u d-dikjarazzjoni tat-talbiet għal nefqiet qabel l-
approvazzjoni tal-proġetti kbar mill-Kummissjoni bħal kif isir matul il-perjodu attwali 
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għandu l-benefiċċju li jissimplifika u jagħmel aktar effiċjenti l-implimentazzjoni tagħhom.

Emenda 1453
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 91 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Proġetti kbar sottomessi lill-
Kummissjoni għall-approvazzjoni jridu 
jiġu inklużi fil-lista ta’ proġetti kbar fi 
programm operazzjonali. Il-lista għandha
tiġi riveduta mill-Istat Membru jew mill-
awtorità ta’ ġestjoni sentejn wara l-
adozzjoni ta' programm operazzjonali u
tista' fuq talba tal-Istat Membru tiġi 
aġġustata skont il-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 26(2), partikolarment sabiex 
tinkludi proġetti kbar li huma mistennija 
li jitlestew sal-aħħar tal-2022.

2. Proġetti kbar sottomessi lill-
Kummissjoni għall-approvazzjoni jridu 
jiġu inklużi, sakemm hu possibbli, fil-lista 
ta’ proġetti kbar fi programm 
operazzjonali. Proġetti kbar jistgħu wkoll 
jiġu approvati matul il-perjodu tal-
programmar. In-nefqa għall-proġett kbir
tista’ tiġi ddikjarata qabel mal-proġett jiġi 
approvat mill-Kummissjoni.  Proġetti kbar 
għandhom jitlestew sal-aħħar tal-2022.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nixtiequ li proġetti kbar sottomessi matul il-perjodu ta’ programmar ikunu jistgħu jibdew 
mingħajr stennija għall-approvazzjoni mill-Kummissjoni, kif ġie propost taħt il-perjodu ta’ 
programmar kurrenti.  Nitolbu li l-għażla għan-nefqa tiġi ddikjarata qabel mal-proġett kbir 
jiġi approvat mill-Kummissjoni biex jiġi evitat id-dewmien tal-bidu tal-operazzjonijiet. 

Emenda 1454
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 91 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-proġetti makroreġjonali sottomessi
lill-Kunsill Governattiv tal-fond tal-
iżvilupp makroreġjonali għal 
approvazzjoni għandhom ikunu mniżżla 
fil-lista tal-proġetti makroreġjonali li 
huma inklużi fil-programm għall-fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali. Il-grupp ta’ 
Stati Membri li jkunu stabbilixxew fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali, jew il-Kunsill 
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Governattiv tal-fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali, għandu jivverifika l-lista 
sentejn wara l-adozzjoni tal-programm 
għall-fond tal-iżvilupp makroreġjonali. 
Fuq talba min-naħa tal-grupp ta’ Stati 
Membri, il-lista tista’ tiġi riveduta bl-għan 
ewlieni li jiġu inklużi l-proġetti 
makroreġjonali li huma mistennija li 
jitlestew sa tmiem l-2022.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni u dwar 
il-kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażati fuq id-djalogu u l-kunsens bejn l-Istati Membri 
li jaqblu li jistabbilixxu fond tal-iżvilupp makroreġjonali jew l-Istati li jaderixxu għal ftehim 
dwar it-twaqqif ta’ fond tal-iżvilupp makroreġjonali.

Emenda 1455
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 92 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Permezz tal-valutazzjoni tal-proġetti 
kbar, il-Kummissjoni 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 professjonali fi ħdan l-
Unjoni;

Or. de

Emenda 1456
Mojca Kleva
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 92 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ att implimentattiv, 
mhux aktar tard minn tliet xhur wara d-data 

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni dwar l-approvazzjoni ta’ proġett 
kbir, permezz ta’ att implimentattiv, mhux 
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tas-sottomissjoni tal-informazzjoni li 
tapprova proġett kbir skont l-Artikolu 91. 
Dik id-deċiżjoni għandha tiddefinixxi s-
suġġett fiżiku, l-ammont li għalih tapplika 
r-rata ta' kofinanzjament għall-assi 
prijoritarju, indikaturi fiżiċi u finanzjarji 
għall-monitoraġġ tal-progress, u l-
kontribuzzjoni mistenniija tal-proġett kbir 
għall-objettivi tal-assi prijoritarju jew 
prijoritarji rilevanti. Deċiżjoni ta' 
approvazzjoni għandha tkun kondizzjonali 
fuq il-fatt li l-kuntratt tal-ewwel xogħlijiet 
jiġi konkluż fi żmien sentejn mid-data tad-
deċiżjoni.

aktar tard minn tliet xhur wara d-data tas-
sottomissjoni tal-informazzjoni li tapprova 
proġett kbir skont l-Artikolu 91. Dik id-
deċiżjoni għandha tiddefinixxi s-suġġett 
fiżiku, l-ammont li għalih tapplika r-rata ta' 
kofinanzjament għall-assi prijoritarju, 
indikaturi fiżiċi u finanzjarji għall-
monitoraġġ tal-progress, u l-kontribuzzjoni 
mistenniija tal-proġett kbir għall-objettivi 
tal-assi prijoritarju jew prijoritarji rilevanti. 
Deċiżjoni ta' approvazzjoni mill-
Kummissjoni għandha tkun kondizzjonali 
fuq il-fatt li l-kuntratt tal-ewwel xogħlijiet 
jiġi konkluż, jew fil-każ ta’ operazzjonijiet 
implimentati taħt strutturi ta’ PPP li jiġi 
ffirmat il-kuntratt PPP bejn il-korp 
pubbliku u s-settur provat, fi żmien tliet 
snin mid-data tal-approvazzjoni. Fuq talba 
motivata kif xieraq tal-Istat Membru, 
b’mod partikulari fil-każ ta’ dewmien li 
jirriżulta minn proċedimenti legali u 
amministrattivi relatati mal-
implimentazzjoni tal-proġetti kbar, u 
magħmula fil-perjodu ta’ tliet snin, il-
Kummissjoni tista’ tadotta deċiżjoni, 
permezz ta’ att delegat, dwar l-estensjoni 
tal-perjodu ta’ mhux aktar minn sentejn.   

Or. en

Emenda 1457
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 92 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ att implimentattiv, 
mhux aktar tard minn tliet xhur wara d-data 
tas-sottomissjoni tal-informazzjoni li 
tapprova proġett kbir skont l-Artikolu 91. 
Dik id-deċiżjoni għandha tiddefinixxi s-
suġġett fiżiku, l-ammont li għalih tapplika 
r-rata ta' kofinanzjament għall-assi 
prijoritarju, indikaturi fiżiċi u finanzjarji 

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ att implimentattiv, 
mhux aktar tard minn tliet xhur wara d-data 
tas-sottomissjoni tal-informazzjoni li 
tapprova proġett kbir skont l-Artikolu 91. 
Dik id-deċiżjoni għandha tiddefinixxi s-
suġġett fiżiku, l-ammont li għalih tapplika 
r-rata ta' kofinanzjament għall-assi 
prijoritarju, indikaturi fiżiċi u finanzjarji 
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għall-monitoraġġ tal-progress, u l-
kontribuzzjoni mistenniija tal-proġett kbir 
għall-objettivi tal-assi prijoritarju jew 
prijoritarji rilevanti. Deċiżjoni ta' 
approvazzjoni għandha tkun kondizzjonali 
fuq il-fatt li l-kuntratt tal-ewwel xogħlijiet 
jiġi konkluż fi żmien sentejn mid-data tad-
deċiżjoni.

għall-monitoraġġ tal-progress, u l-
kontribuzzjoni mistenniija tal-proġett kbir 
għall-objettivi tal-assi prijoritarju jew 
prijoritarji rilevanti. L-approvazzjoni mill-
Kummissjoni taħt 92(1) u 92(2) għandha 
tkun kondizzjonali fuq il-fatt li l-kuntratt 
tal-ewwel xogħlijiet jiġi konkluż, jew fil-
każ ta’ operazzjonijiet implimentati taħt 
strutturi PPP li jiġi ffirmat il-kuntratt 
PPP bejn il-korp pubbliku u s-settur 
privat fi żmien tliet snin mid-data tal-
approvazzjoni. Fuq talba motivata kif 
xieraq tal-Istat Membru, b’mod 
partikulari fil-każ ta’ dewmien li jirriżulta 
minn proċedimenti legali u 
amministrattivi relatati mal-
implimentazzjoni tal-proġetti kbar, u 
magħmula fil-perjodu ta’ tliet snin, il-
Kummissjoni tista’ tadotta deċiżjoni, 
permezz ta’ att delegat, dwar l-estensjoni 
tal-perjodu ta’ mhux aktar minn sentejn.

Or. en

Emenda 1458
Evgeni Kirilov
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 92 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. In-nefqa relatata mal-proġetti kbar 
tista’ tiġi inkluża fl-applikazzjonijiet 
għall-ħlas wara s-sottomissjoni ta’ proġett 
kbir lill-Kummissjoni. 

Or. en

Emenda 1459
Evgeni Kirilov
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 92 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-Kummissjoni tirrifjuta li 3. Fejn il-Kummissjoni tirrifjuta li 
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tippermetti li sostenn mill-Fondi jingħata 
għal proġett kbir, hija għandha tinnotifika 
lill-Istat Membru dwar ir-raġunijiet tagħha 
fi żmien il-perjodu stabbilit fil-paragrafu 2. 

tippermetti li sostenn mill-Fondi jingħata 
għal proġett kbir, hija għandha tinnotifika 
lill-Istat Membru dwar ir-raġunijiet tagħha 
fi żmien il-perjodu stabbilit fil-paragrafu 2. 
L-applikazzjonijiet għall-ħlas wara l-
adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
għandha tiġi rrettifikata kif meħtieġ.

Or. en

Emenda 1460
Evgeni Kirilov
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 92 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. In-nefqa relatata ma' proġetti kbar 
m'għandhiex tiġi inkluża fl-
applikazzjonijiet tal-ħlas qabel l-adozzjoni 
ta' deċiżjoni ta' approvazzjoni mill-
Kummissjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 1461
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 92 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. In-nefqa relatata ma' proġetti kbar 
m'għandhiex tiġi inkluża fl-
applikazzjonijiet tal-ħlas qabel l-adozzjoni
ta' deċiżjoni ta' approvazzjoni mill-
Kummissjoni.

4. In-nefqa relatata ma' proġetti kbar tista’
tiġi inkluża f’talba għall-applikazzjonijiet 
tal-ħlas wara s-sottomissjoni tal-proġett 
kbir għall-approvazzjoni lill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 1462
Monika Smolková, Anna Záborská



PE491.057v01-00 14/148 AM\903906MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 93 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Pjan ta’ azzjoni konġunta huwa 
operazzjoni definita u ġestita fir-rigward 
tal-eżiti u r-riżultati li se jikseb. Jikkonsisti 
fi grupp ta’ proġetti li ma jikkonsistux fil-
forniment ta’ infrastruttura mwettqa taħt ir-
responsabbiltà tal-benefiċjarju, bħala parti 
minn programm operazzjonali jew 
programmi operazzjonali. Il-produzzjoni u 
r-riżultati ta’ pjan ta’ azzjoni konġunta 
għandhom jiġu miftiehma bejn l-Istat 
Membru u l-Kummissjoni u għandhom 
jikkontribwixxu għal objettivi speċifiċi tal-
programmi operazzjonali u jiffurmaw il-
bażi ta’ sostenn mill-Fondi. Ir-riżultati 
għandhom jirreferu għall-effetti diretti tal-
pjan ta’ azzjoni konġunta. Il-benefiċjarju 
għandu jkun korp tal-liġi pubblika. Pjani 
ta’ azzjoni konġunta m’għandhomx jitqiesu 
bħala proġetti maġġuri.

1. Pjan ta’ azzjoni konġunta huwa 
operazzjoni definita u ġestita fir-rigward 
tal-eżiti u r-riżultati li se jikseb. Jikkonsisti 
fi grupp ta’ proġetti u proġetti 
makroreġjonali li ma jikkonsistux fil-
forniment ta’ infrastruttura mwettqa taħt ir-
responsabbiltà tal-benefiċjarju, bħala parti 
minn programm operazzjonali, programmi 
operazzjonali jew programmi għall-fondi 
tal-iżvilupp makroreġjonali. Il-produzzjoni 
u r-riżultati ta’ pjan ta’ azzjoni konġunta 
għandhom jiġu miftiehma bejn l-Istat 
Membru, jew grupp ta’ Stati Membri li 
jkunu stabbilixxew fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali, u l-Kummissjoni u 
għandhom jikkontribwixxu għal objettivi 
speċifiċi tal-programmi operazzjonali u 
jiffurmaw il-bażi ta’ sostenn mill-Fondi. Ir-
riżultati għandhom jirreferu għall-effetti 
diretti tal-pjan ta’ azzjoni konġunta. Il-
benefiċjarju għandu jkun korp tal-liġi 
pubblika. Pjani ta’ azzjoni konġunta 
m’għandhomx jitqiesu bħala proġetti 
maġġuri.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni u dwar 
il-kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażati fuq id-djalogu u l-kunsens bejn l-Istati Membri 
li jaqblu li jistabbilixxu fond tal-iżvilupp makroreġjonali jew l-Istati li jaderixxu għal ftehim 
dwar it-twaqqif ta’ fond tal-iżvilupp makroreġjonali.

Emenda 1463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 93 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sostenn pubbliku allokat għal pjan ta’ 2. Is-sostenn pubbliku allokat għal pjan ta’ 
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azzjoni konġunta għandu jkun minimu ta' 
EUR 10 000 000 jew 20 % tas-sostenn 
pubbliku tal-programm operazzjonali jew 
programmi operazzjonali, liema minnhom 
ikun l-anqas.

azzjoni konġunta għandu jkun minimu ta' 
EUR 10 000 000 jew 20 % tas-sostenn 
pubbliku tal-programm operazzjonali jew 
programmi operazzjonali, liema minnhom 
ikun l-anqas. Is-sostenn pubbliku allokat 
lil pjan ta’ azzjoni konġunta  wieħed kull 
Stat Membru jista’ jkun minimu ta’ EUR 
5 000 000.  

Or. en

Emenda 1464
Catherine Bearder
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 93 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Pjan ta’ azzjoni konġunta huwa 
operazzjoni definita u ġestita fir-rigward 
tal-eżiti u r-riżultati li se jikseb. Jikkonsisti 
fi grupp ta’ proġetti li ma jikkonsistux fil-
forniment ta’ infrastruttura, mwettqa taħt 
ir-responsabbiltà tal-benefiċjarju, bħala 
parti mill-programm operazzjonali jew 
programmi operazzjonali. Il-produzzjoni u 
r-riżultati ta’ pjan ta’ azzjoni konġunta 
għandhom jiġu mifthiehna bejn l-Istat 
Membru u l-Kummissjoni u għandhom 
jikkontribbwixxu għal objettivi speċifiċi 
tal-programmi operazzjonali u jiffurmaw 
il-bażi ta' sostenn mill-Fondi. Ir-riżultati 
għandhom jirreferu għall-effetti diretti tal-
pjan ta’ azzjoni konġunta. Il-benefiċjarju 
għandu jkun korp tal-liġi pubblika. Pjani 
ta’ azzjoni konġunta m’għandhomx jitqiesu 
bħala proġetti maġġuri.

1. Pjan ta’ azzjoni konġunta huwa 
operazzjoni definita u ġestita fir-rigward 
tal-eżiti u r-riżultati li se jikseb. Jikkonsisti 
fi grupp ta’ proġetti li ma jikkonsistux fil-
forniment ta’ infrastruttura mwettqa taħt ir-
responsabbiltà tal-benefiċjarju, inkluż l-
awtoritajiet reġjonali u lokali, bħala parti 
mill-programm operazzjonali jew 
programmi operazzjonali. Il-produzzjoni u 
r-riżultati ta’ pjan ta’ azzjoni konġunta 
għandhom jiġu mifthiehna bejn l-Istat 
Membru u l-Kummissjoni u għandhom 
jikkontribbwixxu għal objettivi speċifiċi 
tal-programmi operazzjonali u jiffurmaw 
il-bażi ta' sostenn mill-Fondi. Ir-riżultati 
għandhom jirreferu għall-effetti diretti tal-
pjan ta’ azzjoni konġunta. Il-benefiċjarju 
għandu jkun korp tal-liġi pubblika. Pjani 
ta’ azzjoni konġunta m’għandhomx jitqiesu 
bħala proġetti maġġuri.

Or. en

Emenda 1465
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 93 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sostenn pubbliku allokat għal pjan ta’ 
azzjoni konġunta għandu jkun minimu ta' 
EUR 10 000 000 jew 20 % tas-sostenn 
pubbliku tal-programm operazzjonali jew 
programmi operazzjonali, liema minnhom 
ikun l-anqas.

2. Is-sostenn pubbliku allokat għal pjan ta’ 
azzjoni konġunta għandu jkun minimu ta' 
EUR 5 000 000 jew 10 % tas-sostenn 
pubbliku tal-programm operazzjonali jew 
programmi operazzjonali, liema minnhom 
ikun l-anqas.

Or. en

Emenda 1466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 93 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sostenn pubbliku allokat għal pjan ta’ 
azzjoni konġunta għandu jkun minimu ta' 
EUR 10 000 000 jew 20 % tas-sostenn 
pubbliku tal-programm operazzjonali jew 
programmi operazzjonali, liema minnhom 
ikun l-anqas. 

2. Is-sostenn pubbliku allokat għal pjan ta’ 
azzjoni konġunta għandu jkun minimu ta' 
EUR XX XXX XXX jew 20 % tas-sostenn 
pubbliku tal-programm operazzjonali jew 
programmi operazzjonali, liema minnhom 
ikun l-anqas.  

Or. es

Emenda 1467
Catherine Bearder
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 93 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sostenn pubbliku allokat għal pjan ta’ 
azzjoni konġunta għandu jkun minimu ta' 
EUR 10 000 000 jew 20 % tas-sostenn 
pubbliku tal-programm operazzjonali jew 
programmi operazzjonali, liema minnhom 
ikun l-anqas.

2. Is-sostenn pubbliku allokat għal pjan ta’ 
azzjoni konġunta għandu jkun minimu ta' 
EUR 5 000 000 jew 10 % tas-sostenn 
pubbliku tal-programm operazzjonali jew 
programmi operazzjonali, liema minnhom 
ikun l-anqas.

Or. en
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Emenda 1468
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 93a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 93a
Deċiżjoni dwar proġett kbir

 (1) Il-Kunsill Governattiv tal-fond tal-
iżvilupp makroreġjonali għandu jivvaluta 
proġett makroreġjonali abbażi tal-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 91 bl-
għan li jiddetermina jekk is-sostenn 
propost mill-Fondi huwiex ġustifikat.
(2) Il-Kunsill Governattiv tal-fond tal-
iżvilupp makroreġjonali għandu jieħu 
deċiżjoni sa mhux aktar tard minn tliet 
xhur wara l-għoti ta’ informazzjoni 
abbażi ta’ liema għandu jiġi approvat 
proġett makroreġjonali skont l-Artikolu
91. Din id-deċiżjoni għandha jkun fiha 
deskrizzjoni konkreta tal-proġett, l-
ammont kopert mir-rata ta’ 
kofinanzjament għall-assi ta’ prijorità, l-
indikaturi fiżiċi u finanzjarji għall-
monitoraġġ tal-progress u l-
kontribuzzjoni mistennija tal-proġetti 
makroreġjonali sabiex jintlaħqu l-objettivi 
tal-assi ta’ prijorità rilevanti. Id-deċiżjoni 
dwar l-approvazzjoni hija kondizzjonali 
abbażi tal-konklużjoni ta’ kuntratt inizjali 
ta’ xogħlijiet fi żmien sentejn mid-data 
tad-deċiżjoni.
(3) Jekk il-Kunsill Governattiv tal-fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali jirrifjuta li 
jagħti l-kunsens għall-għoti ta’ sostenn 
mill-Fondi għal proġett makroreġjonali, 
huwa għandu jinnotifika lill-grupp ta’ 
Stati Membri li jkunu stabbilixxew il-fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali dwar ir-
raġunijiet tiegħu għar-rifjut fil-perjodu 
speċifikat fil-paragrafu 2.
(4) L-ispejjeż relatati mal-proġetti 
makroreġjonali m’għandhomx jiġu 
inklużi fit-talbiet ta’ ħlas sakemm il-
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Kunsill Governattiv tal-fond ta’ iżvilupp 
makroreġjonali ma jkunx ħa deċiżjoni 
favorevoli.
(5) Il-Kunsill Governattiv tal-fond tal-
iżvilupp makroreġjonali għandu jinforma 
lill-Kummissjoni dwar id-deċiżjoni tiegħu.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni u dwar 
il-kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażati fuq id-djalogu u l-kunsens bejn l-Istati Membri 
li jaqblu li jistabbilixxu fond tal-iżvilupp makroreġjonali jew l-Istati li jaderixxu għal ftehim 
dwar it-twaqqif ta’ fond tal-iżvilupp makroreġjonali. L-approvazzjoni tal-proġetti 
makroreġjonali għandha tkun soġġetta għall-iskema speċjali.

Emenda 1469
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 94 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru, l-awtorità ta’ ġestjoni 
jew kwalunkwe korp tal-liġi pubblika 
nnominat jistgħu jissottomettu proposta 
għal pjan ta’ azzjoni konġunta fl-istess ħin 
jew wara s-sottomissjoni tal-programmi 
operazzjonali kkonċernati. Dan għandu 
jinkludi l-elementi kollha msemmija fl-
Artikolu 95.

1. L-Istat Membru, jew grupp ta’ Stati
Membri li jkunu stabbilixxew fond tal-
iżvilupp makroreġjonali, l-awtorità ta’ 
ġestjoni jew kwalunkwe korp tal-liġi 
pubblika nnominat jistgħu jissottomettu 
proposta għal pjan ta’ azzjoni konġunta fl-
istess ħin jew wara s-sottomissjoni tal-
programmi operazzjonali u programmi 
għall-fondi ta’ żvilupp makroreġjonali
kkonċernati. Dan għandu jinkludi l-
elementi kollha msemmija fl-Artikolu 95.

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni u dwar 
il-kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażati fuq id-djalogu u l-kunsens bejn l-Istati Membri 
li jaqblu li jistabbilixxu fond tal-iżvilupp makroreġjonali jew l-Istati li jaderixxu għal ftehim 
dwar it-twaqqif ta’ fond tal-iżvilupp makroreġjonali.

Or. sk
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Emenda 1470
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 94 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Pjan ta’ azzjoni konġunta għandu jkopri 
parti mill-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2014 
u l-31 ta’ Diċembru 2022. Il-produzzjoni u 
r-riżultati ta’ pjan ta’ azzjoni konġunta 
għandhom iwasslu għal rimborż biss jekk 
jinkisbu wara d-data tad-deċiżjoni tal-
approvazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni konġunta 
u qabel it-tmien tal-perjodu tal-
implimentazzjoni definit.

2. Pjan ta’ azzjoni konġunta għandu jkopri 
l-perjodu tal-programmar jew parti mill-
perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2014 u l-
31 ta’ Diċembru 2022. Il-produzzjoni u r-
riżultati ta’ pjan ta’ azzjoni konġunta 
għandhom iwasslu għal rimborż biss jekk 
jinkisbu wara d-data tad-deċiżjoni tal-
approvazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni konġunta 
u qabel it-tmien tal-perjodu tal-
implimentazzjoni definit.

Or. en

Emenda 1471
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 95 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) analiżi tal-ħtiġijiet u l-għanijiet tal-
iżvilupp li jiġġustifikaw il-pjan ta’ azzjoni 
konġunta, billi jiġu kkunsidrati l-għanijiet 
tal-programmi operazzjonali u, fejn ikunu 
applikabbli, ir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiżi 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 skont l-Artikolu 148(4) tat-
Trattat;

(1) analiżi tal-ħtiġijiet u l-għanijiet tal-
iżvilupp li jiġġustifikaw il-pjan ta’ azzjoni 
konġunta, billi jiġu kkunsidrati l-għanijiet 
tal-programmi operazzjonali u tal-
programmi għall-fondi tal-iżvilupp 
makroreġjonali u, fejn ikunu applikabbli, 
ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiżi 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, jew grupp ta’ Stati Membri li 
jkunu stabbilixxew fondi ta’ żvilupp 
makroreġjonali, għandhom jikkunsidraw 
fil-politika tal-impjiegi tagħhom skont l-
Artikolu 148(4) tat-Trattat;

Or. sk
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Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni u dwar 
il-kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażati fuq id-djalogu u l-kunsens bejn l-Istati Membri 
li jaqblu li jistabbilixxu fond tal-iżvilupp makroreġjonali jew l-Istati li jaderixxu għal ftehim 
dwar it-twaqqif ta’ fond tal-iżvilupp makroreġjonali.

Emenda 1472
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 95 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1) analiżi tal-ħtiġijiet u l-għanijiet tal-
iżvilupp li jiġġustifikaw il-pjan ta’ azzjoni 
konġunta, billi jiġu kkunsidrati l-għanijiet 
tal-programmi operazzjonali u, fejn ikunu 
applikabbli, ir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiżi 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 skont l-Artikolu 148(4) tat-
Trattat;

1) analiżi tal-ħtiġijiet u l-għanijiet tal-
iżvilupp li jiġġustifikaw il-pjan ta’ azzjoni 
konġunta, billi jiġu kkunsidrati l-għanijiet 
tal-programmi operazzjonali;

Or. fr

Emenda 1473
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 95 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) analiżi tal-ħtiġijiet u l-għanijiet tal-
iżvilupp li jiġġustifikaw il-pjan ta’ azzjoni 
konġunta, billi jiġu kkunsidrati l-għanijiet 
tal-programmi operazzjonali u, fejn ikunu 
applikabbli, ir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiżi 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 

(1) analiżi tal-ħtiġijiet u l-għanijiet tal-
iżvilupp li jiġġustifikaw il-pjan ta’ azzjoni 
konġunta, billi jiġu kkunsidrati l-għanijiet 
tal-programmi operazzjonali, l-istrateġiji 
makroreġjonali  u l-istrateġiji tal-baċiri 
tal-baħar fejn għandhom impatt 
sinifikattiv, u, fejn ikunu applikabbli, ir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi 
u l-linji-gwida ġenerali tal-politika 
ekonomika tal-Istati Membri u tal-Unjoni 
skont l-Artikolu 121(2) u r-
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tagħhom skont l-Artikolu 148(4) tat-
Trattat;

rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill li l-Istati 
Membri għandhom jikkunsidraw fil-
politika tal-impjiegi tagħhom skont l-
Artikolu 148(4) tat-Trattat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Fondi għandhom ikunu kkoordinati mill-qrib mal-istrateġiji makroreġjonali u l-istrateġiji 
tal-baċiri tal-baħar biex jiżguraw allokazzjoni suffiċenti mill-Fondi għal dawn l-istrateġiji. 

Emenda 1474
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 95 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) il-qafas li jiddeskrivi r-raġunament bejn 
l-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-pjan ta’ 
azzjoni konġunta, l-għanijiet u l-miri għall-
produzzjoni u r-riżultati, u l-proġetti jew it-
tipi ta’ proġetti previsti;

(2) il-qafas li jiddeskrivi r-raġunament bejn 
l-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-pjan ta’ 
azzjoni konġunta, l-għanijiet u l-miri għall-
produzzjoni u r-riżultati, u l-proġetti u l-
proġett makroreġjonali ppjanati jew it-tipi 
ta’ proġetti u t-tip ta’ proġetti 
makroreġjonali previsti; 

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni u dwar 
il-kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażati fuq id-djalogu u l-kunsens bejn l-Istati Membri 
li jaqblu li jistabbilixxu fond tal-iżvilupp makroreġjonali jew l-Istati li jaderixxu għal ftehim 
dwar it-twaqqif ta’ fond tal-iżvilupp makroreġjonali.

Emenda 1475
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 95 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) analiżi tal-effetti tal-pjan ta’ azzjoni 
konġunta dwar il-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-

(6) analiżi tal-effetti tal-pjan ta’ azzjoni 
konġunta dwar il-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
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prevenzjoni tad-diskriminazzjoni; prevenzjoni tad-diskriminazzjoni 
msemmija f’Artikolu 7;

Or. en

Emenda 1476
Richard Seeber
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 95 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) analiżi tal-effetti tal-pjan ta’ azzjoni 
konġunta dwar il-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
prevenzjoni tad-diskriminazzjoni;

(6) analiżi tal-effetti tal-pjan ta’ azzjoni 
konġunta dwar il-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
prevenzjoni tad-diskriminazzjoni, fejn 
ikun xieraq;

Or. en

Emenda 1477
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 95 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) analiżi tal-effetti tal-pjan ta’ azzjoni 
konġunta dwar il-promozzjoni tal-
inkluzzjoni tal-gruppi kollha li qed 
jiffaċċjaw jew fir-riskju ta’ faqar jew 
eskluzzjoni soċjali;

Or. en

Emenda 1478
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 95 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) analiżi tal-effetti tal-pjan ta’ azzjoni (7) analiżi tal-effetti tal-pjan ta’ azzjoni 
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konġunta fuq il-promozzjoni tal-iżvilupp 
sostenibbli, fejn ikun xieraq;

konġunta fuq il-promozzjoni tal-iżvilupp 
sostenibbli, imsemmi f’Artikolu 8;

Or. en

Emenda 1479
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 95 – paragrafu 1 – punt 9 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-pjan ta’ finanzjament skont il-
programm operazzjonali u l-assi 
prijoritarju, inkluż l-ammont totali eliġibbli 
u l-appoġġ pubbliku.

(c) il-pjan ta’ finanzjament skont il-
programm operazzjonali, jew il-programm 
għal fond tal-iżvilupp makroreġjonali, u l-
assi prijoritarju, inkluż l-ammont totali 
eliġibbli u l-appoġġ pubbliku.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni u dwar 
il-kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażati fuq id-djalogu u l-kunsens bejn l-Istati Membri 
li jaqblu li jistabbilixxu fond tal-iżvilupp makroreġjonali jew l-Istati li jaderixxu għal ftehim 
dwar it-twaqqif ta’ fond tal-iżvilupp makroreġjonali.

Emenda 1480
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 95 – paragrafu 1 – punt 9 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Qagħda attwali ta’ miżuri meħuda 
biex jiġu assoċjati l-imsieħba fit-twaqqif 
tal-pjan ta’azzjoni komuni u l-irwoli 
tagħhom fl-implimentazzjoni, is-segwitu u 
l-evawlwazzjoni;

Or. en

Emenda 1481
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 95 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Miżuri meħuda jew ippjanati sabiex 
jinvolvu l-imsieħba msemmija f’Artikolu
5 ta’ dan ir-Regolament fil-preparazzjoni, 
l-implimentazzjoni, l-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ tal-pjan ta’azzjoni konġunta, 
inklużi fl-irwol tagħhom bħala membri 
tal-kumitat tal-monitoraġġ.

Or. en

Emenda 1482
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 96 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-Kummissjoni, fi żmien tliet xhur 
wara s-sottomissjoni ta’ proposta ta’ pjan 
ta’ azzjoni konġunta, tikkunsidra li ma 
tissodisfax ir-rekwiżiti tal-valutazzjoni, 
għandha tagħmel osservazzjonijiet lill-Istat 
Membru. L-Istat Membru għandu jipprovdi 
lill-Kummissjoni bl-informazzjoni 
addizzjonali kollha meħtieġa u, fejn xieraq, 
jirrevedi l-pjan ta’ azzjoni konġunta kif 
meħtieġ.

Fejn il-Kummissjoni, fi żmien tliet xhur 
wara s-sottomissjoni ta’ proposta ta’ pjan 
ta’ azzjoni konġunta, tikkunsidra li ma 
tissodisfax ir-rekwiżiti tal-valutazzjoni, 
għandha tagħmel osservazzjonijiet lill-Istat 
Membru, jew lil grupp ta’ Stati Membri li 
jkunu stabbilixxew fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali. L-Istat Membru, jew il-
grupp ta’ Stati Membri li jkunu 
stabbilixxew fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali, għandu jipprovdi lill-
Kummissjoni bl-informazzjoni 
addizzjonali kollha meħtieġa u, fejn xieraq, 
jirrevedi l-pjan ta’ azzjoni konġunta kif 
meħtieġ.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni u dwar 
il-kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażati fuq id-djalogu u l-kunsens bejn l-Istati Membri 
li jaqblu li jistabbilixxu fond tal-iżvilupp makroreġjonali jew l-Istati li jaderixxu għal ftehim 
dwar it-twaqqif ta’ fond tal-iżvilupp makroreġjonali.
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Emenda 1483
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 96 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Diment li kull osservazzjoni tkun ġiet 
ikkunsidrata biżżejjed, il-Kummissjoni 
għandha tadotta deċiżjoni li tapprova l-pjan 
ta’ azzjoni konġunta mhux aktar tard minn 
sitt (6) xhur wara s-sottomissjoni tagħha 
minn Stat Membru iżda mhux qabel l-
adozzjoni tal-programmi operazzjonali 
konċernati.

2. Diment li kull osservazzjoni tkun ġiet 
ikkunsidrata biżżejjed, il-Kummissjoni 
għandha tadotta deċiżjoni li tapprova l-pjan 
ta’ azzjoni konġunta mhux aktar tard minn 
sitt (6) xhur wara s-sottomissjoni tagħha 
minn Stat Membru, jew grupp ta’ Stati 
Membri li jkunu stabbilixxew fond tal-
iżvilupp makroreġjonali, iżda mhux qabel 
l-adozzjoni tal-programmi operazzjonali, 
jew programmi għall-fondi ta’ żvilupp 
makroreġjonali, ikkonċernati.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni u dwar 
il-kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażati fuq id-djalogu u l-kunsens bejn l-Istati Membri 
li jaqblu li jistabbilixxu fond tal-iżvilupp makroreġjonali jew l-Istati li jaderixxu għal ftehim 
dwar it-twaqqif ta’ fond tal-iżvilupp makroreġjonali.

Emenda 1484
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 96 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2 
għandha tiddefinixxi l-benefiċjarju u l-
objettivi tal-pjan ta’ azzjoni konġunta, l-
għanijiet u l-miri għall-produzzjoni u r-
riżultati, l-ispejjeż tal-kisba ta’ dawn l-
għanijiet, il-miri tal-produzzjoni u r-
riżultati, u l-pjan ta’ finanzjament skont il-
programmi operazzjonali u l-assi
prijoritarju, inkluż l-ammont eliġibbli totali 
u l-kontribuzzjoni pubblika, il-perjodu tal-
implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni 
konġunta, u fejn rilevanti l-kopertura 
ġeografika u l-gruppi fil-mira tal-pjan ta’ 

3. Id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2 
għandha tiddefinixxi l-benefiċjarju u l-
objettivi tal-pjan ta’ azzjoni konġunta, l-
għanijiet u l-miri għall-produzzjoni u r-
riżultati, l-ispejjeż tal-kisba ta’ dawn l-
għanijiet, il-miri tal-produzzjoni u r-
riżultati, u l-pjan ta’ finanzjament skont il-
programmi operazzjonali jew programm 
għal fond tal-iżvilupp makroreġjonali u l-
assi prijoritarju, inkluż l-ammont eliġibbli 
totali u l-kontribuzzjoni pubblika, il-
perjodu tal-implimentazzjoni tal-pjan ta’ 
azzjoni konġunta, u fejn rilevanti l-
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azzjoni konġunta. kopertura ġeografika u l-gruppi fil-mira tal-
pjan ta’ azzjoni konġunta.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni u dwar 
il-kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażati fuq id-djalogu u l-kunsens bejn l-Istati Membri 
li jaqblu li jistabbilixxu fond tal-iżvilupp makroreġjonali jew l-Istati li jaderixxu għal ftehim 
dwar it-twaqqif ta’ fond tal-iżvilupp makroreġjonali.

Emenda 1485
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 96 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-Kummissjoni tirrifjuta li 
tippermetti li sostenn mill-Fondi jingħata 
għal pjan ta’ azzjoni konġunta, għandha 
tinnotifika lill-Istat Membru bir-raġunijiet 
tagħha fi ħdan il-perjodu stabbilit fil-
paragrafu 2.

4. Fejn il-Kummissjoni tirrifjuta li 
tippermetti li sostenn mill-Fondi jingħata 
għal pjan ta’ azzjoni konġunta, għandha 
tinnotifika lill-Istat Membru, jew lill-grupp 
ta’ Stati Membri li jkunu stabbilixxew 
fond tal-iżvilupp makroreġjonali, bir-
raġunijiet tagħha fi ħdan il-perjodu stabbilit 
fil-paragrafu 2.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni u dwar 
il-kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażati fuq id-djalogu u l-kunsens bejn l-Istati Membri 
li jaqblu li jistabbilixxu fond tal-iżvilupp makroreġjonali jew l-Istati li jaderixxu għal ftehim 
dwar it-twaqqif ta’ fond tal-iżvilupp makroreġjonali.

Emenda 1486
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 97 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru jew l-awtorità ta’ ġestjoni 
għandu jistabbilixxi kumitat ta’ tmexxija 
tal-pjan ta’ azzjoni konġunta, distint mill-
kumitat ta’ monitoraġġ tal-programmi 

L-Istat Membru, jew grupp ta’ Stati 
Membri li jkunu stabbilixxew fond tal-
iżvilupp makroreġjonali, jew l-awtorità ta’ 
ġestjoni għandu jistabbilixxi kumitat ta’ 
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operazzjonali. Il-kumitat ta’ tmexxija 
għandu jiltaqa’ għall-inqas darbtejn fis-
sena.

tmexxija tal-pjan ta’ azzjoni konġunta, 
distint mill-kumitat ta’ monitoraġġ tal-
programmi operazzjonali, jew il-kumitat 
ta’ monitoraġġ tal-programm għal fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali. Il-kumitat ta’ 
tmexxija għandu jiltaqa’ għall-inqas 
darbtejn fis-sena.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni u dwar 
il-kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażati fuq id-djalogu u l-kunsens bejn l-Istati Membri 
li jaqblu li jistabbilixxu fond tal-iżvilupp makroreġjonali jew l-Istati li jaderixxu għal ftehim 
dwar it-twaqqif ta’ fond tal-iżvilupp makroreġjonali.

Emenda 1487
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 97 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kompożizzjoni tiegħu għandha tiġi 
deċiża mill-Istat Membru bi qbil mal-
awtorità ta’ ġestjoni, li tirrispetta l-
prinċipju ta’ sħubija.

Il-kompożizzjoni tiegħu għandha tiġi 
deċiża mill-Istat Membru, jew grupp ta’ 
Stati Membri li jkunu stabbilixxew fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali, bi qbil mal-
awtorità ta’ ġestjoni, li tirrispetta l-
prinċipju ta’ sħubija.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni u dwar 
il-kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażati fuq id-djalogu u l-kunsens bejn l-Istati Membri 
li jaqblu li jistabbilixxu fond tal-iżvilupp makroreġjonali jew l-Istati li jaderixxu għal ftehim 
dwar it-twaqqif ta’ fond tal-iżvilupp makroreġjonali.

Emenda 1488
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 97 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jirrevedi l-progress lejn il-kisba tal- (a) jirrevedi l-progress lejn il-kisba tal-
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għanijiet, il-produzzjoni u r-riżultati tal-
pjan ta’ azzjoni konġunta;

għanijiet, il-produzzjoni u r-riżultati tal-
pjan ta’ azzjoni konġunta u jitrażmetti r-
riżultati lill-kumitat tal-monitoraġġ;

Or. en

Emenda 1489
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 97 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jikkunsidra u japprova kwalunkwe 
proposta sabiex jiġi emendat il-pjan ta’ 
azzjoni konġunta sabiex titqies kwalunkwe 
kwistjoni li taffettwa l-prestazzjoni tiegħu.

(b) jikkunsidra u japprova kwalunkwe 
proposta sabiex jiġi emendat il-pjan ta’
azzjoni konġunta sabiex titqies kwalunkwe 
kwistjoni li taffettwa l-prestazzjoni tiegħu 
u jitrażmetti r-riżultati lill-kumitat tal-
monitoraġġ.

Or. en

Emenda 1490
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 97 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Talbiet għall-emenda tal-pjanijiet ta’ 
azzjoni konġunta sottomessi minn Stat 
Membru għandhom jiġu sostanzjati kif 
mistħoqq. Il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta jekk it-talba għall-emenda hijiex 
ġustifikata, filwaqt li tqis l-informazzjoni 
provduta mill-Istat Membru. Il-
Kummissjoni tista’ tagħmel 
osservazzjonijiet u l-Istat Membru għandu 
jipprovdi lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni addizzjonali kollha 
meħtieġa. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni fuq talba għal emenda mhux 
aktar tard minn tliet xhur wara s-
sottomissjoni formali tagħha mill-Istat 

3. Talbiet għall-emenda tal-pjanijiet ta’ 
azzjoni konġunta sottomessi minn Stat 
Membru, jew grupp ta’ Stati Membri li 
jkunu stabbilixxew fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali, għandhom jiġu sostanzjati 
kif mistħoqq. Il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta jekk it-talba għall-emenda hijiex 
ġustifikata, filwaqt li tqis l-informazzjoni 
provduta mill-Istat Membru, jew grupp ta’ 
Stati Membri li jkunu stabbilixxew fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali. Il-
Kummissjoni tista’ tagħmel 
osservazzjonijiet u l-Istat Membru, jew 
grupp ta’ Stati Membri li jkunu 
stabbilixxew fond tal-iżvilupp 
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Membru sakemm kwalunkwe
osservazzjoni magħmula mill-
Kummissjoni tkun tqieset b’mod 
sodisfaċenti. L-emenda għandha tidħol fis-
seħħ mid-data tad-deċiżjoni, sakemm mhux 
stabbilit mod ieħor fid-deċiżjoni.

makroreġjonali, għandu jipprovdi lill-
Kummissjoni bl-informazzjoni 
addizzjonali kollha meħtieġa. Il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
fuq talba għal emenda mhux aktar tard 
minn tliet xhur wara s-sottomissjoni 
formali tagħha mill-Istat Membru, jew 
grupp ta’ Stati Membri li jkunu 
stabbilixxew fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali, sakemm kwalunkwe 
osservazzjoni magħmula mill-
Kummissjoni tkun tqieset b’mod 
sodisfaċenti. L-emenda għandha tidħol fis-
seħħ mid-data tad-deċiżjoni, sakemm mhux 
stabbilit mod ieħor fid-deċiżjoni.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni u dwar 
il-kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażati fuq id-djalogu u l-kunsens bejn l-Istati Membri 
li jaqblu li jistabbilixxu fond tal-iżvilupp makroreġjonali jew l-Istati li jaderixxu għal ftehim 
dwar it-twaqqif ta’ fond tal-iżvilupp makroreġjonali.

Emenda 1491
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 98 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-ġestjoni, il-kontroll u l-awditjar 
finanzjarji tal-pjan ta’ azzjoni konġunta 
għandhom isiru esklussivament bil-għan li 
ssir verifika dwar jekk il-kundizzjonijiet ta’ 
pagament kif imfissra fid-deċiżjoni li 
tapprova l-pjan ta’ azzjoni koġunta jkunux 
qed jiġu ssodisfatti.

2. Il-ġestjoni, il-kontroll u l-awditjar 
finanzjarji tal-pjan ta’ azzjoni konġunta 
għandhom isiru esklussivament bil-għan li 
ssir verifika dwar jekk il-kundizzjonijiet ta’ 
pagament kif imfissra fid-deċiżjoni li 
tapprova l-pjan ta’ azzjoni koġunta jkunux 
qed jiġu ssodisfatti. Barra minn hekk, 
Stati Membri konċernati jew reġjuni 
konċernati jistgħu jiddeċiedu fuq stadji ta’ 
sodisfazzjon tar-rekwiżiti ta’ pjan ta’ 
azzjoni konġunta u perjodu annwali jew 
perjodu multiannwali għall-pagament.
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Or. en

Emenda 1492
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 99 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn strateġija tal-iżvilupp urban jew 
strateġiji jew patti territorjali oħra, hekk 
kif definiti fl-Artikolu 12(1) tar-
Regolament…[FSE] jeħtieġu approċċ 
integrat li jinvolvi investimenti taħt aktar 
minn assi prijoritarju wieħed ta' 
programm operazzjonali wieħed jew 
diversi programmi operazzjonali, l-azzjoni 
għandha titwettaq bħala investiment 
territorjali integrat ('ITI').

imħassar

Or. en

Emenda 1493
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
Proposta għal regolament
Parti 3 – kapitolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żvilupp Territorjali Żvilipp Territorjali 1

__________________
1 Il-kapitolu IV kollu “Żvilupp 
Territorjali” għandu jitmexxa għall-
Ewwel Parti tar-Regolament.
he whole chapter IV "Territorial 
development" shall be moved to Part One 
of the Regulation.

Or. en

Emenda 1494
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 99 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn strateġija tal-iżvilupp urban jew 
strateġiji jew patti territorjali oħra, hekk kif 
definiti fl-Artikolu 12(1) tar-
Regolament…[FSE] jeħtieġu approċċ 
integrat li jinvolvi investimenti taħt aktar 
minn assi prijoritarju wieħed ta' programm 
operazzjonali wieħed jew diversi 
programmi operazzjonali, l-azzjoni 
għandha titwettaq bħala investiment 
territorjali integrat ('ITI'). 

1. Fejn strateġija tal-iżvilupp urban, 
strateġija tal-infrastruttura jew strateġiji 
jew patti territorjali oħra, hekk kif definiti 
fl-Artikolu 12(1) tar-Regolament…[FSE] 
jeħtieġu approċċ integrat li jinvolvi 
investimenti taħt aktar minn assi 
prijoritarju wieħed ta' programm 
operazzjonali wieħed jew diversi 
programmi operazzjonali, l-azzjoni 
għandha titwettaq bħala investiment 
territorjali integrat ('ITI').

Or. de

Emenda 1495
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 99 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn strateġija tal-iżvilupp urban jew 
strateġiji jew patti territorjali oħra, hekk kif
definiti fl-Artikolu 12(1) tar-
Regolament…[FSE] jeħtieġu approċċ 
integrat li jinvolvi investimenti taħt aktar 
minn assi prijoritarju wieħed ta' programm 
operazzjonali wieħed jew diversi 
programmi operazzjonali, l-azzjoni 
għandha titwettaq bħala investiment 
territorjali integrat ('ITI').

1. Fejn strateġija tal-iżvilupp urban 
sostenibbli kif imsemmi f’Artikolu 7 tar-
Regolament ...[FEŻR] jew strateġiji jew 
patti territorjali oħra kif imsemmi fl-
Artikolu 12(1) tar-Regolament…[FSE] 
jeħtieġu approċċ integrat li jinvolvi 
investimenti taħt aktar minn assi 
prijoritarju wieħed ta' programm 
operazzjonali wieħed jew diversi 
programmi operazzjonali, l-azzjoni 
għandha titwettaq bħala investiment 
territorjali integrat ('ITI').

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tikkjarifika li l-Istati Membri għandhom il-possibilità li jużaw ITI għall-
istrateġiji sostenibbli għall-iżvilupp urban kif imsemmi fir-regolament propost tal-FEŻR u 
għal strateġiji territorjali oħra kif hemm imsemmi fir-regolament propost tal-FSE.

Emenda 1496
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 99 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn strateġija tal-iżvilupp urban jew 
strateġiji jew patti territorjali oħra, hekk kif 
definiti fl-Artikolu 12(1) tar-
Regolament…[FSE] jeħtieġu approċċ 
integrat li jinvolvi investimenti taħt aktar 
minn assi prijoritarju wieħed ta’ programm 
operazzjonali wieħed jew diversi 
programmi operazzjonali, l-azzjoni 
għandha titwettaq bħala investiment 
territorjali integrat (‘ITI’).

1. Fejn strateġija tal-iżvilupp urban jew 
strateġiji jew patti territorjali oħra, hekk kif 
definiti fl-Artikolu 12(1) tar-
Regolament…[FSE] jeħtieġu approċċ 
integrat li jinvolvi investimenti taħt aktar 
minn assi prijoritarju wieħed ta’ programm 
operazzjonali wieħed jew diversi 
programmi operazzjonali, jew programmi 
għall-fondi ta’ żvilupp makroreġjonali, l-
azzjoni għandha titwettaq bħala 
investiment territorjali integrat (‘ITI’).

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni u dwar 
il-kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażati fuq id-djalogu u l-kunsens bejn l-Istati Membri 
li jaqblu li jistabbilixxu fond tal-iżvilupp makroreġjonali jew l-Istati li jaderixxu għal ftehim 
dwar it-twaqqif ta’ fond tal-iżvilupp makroreġjonali.

Emenda 1497
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 99 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn strateġija tal-iżvilupp urban jew 
strateġiji jew patti territorjali oħra, hekk kif 
definiti fl-Artikolu 12(1) tar-
Regolament…[FSE] jeħtieġu approċċ 
integrat li jinvolvi investimenti taħt aktar 
minn assi prijoritarju wieħed ta' programm 
operazzjonali wieħed jew diversi 
programmi operazzjonali, l-azzjoni 
għandha titwettaq bħala investiment 
territorjali integrat ('ITI').

1. Fejn strateġija tal-iżvilupp urban jew 
strateġiji jew patti territorjali oħra, hekk kif 
definiti fl-Artikolu 12(1) tar-
Regolament…[FSE] jeħtieġu approċċ 
integrat kif imsemmi f’Art. 87 paragrafi 1 
(b), (c) u (d,) li jinvolvi investimenti taħt
wieħed jew aktar minn assi prijoritarju 
wieħed ta' programm operazzjonali wieħed 
jew diversi programmi operazzjonali, l-
azzjoni għandha titwettaq bħala 
investiment territorjali integrat ('ITI').
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Or. en

Emenda 1498
Alain Cadec, Maurice Ponga
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 99 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fejn Stati Membri u reġjuni 
jipparteċipaw fi strateġiji mikroreġjonali 
jew strateġiji tal-baċiri tal-baħar, ITIs 
huma konsistenti ma’ dawn l-istrateġiji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Fondi għandhom ikuni koordinati mill-qrib mal-istrateġiji mikroreġjonali u mal-istrateġiji 
tal-baċiri tal-baħar sabiex jiżguraw allokazzjoni suffiċjenti mill-Fondi għal dawn l-istrateġiji. 

Emenda 1499
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 99 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi operazzjonali rilevanti 
għandhom jidentifikaw l-ITIs ippjanati u 
jistabbilixxu l-allokazzjoni finanzjarja 
indikattiva minn kull assi prijoritarju għal 
kull ITI.

imħassar

Or. en

Emenda 1500
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 99 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi operazzjonali rilevanti 
għandhom jidentifikaw l-ITIs ippjanati u 
jistabbilixxu l-allokazzjoni finanzjarja 
indikattiva minn kull assi prijoritarju għal 
kull ITI.

2. Il-programmi operazzjonali rilevanti, 
jew il-programmi għall-fondi ta’ żvilupp 
makroreġjonali, għandhom jidentifikaw l-
ITIs ippjanati u jistabbilixxu l-allokazzjoni 
finanzjarja indikattiva minn kull assi 
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prijoritarju għal kull ITI.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni u dwar 
il-kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażati fuq id-djalogu u l-kunsens bejn l-Istati Membri 
li jaqblu li jistabbilixxu fond tal-iżvilupp makroreġjonali jew l-Istati li jaderixxu għal ftehim 
dwar it-twaqqif ta’ fond tal-iżvilupp makroreġjonali.

Emenda 1501
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 99 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi operazzjonali rilevanti 
għandhom jidentifikaw l-ITIs ippjanati u 
jistabbilixxu l-allokazzjoni finanzjarja 
indikattiva minn kull assi prijoritarju għal 
kull ITI.

2. Il-programmi operazzjonali rilevanti 
għandhom jidentifikaw l-ITIs ippjanati u 
jistabbilixxu l-allokazzjoni finanzjarja 
indikattiva fi ħdan kull assi prijoritarju jew 
fi ħdan l-assi prijoritarju involut għal ITI 
ippjanat.

Or. en

Emenda 1502
Peter Simon
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 99 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi operazzjonali rilevanti 
għandhom jidentifikaw l-ITIs ippjanati u 
jistabbilixxu l-allokazzjoni finanzjarja 
indikattiva minn kull assi prijoritarju għal 
kull ITI.

2. Il-programmi operazzjonali rilevanti 
għandhom jidentifikaw l-ITIs ippjanati 
abbażi tal-lista indikattiva tal-bliet, żoni 
urbani funzjonali jew żoni territorjali 
funzjonali oħra li fihom għandhom jiġu 
implimentati l-ITIs u jistabbilixxu l-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva għal 
kull ITI. F’ITI, il-prijoritajiet tal-
investiment tal-miri tematiċi kollha 
jistgħu skont l-Artikolu 9, jingħaqdu 
flimkien u jiġu implimentati b’mod 
indipendenti mill-assi prijoritarji tal-
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programm operazzjonali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex strateġija tal-iżvilupp sostenibbli u integrata territorjali, reġjonali jew urbana 
tikkunsidra kemm jista’ jkun permezz ta’ strument ġdid l-ITIs u tipprovdi opportunità biex isir 
rispons flessibbli għall-ħtiġijiet tal-iżvilupp lokali, id-definizzjoni taż-żoni urbani li jistgħu 
jiżviluppaw għandha tkun orjentata lejn dan ir-rigward, u l-allokazzjoni finanzjarja għall-
ITIs għandha ssir ukoll anke mingħajr referenza għall-assi prijoritarji tal-programm 
operazzjonali.

Emenda 1503
Michael Theurer
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 99 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi operazzjonali rilevanti 
għandhom jidentifikaw l-ITIs ippjanati u 
jistabbilixxu l-allokazzjoni finanzjarja 
indikattiva minn kull assi prijoritarju għal 
kull ITI.

2. Il-programmi operazzjonali rilevanti 
għandhom jidentifikaw l-ITIs ippjanati u 
jistabbilixxu l-allokazzjoni finanzjarja 
indikattiva minn kull assi prijoritarju għal 
kull ITI. Għall-implimentazzjoni tal-ITIs 
jistgħu jintużaw ukoll miri tematiċi li ma 
jistgħux japplikaw barra l-ITIs.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ġie indikat mid-dipartiment amministrattiv kompetenti għall-appoġġ tal-bliet, li 
implimentazzjoni tal-ITIs fit-tliet miri tematiċi prijoritarji li għandhom jitwettqu tal-FEŻR 
hija diffiċli li ssir bħala kunċett integrat. Sabiex ikun jista’ jsir żvilupp integrali huma 
meħtieġa iżjed assi prijoritarji. Peress li 80 % tal-fondi huma riżervati għall-miri tematiċi 
prijoritarji fil-FEŻR u madwar 15 % oħra għal skopijiet oħra, ma jistgħu jiġu applikati kważi 
ebda assi prijoritarji oħra.

Emenda 1504
Manfred Weber
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 99 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi operazzjonali rilevanti 
għandhom jidentifikaw l-ITIs ippjanati u 

2. Il-Programmi Operazzjonali rilevanti 
għandhom jimmarkaw il-proċedura tal-
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jistabbilixxu l-allokazzjoni finanzjarja 
indikattiva minn kull assi prijoritarju għal 
kull ITI.

għażla dwar l-ITIs ippjanati u jistabbilixxu 
l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva għal 
kull ITI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’konformità mal-Emenda dwar Art. 87 2 c iii implimentazzjoni ta’ suċċess tal-Politika ta’ 
Koeżjoni tal-UE wara l-2013 fuq livell lokali għandha bżonn ħin suffiċjenti fuq l-art għall-
abbozzar tal-istrateġiji tal-iżvilupp li fuqhom l-ITIs huma bbażati.

Emenda 1505
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 99 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru jew l-awtorità ta’ 
ġestjoni jista' jinnomina korp intermedju 
wieħed jew aktar, inkluż l-awtoritajiet 
lokali, il-korpi tal-iżvilupp reġjonali jew 
organizzazzjonijiet mhux governattivi, 
sabiex iwettqu l-ġestjoni u l-
implimentazzjoni ta’ ITI.

imħassar

Or. en

Emenda 1506
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 99 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru jew l-awtorità ta’ 
ġestjoni jista’ jinnomina korp intermedju 
wieħed jew aktar, inkluż l-awtoritajiet 
lokali, il-korpi tal-iżvilupp reġjonali jew 
organizzazzjonijiet mhux governattivi, 
sabiex iwettqu l-ġestjoni u l-
implimentazzjoni ta’ ITI.

3. Il-programmi operazzjonali rilevanti 
għandhom jidentifikaw l-ITIs ippjanati u 
għandhom jistabbilixxu l-allokazzjoni 
indikattiva minn kull assi ta’ prijorità 
għal kull ITI. L-Istat Membru, grupp ta’ 
Stati Membri li jkunu stabbilixxew fond 
makroreġjonali, jew l-awtorità ta’ ġestjoni 
jista’ jinnomina korp intermedju wieħed 
jew aktar, inkluż l-awtoritajiet lokali, il-
korpi tal-iżvilupp reġjonali jew 
organizzazzjonijiet mhux governattivi, 
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sabiex iwettqu l-ġestjoni u l-
implimentazzjoni ta’ ITI.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni u dwar 
il-kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażati fuq id-djalogu u l-kunsens bejn l-Istati Membri 
li jaqblu li jistabbilixxu fond tal-iżvilupp makroreġjonali jew l-Istati li jaderixxu għal ftehim 
dwar it-twaqqif ta’ fond tal-iżvilupp makroreġjonali.

Emenda 1507
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 99 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru jew l-awtorità ta’ 
ġestjoni jista' jinnomina korp intermedju 
wieħed jew aktar, inkluż l-awtoritajiet 
lokali, il-korpi tal-iżvilupp reġjonali jew 
organizzazzjonijiet mhux governattivi, 
sabiex iwettqu l-ġestjoni u l-
implimentazzjoni ta’ ITI.

3. L-Istat Membru jew l-awtorità ta’ 
ġestjoni jista' jinnomina korp intermedju 
wieħed jew aktar, inkluż l-awtoritajiet 
lokali, il-korpi tal-iżvilupp reġjonali jew 
organizzazzjonijiet mhux governattivi jew 
il-gruppi ta’ azzjoni lokali msemmija 
f’Artikolu 30, sabiex iwettqu l-ġestjoni u l-
implimentazzjoni ta’ ITI. Il-koerenza tal-
ITI mal-istrateġiji tal-iżvilupp sostenibbli 
reġjonali f’livell reġjonali għandha tkun 
żgurata.

Or. en

Emenda 1508
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 99 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istat Membru jew l-awtoritajiet ta’ 
ġestjoni rilevanti għandhom jiżguraw li s-
sistema ta’ monitoraġġ għall-programm 
tipprovdi għall-identifikazzjoni tal-
operazzjonijiet u l-produzzjonijiet ta’ assi 
prijoritarju li jikkontribbwixxi għal ITI.

imħassar
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Or. en

Emenda 1509
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 99 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istat Membru jew l-awtoritajiet ta’ 
ġestjoni rilevanti għandhom jiżguraw li s-
sistema ta’ monitoraġġ għall-programm 
operazzjonali tipprovdi għall-
identifikazzjoni tal-operazzjonijiet u l-
produzzjonijiet ta’ assi prijoritarju li 
jikkontribwixxi għal ITI.

4. L-Istat Membru, jew grupp ta’ Stati 
Membri li jkunu stabbilixxew fond tal-
iżvilupp makroreġjonali, jew l-awtoritajiet 
ta’ ġestjoni rilevanti għandhom jiżguraw li 
s-sistema ta’ monitoraġġ għall-programm 
operazzjonali, jew il-programm għal fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali, tipprovdi 
għall-identifikazzjoni tal-operazzjonijiet u 
l-produzzjonijiet ta’ assi prijoritarju li 
jikkontribwixxi għal ITI.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni u dwar 
il-kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażati fuq id-djalogu u l-kunsens bejn l-Istati Membri 
li jaqblu li jistabbilixxu fond tal-iżvilupp makroreġjonali jew l-Istati li jaderixxu għal ftehim 
dwar it-twaqqif ta’ fond tal-iżvilupp makroreġjonali.

Emenda 1510
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 99 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istat Membru jew l-awtoritajiet ta’ 
ġestjoni rilevanti għandhom jiżguraw li s-
sistema ta’ monitoraġġ għall-programm 
tipprovdi għall-identifikazzjoni tal-
operazzjonijiet u l-produzzjonijiet ta’ assi 
prijoritarju li jikkontribbwixxi għal ITI.

4. L-Istat Membru jew l-awtoritajiet ta’ 
ġestjoni rilevanti għandhom jiżguraw li s-
sistema ta’ monitoraġġ għall-programm 
tipprovdi għall-identifikazzjoni tal-
operazzjonijiet u jikkontribbwixxi għal ITI.

Or. en
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Emenda 1511
Richard Seeber
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 99 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istat Membru jew l-awtoritajiet ta’ 
ġestjoni rilevanti għandhom jiżguraw li s-
sistema ta’ monitoraġġ għall-programm 
tipprovdi għall-identifikazzjoni tal-
operazzjonijiet u l-produzzjonijiet ta’ assi 
prijoritarju li jikkontribbwixxi għal ITI.

4. L-Istat Membru jew l-awtoritajiet ta’ 
ġestjoni rilevanti għandhom jiżguraw li s-
sistema ta’ monitoraġġ għall-programm 
tipprovdi għall-identifikazzjoni tal-
operazzjonijiet u l-produzzjonijiet ta’ assi 
prijoritarju li jikkontribbwixxi għal ITI. 
Jekk ITI huwa ssapportjat minn aktar 
minn programm wieħed jew assi 
prijoritarju l-operazzjonijiet u r-riżultati 
jistgħu jiġu allokati fuq il-livell tal-ITI 
mingħajr ma tiġi assenjata l-ebda 
prijorità. 

Or. en

Emenda 1512
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 100 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kwalunkwe kwistjoni li taffettwa l-
prestazzjoni tal-programm operazzjonali;

(a) kwalunkwe kwistjoni li taffettwa l-
prestazzjoni tal-programm operazzjonali, 
jew il-programm għal fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1513
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 100 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-implimentazzjoni ta’ proġetti kbar; (d) l-implimentazzjoni ta’ proġetti kbar u 
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ta’ proġetti makroreġjonali;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 100 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) azzjonijiet li jippromwovu l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel, l-opportunitajiet 
indaqs, u n-non-diskriminazzjoni, inkluż l-
aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà;

(f) azzjonijiet li jiżguraw l-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel, l-opportunitajiet indaqs, u 
n-non-diskriminazzjoni, inkluż l-
aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà;

Or. en

Emenda 1515
Richard Seeber
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 100 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) azzjonijiet li jippromwovu l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel, l-opportunitajiet 
indaqs, u n-non-diskriminazzjoni, inkluż l-
aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà;

(f) azzjonijiet li jqisu l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel, l-opportunitajiet indaqs, u n-
non-diskriminazzjoni, inkluż l-
aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà;

Or. en

Emenda 1516
Giommaria Uggias
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 100 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fa) azzjonijiet orjentati lejn il-ġlieda 
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kontra l-faqar u li jippromwovu l-
inklużjoni soċjali tal-kategoriji ta’ persuni 
żvantaġġati;

Or. it

Emenda 1517
Richard Seeber
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 100 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) azzjonijiet li jippromwovu l-iżvilupp 
sostenibbli;

(g) azzjonijiet li jqisu l-iżvilupp 
sostenibbli;

Or. en

Emenda 1518
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 100 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) azzjonijiet fil-programm operazzjonali 
relatati mas-sodisfazzjon tal-
kondizzjonalitajiet ex ante;

(h) azzjonijiet fil-programm operazzjonali, 
jew il-programm għal fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali, relatati mas-sodisfazzjon 
tal-kondizzjonalitajiet ex ante;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1519
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 100 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-istrumenti finanzjarji (i) l-implimentazzjoni tal-istrumenti 
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finanzjarji

Or. en

Emenda 1520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 100 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-rapporti annwali u finali tal-
implimentazzjoni

(b) ir-rapporti annwali u finali u r-rapporti 
ta’ progress tal-2017 u l-2019 tal-
implimentazzjoni

Or. en

Emenda 1521
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 100 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-pjan tal-evalwazzjoni għall-
programm operazzjonali u kwalunkwe
emenda tal-pjan;

(c) il-pjan tal-evalwazzjoni għall-
programm operazzjonali, jew il-programm
għal fond tal-iżvilupp makroreġjonali, u 
kwalunkwe emenda tal-pjan;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1522
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 100 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-istrateġija tal-komunikazzjoni għall-
programm operazzjonali u kwalunkwe 
emenda tal-istrateġija;

(d) l-istrateġija tal-komunikazzjoni għall-
programm operazzjonali, jew il-programm 
għal fond tal-iżvilupp makroreġjonali, u 
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kwalunkwe emenda tal-istrateġija;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1523
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 100 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kwalunkwe proposta mill-awtorità ta’ 
ġestjoni għal kull emenda għall-programm 
operazzjonali.

(e) kwalunkwe proposta mill-awtorità ta’ 
ġestjoni għal kull emenda għall-programm 
operazzjonali, jew programm għal fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1524
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sat-30 ta’ April 2016 u t-30 ta’ April ta’ 
kull sena sussegwenti sa u inkluż l-2022, l-
Istat Membru għandu jissottometti lill-
Kummissjoni rapport annwali skont l-
Artikolu 44(1). Ir-rapport sottomess fl-
2016 għandu jkopri s-snin finanzjarji 2014 
u 2015, kif ukoll il-perjodu bejn id-data tal-
bidu għall-eliġibbiltà tan-nefqa u l-
31 ta’ Diċembru 2013.

1. Sat-30 ta’ Ġunju 2016 u t-
30 ta’ Ġunju ta’ kull sena sussegwenti sa u 
inkluż l-2022, l-Istat Membru għandu 
jissottometti lill-Kummissjoni rapport 
annwali tal-implimentazzjoni skont l-
Artikolu 44(1). Ir-rapport sottomess fl-
2016 għandu jkopri s-snin finanzjarji 2014 
u 2015, kif ukoll il-perjodu bejn id-data tal-
bidu għall-eliġibbiltà tan-nefqa u l-
31 ta’ Diċembru 2013.

Or. en

Emenda 1525
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-progress fl-implimentazzjoni tal-
approċċ integrat għall-iżvilupp territorjali, 
inkluż l-iżvilupp urban sostenibbli u l-
iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità taħt 
il-programm;

(a) il-progress fl-implimentazzjoni tal-
approċċ integrat għall-iżvilupp territorjali, 
inkluż l-iżvilupp ta’ territorji li qed 
jiffaċċjaw żvantaġġi naturali u 
demografiċi permanenti jew severi,  l-
iżvilupp urban sostenibbli u l-iżvilupp 
lokali mmexxi mill-komunità taħt il-
programm;

Or. en

Emenda 1526
Fiorello Provera
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-progress fl-implimentazzjoni tal-
approċċ integrat għall-iżvilupp territorjali, 
inkluż l-iżvilupp urban sostenibbli u l-
iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità taħt 
il-programm;

a) il-progress fl-implimentazzjoni tal-
approċċ integrat għall-iżvilupp territorjali, 
inkluż l-iżvilupp urban sostenibbli, l-
iżvilupp tat-territorji li qed jaffaċċjaw 
żvantaġġi naturali jew demografiċi 
permanenti u severi, l-iżvilupp lokali 
mmexxi mill-komunità taħt il-programm;

Or. fr

Emenda 1527
Bogusław Sonik
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-progress fl-implimentazzjoni tal-
approċċ integrat għall-iżvilupp territorjali, 
inkluż l-iżvilupp urban sostenibbli u l-
iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità taħt 
il-programm;

(a) il-progress fl-implimentazzjoni tal-
approċċ integrat għall-iżvilupp territorjali, 
inkluż l-iżvilupp ta’ territorji li qed 
jiffaċċjaw żvantaġġi naturali u 
demografiċi permanenti jew severi, l-
iżvilupp urban sostenibbli u l-iżvilupp 
lokali mmexxi mill-komunità taħt il-
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programm;

Or. en

Emenda 1528
Richard Seeber
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
azzjonijiet sabiex tiġi rinfurzata l-kapaċità 
tal-awtoritajiet u l-benefiċjarji tal-Istat 
Membru sabiex jamministraw u jużaw il-
Fondi;

imħassar

Or. en

Emenda 1529
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
kwalunkwe azzjoni interreġjonali u 
transnazzjonali;

(c) fejn ikun xieraq, il-progress fl-
implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u strateġiji tal-baċiri tal-
baħar u ta’ kwalunkwe azzjoni oħra
interreġjonali u transnazzjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Fondi għandhom ikunu kkordinati mill-qrib mal-istrateġiji makroreġjonali u mal-istrateġiji 
tal-baċiri tal-baħar sabiex tkun żgurata allokazzjoni suffiċjenti mill-Fondi għal dawn l-
istrateġiji. 

Emenda 1530
Richard Seeber
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ (c) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
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kwalunkwe azzjoni interreġjonali u 
transnazzjonali;

kwalunkwe azzjoni interreġjonali u 
transnazzjonali, fejn ikun xieraq;

Or. en

Emenda 1531
Giommaria Uggias
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

e) l-azzjonijiet speċifiċi meħuda sabiex tiġi 
promossa l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiela u sabiex tiġi prevenuta d-
diskriminazzjoni, inkluż l-aċċessibbiltà 
għal persuni b’diżabbiltà, u l-arranġamenti 
implimentati sabiex tiġi żgurata l-
perspettiva tal-integrazzjoni tal-ġeneru fil-
programm u l-operazzjonijiet, kif ukoll il-
miżuri partikolari adottati għall-ġlieda 
kontra l-faqar u l-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali tal-gruppi ta’ persuni 
vulnerabbli;

Or. it

Emenda 1532
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) miżuri li jittieħdu biex jiffavorixxu l-
ugwaljanza tas-suċċess taż-żgħażagħ, biex 
jiffavorixxu l-edukazzjoni taż-żgħażagħ 
kollha fil-kultura, u biex jiffavorixxu l-
ugwaljanza tal-aċċess għaż-żgħażagħ fl-
isport, f’attivitajiet ta’ divertiment u għal 
vaganzi

Or. fr

Emenda 1533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst



AM\903906MT.doc 47/148 PE491.057v01-00

MT

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) azzjonijiet meħuda biex jiġi promoss l-
iżvilupp sostenibbli skont l-Artikolu 8;

f) azzjonijiet meħuda biex jiġi promoss l-
iżvilupp sostenibbli skont l-Artikolu 8, il-
miżuri meħuda għall-adattament u għall-
ġlieda kontra l-bidla fil-klima, u miżuri 
meħuda favur ir-rispett u l-ħarsien tal-
ambjent, tal-bijodiversità u tal-ekosistemi.

Or. fr

Emenda 1534
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
azzjonijiet fil-qasam tal-innovazzjoni 
soċjali, fejn xieraq;

h) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
azzjonijiet fil-qasam tal-innovazzjoni 
soċjali u tal-ekonomija soċjali, fejn xieraq;

Or. fr

Emenda 1535
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
miżuri sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
speċifiċi taż-żoni ġeografiċi l-aktar milquta 
mill-faqar jew ta' gruppi fil-mira bl-ogħla 
riskju ta' diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati inkluż, fejn 
xieraq, ir-riżorsi finanzjarji użati;

(i) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
miżuri sabiex jiġu indirizzati l-isfidi 
demografiċi reġjonali u l-ħtiġijiet speċifiċi 
taż-żoni ġeografiċi l-aktar milquta mill-
iżvantaġġi naturali u demografiċi 
permanenti jew severi, faqar jew ta' gruppi 
fil-mira bl-ogħla riskju ta' diskriminazzjoni 
jew esklużjoni, b'kunsiderazzjoni speċjali 
għal komunitajiet marġinalizzati inkluż, 
fejn xieraq, ir-riżorsi finanzjarji użati;

Or. en
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Emenda 1536
Fiorello Provera
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
miżuri sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
speċifiċi taż-żoni ġeografiċi l-aktar milquta 
mill-faqar jew ta' gruppi fil-mira bl-ogħla 
riskju ta' diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati inkluż, fejn 
xieraq, ir-riżorsi finanzjarji użati;

i) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
miżuri sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
speċifiċi taż-żoni li qed jaffaċċjaw 
żvantaġġi naturali jew demografiċi 
permanenti u severi, żoni ġeografiċi l-
aktar milquta mill-faqar jew ta' gruppi fil-
mira bl-ogħla riskju ta' diskriminazzjoni 
jew esklużjoni, b'kunsiderazzjoni speċjali 
għal komunitajiet marġinalizzati inkluż, 
fejn xieraq, ir-riżorsi finanzjarji użati;

Or. fr

Emenda 1537
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
miżuri sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
speċifiċi taż-żoni ġeografiċi l-aktar milquta 
mill-faqar jew ta' gruppi fil-mira bl-ogħla 
riskju ta' diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati inkluż, fejn 
xieraq, ir-riżorsi finanzjarji użati;

(i) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
miżuri sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
speċifiċi taż-żoni ġeografiċi l-aktar milquta 
mill-faqar jew ta' gruppi fil-mira bl-ogħla 
riskju ta' diskriminazzjoni jew esklużjoni 
soċjali, b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati inkluż, ir-
riżorsi finanzjarji użati;

Or. en

Emenda 1538
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
miżuri sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
speċifiċi taż-żoni ġeografiċi l-aktar milquta 
mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira bl-ogħla 
riskju ta’ diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati inkluż, fejn 
xieraq, ir-riżorsi finanzjarji użati;

i) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
miżuri sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
speċifiċi taż-żoni ġeografiċi l-aktar milquta 
mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira bl-ogħla 
riskju ta’ diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b’kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati u għall-
persuni b’diżabbiltà inkluż, fejn xieraq, ir-
riżorsi finanzjarji użati;

Or. xm

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-persuni b’diżabbiltà ssaħħaħ il-paragrafu filwaqt li jibqa’ konsisteni ma’ 
dispożizzjonijiet oħra fir-Regolament.

Emenda 1539
Marian Harkin, Catherine Bearder
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
miżuri sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
speċifiċi taż-żoni ġeografiċi l-aktar milquta 
mill-faqar jew ta' gruppi fil-mira bl-ogħla 
riskju ta' diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati inkluż, fejn 
xieraq, ir-riżorsi finanzjarji użati;

(i) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
miżuri sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
speċifiċi taż-żoni ġeografiċi l-aktar milquta 
mill-faqar jew ta' gruppi fil-mira bl-ogħla 
riskju ta' diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati u persuni 
b’diżabilitajiet inkluż, fejn xieraq, ir-riżorsi 
finanzjarji użati;

Or. en

Emenda 1540
Mojca Kleva
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ (i) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
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miżuri sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
speċifiċi taż-żoni ġeografiċi l-aktar milquta 
mill-faqar jew ta' gruppi fil-mira bl-ogħla 
riskju ta' diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati inkluż, fejn 
xieraq, ir-riżorsi finanzjarji użati;

miżuri sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
speċifiċi taż-żoni ġeografiċi l-aktar milquta 
mill-faqar jew ta' gruppi fil-mira bl-ogħla 
riskju ta' diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għan-nisa,
komunitajiet marġinalizzati, u persuni 
b’diżabilitajiet, inkluż, fejn xieraq, ir-
riżorsi finanzjarji użati;

Or. en

Emenda 1541
Richard Seeber
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) l-involviment tal-imsieħba fl-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programm.

imħassar

Or. en

Emenda 1542
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) Tal-implimentazzjoni tal-prijoritajiet 
u l-prinċipji tal-Att dwar in-Negozji ż-
Żgħir għall-Ewropa;

Or. en

Emenda 1543
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 101a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101a
Rapporti ta’ implimentazzjoni għall-mira 
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tal-Kooperazzjoni Makro-Reġjonali
(1) Sat-30 ta’ April 2016 u sat-30 ta’ April 
ta’ kull sena sussegwenti sa u inkluż l-
2022, il-grupp ta’ Stati Membri li jkunu 
stabbilixxew fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali għandhom jissottomettu 
lill-Kummissjoni, rapport annwali skont l-
Artikolu 44(1). Ir-rapport sottomess fl-
2016 għandu jkopri s-snin finanzjarji 
2014 u 2015, kif ukoll il-perjodu bejn id-
data tal-bidu għall-eliġibbiltà tan-nefqa u 
l-31 ta’ Diċembru 2013.
(2) Ir-rapporti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jistabbilixxu informazzjoni 
dwar:
(a) l-implimentazzjoni tal-programm 
għall-fond tal-iżvilupp makroreġjonali 
skont l-Artikolu 44(2);
(b) il-progress fit-tħejjija u l-
implimentazzjoni ta’ proġetti 
makroreġjonali u ta’ pjanijiet ta’ azzjoni 
konġunta.
(3) Ir-rapporti ta’ implimentazzjoni 
annwali sottomessi fl-2017 u fl-2019 
għandhom jistabbilixxu u jevalwaw l-
informazzjoni meħtieġa taħt l-Artikoli 
44(3) u (4) rispettivament, l-informazzjoni 
stabbilita fil-paragrafu 2, flimkien ma’:
(c) il-progress fl-implimentazzjoni tal-
approċċ integrat għall-iżvilupp 
makroreġjonali taħt il-programm għall-
fond tal-iżvilupp makroreġjonali;
(d) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
azzjonijiet biex tissaħħaħ il-kapaċita tal-
awtoritajiet tal-Istati Membri u tal-
benefiċjarji biex jiġu amministrati u użati 
l-Fondi;
(e) il-progress fl-implimentazzjoni ta’
kwalunkwe azzjoni interreġjonali u 
transnazzjonali;
(f) il-progress fl-implimentazzjoni tal-pjan 
ta’ valutazzjoni u s-segwitu mogħti lis-
sejbiet miksuba mill-evalwazzjonijiet;
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(g) l-azzjonijiet speċifiċi meħuda sabiex 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa u biex jipprevjenu d-
diskriminazzjoni, inkluża l-aċċessibbiltà 
għall-persuni b’diżabbiltà, u l-
arranġamenti implimentati biex jiżguraw 
l-integrazzjoni tal-perspettiva tas-sessi fil-
programm għall-fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali u l-operazzjonijiet;
(h) l-azzjonijiet meħuda biex jippromwovu 
l-iżvilupp sostenibbli skont l-Artikolu 8;
(i) ir-riżultati tal-miżuri ta’ informazzjoni 
u ta’ pubbliċità tal-Fondi li jitwettqu taħt 
l-istrateġija ta’ komunikazzjoni;
(j) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
azzjonijiet fil-qasam tal-innovazzjoni 
soċjali, fejn ikun xieraq;
(k) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
miżuri biex jindirizzaw il-bżonnijiet 
speċifiċi taż-żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
li jinsabu fl-akbar riskju ta’ 
diskriminazzjoni jew ta’ esklużjoni, 
b’attenzjoni speċjali lejn il-komunitajiet 
emarġinati inkluż, fejn ikun xieraq, ir-
riżorsi finanzjarji użati;
(l) l-involviment tal-imsieħba fl-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programm għall-fond tal-
iżvilupp makroreġjonali.
(4) Ir-rapporti ta’ implimentazzjoni 
annwali u finali għandhom jitfasslu 
abbażi tal-mudelli adottati mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni. Dawn l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 143(2).

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni u dwar 
il-kooperazzjoni makroreġjonali reali bbażati fuq id-djalogu u l-kunsens bejn l-Istati Membri 
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li jaqblu li jistabbilixxu fond tal-iżvilupp makroreġjonali jew l-Istati li jaderixxu għal ftehim 
dwar it-twaqqif ta’ fond tal-iżvilupp makroreġjonali.

Emenda 1547
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 102 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Jannar, it-30 ta’ April, il-
31 ta’ Lulju u l-31 ta’ Ottubru, l-awtorità 
ta’ ġestjoni għandha tittrasmetti b’mod 
elettroniku lill-Kummissjoni għall-finijiet 
ta’ monitoraġġ, għal kull programm 
operazzjonali u skont l-ass prijoritarju:

1. Sal-31 ta’ Jannar, it-30 ta’ April, il-
31 ta’ Lulju u l-31 ta’ Ottubru, l-awtorità 
ta’ ġestjoni għandha tittrasmetti b’mod 
elettroniku lill-Kummissjoni għall-finijiet 
ta’ monitoraġġ, għal kull programm 
operazzjonali, jew programm għal fond 
tal-iżvilupp operazzjonali, u skont l-ass 
prijoritarju:

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1544
Hermann Winkler
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 102

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 102 imħassar
Trażmissjoni ta’ dejta finanzjarja
1. Sal-31 ta’ Jannar, it-30 ta’ April, il-
31 ta’ Lulju u l-31 ta’ Ottubru, l-awtorità 
ta’ ġestjoni għandha tittrasmetti b’mod 
elettroniku lill-Kummissjoni għall-finijiet 
ta' monitoraġġ, għal kull programm 
operazzjonali u skont l-ass prijoritarju:
(a) l-ispiża eliġibbli totali u pubblika tal-
operazzjonijiet u n-numru ta' 
operazzjonijiet magħżula għas-sostenn;
(b) l-ispiża eliġibbli totali u pubblika ta' 
kuntratti jew impenji legali oħra li jkunu 
daħlu għalihom il-benefiċjarji fl-
implimentazzjoni ta' operazzjonijiet 
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magħżula għas-sostenn;
(c) l-ispiża eliġibbli totali ddikjarata mill-
benefiċjarji lill-awtorità ta’ ġestjoni.
2. Barra minn hekk, it-trażmissjoni fil-
31 ta’ Jannar għandha tinkludi d-dejta 
kollha msemmija hawn fuq imqassma 
skont il-kategorija tal-intervent. Din it-
trażmissjoni għandha tiġi kkunsidrata li 
tissodisfa r-rekwiżit għas-sottomissjoni 
tad-dejta finanzjarja msemmija fl-
Artikolu 44(2). 
3. Tbassir tal-ammont li għalih l-Istati 
Membri huma mistennija li jissottomettu 
applikazzjonijiet ta’ ħlas għas-sena 
finanzjarja attwali u s-sena finanzjarja 
sussegwenti għandu jakkompanja t-
trażmissjonijiet li jridu jsiru sal-
31 ta’ Jannar u l-31 ta’ Lulju.
4. Id-data tal-iskadenza għad-dejta 
sottomessa taħt dan l-Artikolu għandu 
jkun l-aħħar tax-xahar ta’ qabel ix-xahar 
tas-sottomissjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-obbligi ta’ rappurtar ikunu jistgħu jiżdiedu b’mod sinifikanti meta mqabbla mal-perjodu 
attwali ta’ finanzjament, kemm fl-ambitu kif ukoll fil-frekwenza. Dan jorbot ma’ ħafna 
kapaċitajiet u jaffettwa l-implimentazzjoni tal-kontenut.

Emenda 1545
Richard Seeber
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 102 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Jannar, it-30 ta’ April, il-
31 ta’ Lulju u l-31 ta’ Ottubru, l-awtorità 
ta’ ġestjoni għandha tittrasmetti b’mod 
elettroniku lill-Kummissjoni għall-finijiet 
ta' monitoraġġ, għal kull programm 
operazzjonali u skont l-ass prijoritarju:

imħassar
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(a) l-ispiża eliġibbli totali u pubblika tal-
operazzjonijiet u n-numru ta' 
operazzjonijiet magħżula għas-sostenn;

imħassar

(b) l-ispiża eliġibbli totali u pubblika ta' 
kuntratti jew impenji legali oħra li jkunu 
daħlu għalihom il-benefiċjarji fl-
implimentazzjoni ta' operazzjonijiet 
magħżula għas-sostenn;

imħassar

(c) l-ispiża eliġibbli totali ddikjarata mill-
benefiċjarji lill-awtorità ta’ ġestjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 1546
Oldřich Vlasák, James Nicholson
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 102 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Jannar, it-30 ta’ April, il-
31 ta’ Lulju u l-31 ta’ Ottubru, l-awtorità 
ta’ ġestjoni għandha tittrasmetti b’mod 
elettroniku lill-Kummissjoni għall-finijiet 
ta' monitoraġġ, għal kull programm
operazzjonali u skont l-ass prijoritarju:

1. Sal-31 ta’ Jannar u l-31 ta’ Lulju, l-
awtorità ta’ ġestjoni għandha tittrasmetti 
b’mod elettroniku lill-Kummissjoni għall-
finijiet ta' monitoraġġ, għal kull programm 
operazzjonali u skont l-ass prijoritarju:

Or. en

Emenda 1547
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 102 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Jannar, it-30 ta’ April, il-
31 ta’ Lulju u l-31 ta’ Ottubru, l-awtorità 
ta’ ġestjoni għandha tittrasmetti b’mod 
elettroniku lill-Kummissjoni għall-finijiet 

1. Sal-31 ta’ Jannar, it-30 ta’ April, il-
31 ta’ Lulju u l-31 ta’ Ottubru, l-awtorità 
ta’ ġestjoni għandha tittrasmetti b’mod 
elettroniku lill-Kummissjoni għall-finijiet 
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ta’ monitoraġġ, għal kull programm 
operazzjonali u skont l-ass prijoritarju:

ta’ monitoraġġ, għal kull programm 
operazzjonali, jew programm għal fond 
tal-iżvilupp operazzjonali, u skont l-ass 
prijoritarju:

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1548
Peter Simon
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 102 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Jannar, it-30 ta’ April, il-
31 ta’ Lulju u l-31 ta’ Ottubru, l-awtorità 
ta’ ġestjoni għandha tittrasmetti b’mod 
elettroniku lill-Kummissjoni għall-finijiet 
ta' monitoraġġ, għal kull programm 
operazzjonali u skont l-ass prijoritarju:

1. Sat-30 ta’ April u l-31 ta’ Ottubru, l-
awtorità ta’ ġestjoni għandha tittrażmetti
b’mod elettroniku lill-Kummissjoni għall-
finijiet ta' monitoraġġ, għal kull programm 
operazzjonali u skont l-assi prijoritarju:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont il-mira tas-simplifikazzjoni amministrattiva u l-attenzjoni fuq l-implimentazzjoni ta’ 
kontenut tal-proġetti, it-trażmissjoni ta’ dejta finanzjarja għandha tkun orjentata b’mod iktar 
imsaħħaħ lejn il-prinċipju ta’ proporzjonalità.

Emenda 1549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 102 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Jannar, it-30 ta’ April, il-
31 ta’ Lulju u l-31 ta’ Ottubru, l-awtorità 
ta’ ġestjoni għandha tittrasmetti b’mod 
elettroniku lill-Kummissjoni għall-finijiet 
ta' monitoraġġ, għal kull programm 
operazzjonali u skont l-ass prijoritarju:

1. Sal-31 ta’ Jannar u l-31 ta’ Lulju l-
awtorità ta’ ġestjoni għandha titrażmetti
b’mod elettroniku lill-Kummissjoni għall-
finijiet ta' monitoraġġ, għal kull programm 
operazzjonali u skont l-assi prijoritarju:

Or. fr
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Emenda 1550
Oldřich Vlasák, James Nicholson
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 102 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ispiża eliġibbli totali u pubblika ta' 
kuntratti jew impenji legali oħra li jkunu 
daħlu għalihom il-benefiċjarji fl-
implimentazzjoni ta' operazzjonijiet 
magħżula għas-sostenn;

imħassar

Or. en

Emenda 1551
Richard Seeber
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 102 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Barra minn hekk, it-trażmissjoni fil-
31 ta’ Jannar għandha tinkludi d-dejta 
kollha msemmija hawn fuq imqassma 
skont il-kategorija tal-intervent. Din it-
trażmissjoni għandha tiġi kkunsidrata li 
tissodisfa r-rekwiżit għas-sottomissjoni 
tad-dejta finanzjarja msemmija fl-
Artikolu 44(2).

imħassar

Or. en

Emenda 1552
Peter Simon
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 102 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Barra minn hekk, it-trażmissjoni fil-
31 ta’ Jannar għandha tinkludi d-dejta 
kollha msemmija hawn fuq imqassma 
skont il-kategorija tal-intervent. Din it-
trażmissjoni għandha tiġi kkunsidrata li 
tissodisfa r-rekwiżit għas-sottomissjoni 

2. Barra minn hekk, it-trażmissjoni fit-
30 ta’ April għandha tinkludi d-dejta 
kollha msemmija hawn fuq imqassma 
skont il-kategorija tal-intervent. Din it-
trażmissjoni għandha tiġi kkunsidrata li 
tissodisfa r-rekwiżit għas-sottomissjoni 



PE491.057v01-00 58/148 AM\903906MT.doc

MT

tad-dejta finanzjarja msemmija fl-
Artikolu 44(2). 

tad-dejta finanzjarja msemmija fl-
Artikolu 44(2). 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont il-mira tas-simplifikazzjoni amministrattiva u l-attenzjoni fuq l-implimentazzjoni ta’ 
kontenut tal-proġetti, it-trażmissjoni ta’ dejta finanzjarja għandha tkun orjentata b’mod iktar 
imsaħħaħ lejn il-prinċipju ta’ proporzjonalità.

Emenda 1553
Oldřich Vlasák, James Nicholson
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 102 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Tbassir tal-ammont li għalih l-Istati 
Membri huma mistennija li jissottomettu 
applikazzjonijiet ta’ ħlas għas-sena 
finanzjarja attwali u s-sena finanzjarja 
sussegwenti għandu jakkompanja t-
trażmissjonijiet li jridu jsiru sal-
31 ta’ Jannar u l-31 ta’ Lulju.

imħassar

Or. en

Emenda 1554
Peter Simon
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 102 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Tbassir tal-ammont li għalih l-Istati 
Membri huma mistennija li jissottomettu 
applikazzjonijiet ta’ ħlas għas-sena 
finanzjarja attwali u s-sena finanzjarja 
sussegwenti għandu jakkompanja t-
trażmissjonijiet li jridu jsiru sal-
31 ta’ Jannar u l-31 ta’ Lulju.

3. Tbassir tal-ammont li għalih l-Istati 
Membri huma mistennija li jissottomettu 
applikazzjonijiet ta’ ħlas għas-sena 
finanzjarja attwali u s-sena finanzjarja 
sussegwenti għandu jakkompanja t-
trażmissjonijiet li jridu jsiru sat-30 ta’ 
April.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont il-mira tas-simplifikazzjoni amministrattiva u l-attenzjoni fuq l-implimentazzjoni ta’ 
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kontenut tal-proġetti, it-trażmissjoni ta’ dejta finanzjarja għandha tkun orjentata b’mod iktar 
imsaħħaħ lejn il-prinċipju ta’ proporzjonalità.

Emenda 1555
Richard Seeber
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 102 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-data tal-iskadenza għad-dejta 
sottomessa taħt dan l-Artikolu għandu 
jkun l-aħħar tax-xahar ta’ qabel ix-xahar 
tas-sottomissjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 1556
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 102 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Tbassir tal-ammont li għalih l-Istati 
Membri huma mistennija li jissottomettu 
applikazzjonijiet ta’ ħlas għas-sena 
finanzjarja attwali u s-sena finanzjarja 
sussegwenti għandu jakkompanja t-
trażmissjonijiet li jridu jsiru sal-
31 ta’ Jannar u l-31 ta’ Lulju.

4. Tbassir tal-ammont li għalih l-Istati 
Membri, jew grupp ta’ Stati Membri li 
jkunu stabbilixxew fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali, huma mistennija li 
jissottomettu applikazzjonijiet ta’ ħlas 
għas-sena finanzjarja attwali u s-sena 
finanzjarja sussegwenti għandu 
jakkompanja t-trażmissjonijiet li jridu jsiru 
sal-31 ta’ Jannar u l-31 ta’ Lulju.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1557
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 103 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport tal-Kummissjoni msemmi fl- 1. Ir-rapport tal-Kummissjoni msemmi fl-
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Artikolu 175 tat-Trattat għandu jinkludi: Artikolu 175 tat-Trattat għandu jinkludi 
b’mod partikulari:

Or. en

Emenda 1558
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 103 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport għandu wkoll jinkludi, jekk 
ikun meħtieġ kwalunkwe proposti dwar 
miżuri u politiki li għandhom ikunu 
adottati sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, kif ukoll 
biex twassal il-prijoritajiet tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 1559
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 104 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandu jitfassal pjan ta’ evalwazzjoni 
mill-awtorità ta’ ġestjoni għal kull 
programm operazzjonali. Il-pjan ta’ 
evalwazzjoni għandu jiġi ppreżentat lill-
ewwel laqgħa tal-kumitat ta’ monitoraġġ. 
Fil-każ fejn kumitat ta’ monitoraġġ wieħed 
ikopri aktar minn programm operazzjonali 
wieħed, il-programmi operazzjonali 
kkonċernati jistgħu jiġu koperti minn pjan 
ta’ evalwazzjoni wieħed.

1. Għandu jitfassal pjan ta’ evalwazzjoni 
mill-awtorità ta’ ġestjoni għal kull 
programm operazzjonali, jew programm 
għal fond tal-iżvilupp makroreġjonali. Il-
pjan ta’ evalwazzjoni għandu jiġi 
ppreżentat lill-ewwel laqgħa tal-kumitat ta’ 
monitoraġġ. Fil-każ fejn kumitat ta’ 
monitoraġġ wieħed ikopri aktar minn 
programm operazzjonali wieħed, il-
programmi operazzjonali kkonċernati 
jistgħu jiġu koperti minn pjan ta’ 
evalwazzjoni wieħed.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.
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Emenda 1560
Richard Seeber
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 104 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandu jitfassal pjan ta’ evalwazzjoni 
mill-awtorità ta’ ġestjoni għal kull 
programm operazzjonali. Il-pjan ta’ 
evalwazzjoni għandu jiġi ppreżentat lill-
ewwel laqgħa tal-kumitat ta’ monitoraġġ.
Fil-każ fejn kumitat ta’ monitoraġġ wieħed 
ikopri aktar minn programm operazzjonali 
wieħed, il-programmi operazzjonali 
kkonċernati jistgħu jiġu koperti minn pjan 
ta’ evalwazzjoni wieħed.

1. Għandu jitfassal pjan ta’ evalwazzjoni 
mill-awtorità ta’ ġestjoni għal kull 
programm operazzjonali. Il-pjan ta’ 
evalwazzjoni għandu jiġi ppreżentat mal-
ewwel rapport tal-implimentazzjoni. Fil-
każ fejn kumitat ta’ monitoraġġ wieħed 
ikopri aktar minn programm operazzjonali 
wieħed, il-programmi operazzjonali 
kkonċernati jistgħu jiġu koperti minn pjan 
ta’ evalwazzjoni wieħed.

Or. en

Emenda 1561
Richard Seeber
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 104 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sal-31 ta’ Diċembru 2020, l-awtoritajiet 
ta' ġestjoni għandhom jissottomettu lill-
Kummissjoni, għal kull programm, 
rapport li jagħti deskrizzjoni fil-qosor tas-
sejbiet tal-evalwazzjonijiet imwettqa matul 
il-perjodu ta' programmazzjoni, inkluż 
valutazzjoni tal-produzzjoni prinċipali u r-
riżultati tal-programm.

imħassar

Or. en

Emenda 1562
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 104 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sal-31 ta’ Diċembru 2020, l-awtoritajiet 2. 2. Sal-31 ta’ Diċembru 2020, l-
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ta’ ġestjoni għandhom jissottomettu lill-
Kummissjoni, għal kull programm, rapport 
li jagħti deskrizzjoni fil-qosor tas-sejbiet 
tal-evalwazzjonijiet imwettqa matul il-
perjodu ta’ programmazzjoni, inkluż 
valutazzjoni tal-produzzjoni prinċipali u r-
riżultati tal-programm.

awtoritajiet ta’ ġestjoni għandhom 
jissottomettu lill-Kummissjoni, għal kull 
programm, jew programm għal fond tal-
iżvilupp makroreġjonali, rapport li jagħti 
deskrizzjoni fil-qosor tas-sejbiet tal-
evalwazzjonijiet imwettqa matul il-perjodu 
ta’ programmazzjoni, inkluż valutazzjoni 
tal-produzzjoni prinċipali u r-riżultati tal-
programm, jew programm għal fond tal-
iżvilupp makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1563
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 104 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
valutazzjonijiet ex post f’koperazzjoni 
mill-qrib mal-Istati Membri u l-awtoritajiet 
ta’ amministrazzjoni.

3. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
valutazzjonijiet ex post f’koperazzjoni 
mill-qrib mal-Istati Membri, jew ma’ 
grupp ta’ Stati Membri li jkunu 
stabbilixxew fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali, u l-awtoritajiet ta’ 
amministrazzjoni.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1564
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 105 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri u l-awtoritajiet ta’ 
ġestjoni għandu jkollhom ir-responsabbiltà 
għal:

1. L-Istati Membri, jew grupp ta’ Stati 
Membri li jkunu stabbilixxew fond tal-
iżvilupp makroreġjonali, u l-awtoritajiet 
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ta’ ġestjoni għandu jkollhom ir-
responsabbiltà għal:

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1565
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 105 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jkun hemm websajt unika jew portal 
ta’ websajts uniku li jipprovdi 
informazzjoni dwar u aċċess għall-
programmi operazzjonali kollha f’dak l-
Istat Membru;

(a) li jkun hemm websajt unika jew portal 
ta’ websajts uniku li jipprovdi 
informazzjoni dwar u aċċess għall-
programmi operazzjonali kollha f’dak l-
Istat Membru, jew programmi għall-fondi 
ta’ żvilupp makroreġjonali f’dawk ir-
reġjuni;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1566
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 105 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jkun hemm websajt unika jew portal 
ta' websajts uniku li jipprovdi 
informazzjoni dwar u aċċess għall-
programmi operazzjonali kollha f’dak l-
Istat Membru;

(a) li jkun hemm websajt unika jew portal 
ta' websajts uniku li jipprovdi 
informazzjoni dwar u aċċess għall-
programmi operazzjonali kollha f’dak l-
Istat Membru, inkluż dokumenti ta’ 
programmazzjoni, osservazzjonijiet li 
waslu mill-pubbliku u l-imsieħba u kif 
dawn ġew ikkunsidrati (inkluż 
ġustifikazzjoni f’każ ta’ rifjut);

Or. en
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Emenda 1567
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 105 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jinfurmaw lill-benefiċjarji potenzjali 
dwar l-opportunitajiet ta’ finanzjament taħt 
programmi operazzjonali;

(b) li jinfurmaw lill-benefiċjarji potenzjali 
dwar l-opportunitajiet ta’ finanzjament taħt 
programmi operazzjonali, jew programmi 
għall-fondi ta’ żvilupp makroreġjonali;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1568
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 105 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jippubbliċizzaw għall-benefiċċju taċ-
ċittadini tal-Unjoni l-irwol u l-kisbiet tal-
politika ta’ koeżjoni u tal-Fondi permezz 
ta’ azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’ 
komunikazzjoni dwar ir-riżultati u l-impatt 
tal-Kuntratti ta’ Sħubija, il-programmi 
operazzjonali u l-operazzjonijiet.

(c) li jippubbliċizzaw għall-benefiċċju taċ-
ċittadini tal-Unjoni l-irwol u l-kisbiet tal-
politika ta’ koeżjoni u tal-Fondi permezz 
ta’ azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’ 
komunikazzjoni dwar ir-riżultati u l-impatt 
tal-Kuntratti ta’ Sħubija, il-programmi 
operazzjonali, jew il-programmi għall-
fondi ta’ żvilupp makroreġjonali, u l-
operazzjonijiet.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1569
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 105 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) li l-pubbliku jiġi infurmat dwar l-
iskedi għall-programmar u dwar l-iskedi 
mistennija tal-proċessi ta’ konsultazzjoni 
pubblika kollha relatati fl-istadji kollha 
tal-preparazzjoni tal-Kuntratt ta’ Sħubija 
u l-programmi

Or. en

Emenda 1570
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 105 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) li l-pubbliku jiġi infurmat dwar l-
iskeda tal-programmar u ż-żmien u l-
forma mistennija tal-proċessi ta’ 
konsultazzjoni pubblika kollha relatati 
mill-bidu tal-abbozzar tal-Kuntratti tal-
Imsieħba u li jaġġornaw din l-iskeda mill-
anqas kull tliet xhur.

Or. en

Emenda 1571
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 105 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-istituzzjonijiet tal-UE u l-korpi 
konsultattivi għandhom jorganizzaw 
azzjonijiet biex titqajjem kuxjenza sabiex 
tiġi spjegata kif taħdem politika ta’ 
koeżjoni.

Or. en
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Emenda 1572
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 105 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. li l-pubbliku jiġi infurmat dwar l-
iskeda tal-programmar u ż-żmien u l-
forma mistennija tal-proċessi ta’ 
konsultazzjoni pubblika relatati mill-bidu 
tal-abbozzar tal-istrateġiji ta’ riforma 
nazzjonali li jiffurmaw il-bażi ta’ 
Kuntratti tal-Imsieħba u li jaġġonaw din 
l-iskeda mill-anqas kull xahrejn. 

Or. en

Emenda 1573
Giommaria Uggias
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 105 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a Azzjonijiet ta’ sensibilizzazzjoni jistgħu 
jiġu wkoll organizzati mill-istituzzjonijiet 
Ewropej u mill-organizzazzjonijiet 
konsultattivi sabiex jiġi spjegat kif taħdem 
il-politika ta’ koeżjoni, u sabiex jiġi 
spjegat ukoll il-valur miżjud tagħha għall-
UE

Or. it

Emenda 1574
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 105 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom, sabiex 
jiżguraw it-trasparenza fis-sostenn tal-
Fondi, iżommu lista tal-operazzjonijiet 
skont il-programmi operazzjonali u skont 

L-Istati Membri, jew grupp ta’ Stati 
Membri li jkunu stabbilixxew fond tal-
iżvilupp makroreġjonali, għandhom, 
sabiex jiżguraw it-trasparenza fis-sostenn 
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il-Fond f’format CSV jew XML li għandha 
tkun aċċessibbli permezz tal-websajt unika 
jew tal-portal tal-websajts uniku u 
jipprovdu lista u sommarju tal-programmi 
operazzjonali kollha f’dak l-Istat Membru.

tal-Fondi, iżommu lista tal-operazzjonijiet 
skont il-programmi operazzjonali, jew 
programm għal fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali, u skont il-Fond f’format 
CSV jew XML li għandha tkun aċċessibbli 
permezz tal-websajt unika jew tal-portal 
tal-websajts uniku u jipprovdu lista u 
sommarju tal-programmi operazzjonali 
kollha f’dak l-Istat Membru, jew 
programmi għall-fondi ta’ żvilupp 
makroreġjonali fil-makroreġjuni.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1575
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 105 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Stati Membri għandhom, fuq l-istess 
websajt, jippubblikaw dokumenti tal-
programmar għall-konsultazzjoni 
pubblika,kif ukoll l-osservazzjonijiet u l-
kummenti li waslu mingħand il-pubbliku, 
inkluż l-imsieħba, u r-reazzjonijiet dwar l-
osservazzjonijiet u l-kummenti, inkluż 
ġustifikazzjoni fil-każ ta’ rifjut.

Or. en

Emenda 1576
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 105 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-lista ta’ operazzjonijiet għandha tiġi 
aġġornata mill-inqas kull tliet xhur.

Il-lista ta’ operazzjonijiet għandha tiġi 
aġġornata mill-inqas kull sitt xhur.
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Or. en

Emenda 1577
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 106 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tfassal 
strateġija ta’ komunikazzjoni għal kull 
programm operazzjonali. Strateġija 
komuni ta’ komunikazzjoni tista’ titfassal 
għal diversi programmi operazzjonali.

L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tfassal 
strateġija ta’ komunikazzjoni għal kull 
programm operazzjonali, jew programm 
għal fond tal-iżvilupp makroreġjonali. 
Strateġija komuni ta’ komunikazzjoni tista’ 
titfassal għal diversi programmi 
operazzjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1578
Richard Seeber
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 106 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrateġija ta’ komunikazzjoni għandha 
tinkludi l-elementi stabbiliti fl-Anness V u
aġġornamenti ta’ kull sena b’dettalji tal-
attivitajiet ta’ informazzjoni u ta’ 
pubbliċità ppjanati li jridu jitwettqu. 

L-istrateġija ta’ komunikazzjoni għandha 
tinkludi l-elementi stabbiliti fl-Anness V 
b’dettalji tal-attivitajiet ta’ informazzjoni u 
ta’ pubbliċità ppjanati li jridu jitwettqu. 

Or. en

Emenda 1579
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 106 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrateġija ta’ komunikazzjoni għandha 
tiġi diskussa u approvata mill-ewwel 
kumitat għall-monitoraġġ wara l-adozzjoni 
tal-programm operazzjonali.

L-istrateġija ta’ komunikazzjoni għandha 
tiġi diskussa u approvata mill-ewwel 
kumitat għall-monitoraġġ wara l-adozzjoni 
tal-programm operazzjonali, jew 
programm għal fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1580
Richard Seeber
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 106 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe reviżjoni tal-istrateġija ta’ 
komunikazzjoni għandha tiġi diskussa u 
approvata mill-kumitat għall-monitoraġġ,

Kwalunkwe reviżjoni tal-istrateġija ta’ 
komunikazzjoni għandha tiġi diskussa 
mill-kumitat għall-monitoraġġ,

Or. en

Emenda 1581
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 106 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tinforma 
lill-kumitat ta’ monitoraġġ għal kull 
programm operazzjonali mill-inqas darba 
f’sena bil-progress fl-implimentazzjoni tal-
istrateġija ta’ komunikazzjoni u l-
valutazzjoni tagħha tar-riżultati.

3. L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tinforma 
lill-kumitat ta’ monitoraġġ għal kull 
programm operazzjonali, jew programm 
għal fond tal-iżvilupp makroreġjonali,
mill-inqas darba f’sena bil-progress fl-
implimentazzjoni tal-istrateġija ta’ 
komunikazzjoni u l-valutazzjoni tagħha 
tar-riżultati.

Or. sk
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Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1582
Richard Seeber
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 106 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità ta' ġestjoni għandha tinforma 
lill-kumitat ta' monitoraġġ għal kull 
programm mill-inqas darba f'sena bil-
progress fl-implimentazzjoni tal-istrateġija 
ta' komunikazzjoni u l-valutazzjoni tagħha 
tar-riżultati.

3. L-awtorità ta' ġestjoni għandha tinforma 
lill-kumitat ta' monitoraġġ għal kull 
programm mill-inqas darba f'sena bil-
progress fl-implimentazzjoni tal-istrateġija 
ta' komunikazzjoni.

Or. en

Emenda 1583
Richard Seeber
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 107

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 107 imħassar
Uffiċjali tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni u n-netwerks tagħhom
1. Kull Stat Membru għandu jinnomina 
uffiċjal tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni sabiex jikkordina l-
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’ 
komunikazzjoni fir-rigward ta’ Fond 
wieħed jew diversi Fondi u għandu 
jinforma lill-Kummissjoni b'dan.

2. L-uffiċjal tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni għandu jikkoordina u 
jippresedi laqgħat ta' netwerk nazzjonali 
ta' komunikaturi tal-Fondi, inkluż 
programmi ta’ kooperazzjoni territorjali 
Ewropej rilevanti, il-ħolqien u ż-żamma 
tal-websajt jew tal-portal ta’ websajts 
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imsemmi fl-Anness VI u l-obbligu li tiġi 
provduta ħarsa ġenerali dwar il-miżuri ta’ 
komunikazzjoni meħuda fil-livell 
nazzjonali.
3. Kull awtorità ta’ ġestjoni għandha 
tinnomina persuna waħda sabiex tkun 
responsabbli għall-informazzjoni u l-
pubbliċità fil-livell tal-programm u 
għandha tinforma lill-Kummissjoni 
b’dawk innominati.
4. Netwerks tal-Unjoni li jinkludu l-
membri nnominati mill-Istati Membri u l-
awtoritajiet ta’ ġestjoni għandhom jiġu 
stabbiliti mill-Kummissjoni sabiex jiġi 
żgurat skambju dwar ir-riżultati tal-
implimentazzjoni tal-istrateġiji ta’ 
komunikazzjoni, l-iskambju tal-esperjenza 
fl-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ 
informazzjoni u ta’ pubbliċità, u l-
iskambju ta’ prattiki tajba.

Or. en

Emenda 1584
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 107 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jinnomina 
uffiċjal tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni sabiex jikkordina l-
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’ 
komunikazzjoni fir-rigward ta’ Fond 
wieħed jew diversi Fondi u għandu 
jinforma lill-Kummissjoni b'dan.

1. Kull Stat Membru għandu jinnomina 
uffiċjal tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni sabiex jikkordina flimkien 
mal-imsieħba fil-livell relevanti  l-
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’ 
komunikazzjoni fir-rigward ta’ Fond 
wieħed jew diversi Fondi u għandu 
jinforma lill-Kummissjoni b'dan.

Or. en

Emenda 1585
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 107 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jinnomina 
uffiċjal tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni sabiex jikkoordina l-
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’ 
komunikazzjoni fir-rigward ta’ Fond 
wieħed jew diversi Fondi u għandu 
jinforma lill-Kummissjoni b’dan.

1. Kull Stat Membru, jew kull grupp ta’ 
Stati Membri li jkunu stabbilixxew fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali, għandu 
jinnomina uffiċjal tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni sabiex jikkoordina l-
azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’ 
komunikazzjoni fir-rigward ta’ Fond 
wieħed jew diversi Fondi u għandu 
jinforma lill-Kummissjoni b’dan.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1586
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 107 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-uffiċjal tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni għandu jikkoordina u 
jippresedi laqgħat ta’ netwerk nazzjonali 
ta’ komunikaturi tal-Fondi, inkluż 
programmi ta’ kooperazzjoni territorjali 
Ewropej rilevanti, il-ħolqien u ż-żamma 
tal-websajt jew tal-portal ta’ websajts 
imsemmi fl-Anness VI u l-obbligu li tiġi 
pprovduta ħarsa ġenerali dwar il-miżuri ta’ 
komunikazzjoni meħuda fil-livell 
nazzjonali.

2. L-uffiċjal tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni għandu jikkoordina u 
jippresedi laqgħat ta’ netwerk nazzjonali 
ta’ komunikaturi tal-Fondi, inkluż 
programmi ta’ kooperazzjoni territorjali 
Ewropej rilevanti, il-ħolqien u ż-żamma 
tal-websajt jew tal-portal ta’ websajts 
imsemmi fl-Anness VI u l-obbligu li tiġi 
pprovduta ħarsa ġenerali dwar il-miżuri ta’ 
komunikazzjoni meħuda fil-livell 
nazzjonali. L-uffiċjal tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni għandu jikkoordina u 
jippresjedi laqgħat ta’ netwerk 
makroreġjonali ta’ komunikaturi tal-
Fondi, il-ħolqien u ż-żamma tal-websajt 
jew tal-portal ta’ websajts imsemmi fl-
Anness V u l-obbligu li tiġi pprovduta 
ħarsa ġenerali dwar il-miżuri ta’ 
komunikazzjoni meħuda fil-livell 
nazzjonali.

Or. sk
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Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1587
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 107 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull awtorità ta’ ġestjoni għandha 
tinnomina persuna waħda sabiex tkun 
responsabbli għall-informazzjoni u l-
pubbliċità fil-livell tal-programm 
operazzjonali u għandha tinforma lill-
Kummissjoni b’dawk innominati.

3. Kull awtorità ta’ ġestjoni għandha 
tinnomina persuna waħda sabiex tkun 
responsabbli għall-informazzjoni u l-
pubbliċità fil-livell tal-programm 
operazzjonali, jew fil-livell tal-programm 
għall-fond tal-iżvilupp makroreġjonali, u 
għandha tinforma lill-Kummissjoni b’dawk 
innominati.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1588
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni, Oreste Rossi, Patrizia Toia, Sergio Gaetano 
Cofferati, Francesca Balzani, Guido Milana
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 107 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Netwerks tal-Unjoni li jinkludu l-
membri nnominati mill-Istati Membri u l-
awtoritajiet ta’ ġestjoni għandhom jiġu 
stabbiliti mill-Kummissjoni sabiex jiġi 
żgurat skambju dwar ir-riżultati tal-
implimentazzjoni tal-istrateġiji ta’ 
komunikazzjoni, l-iskambju tal-esperjenza 
fl-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ 
informazzjoni u ta’ pubbliċità, u l-iskambju 
ta’ prattiki tajba.

4. Netwerks tal-Unjoni li jinkludu l-
membri nnominati mill-Istati Membri u l-
awtoritajiet ta’ ġestjoni għandhom jiġu 
stabbiliti mill-Kummissjoni sabiex jiġi 
żgurat skambju dwar ir-riżultati tal-
implimentazzjoni tal-istrateġiji ta’ 
komunikazzjoni, l-iskambju tal-esperjenza 
fl-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ 
informazzjoni u ta’ pubbliċità, u l-iskambju 
ta’ prattiki tajba.
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Kull awtorità ta’ ġestjoni għandha tuża 
b’mod operattiv iċ-Ċentri Europe Direct 
tan-netwerk ta’ informazzjoni tal-UE fl-
implimentazzjoni tal-attivitajiet ta’ 
informazzjoni u komunikazzjoni fuq livell 
lokali u reġjonali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Itenni l-importanza taċ-Ċentri Europe Direct bħala għodda utli tal-awtoritajiet ta’ ġestjoni 
biex l-attività ta’ informazzjoni u komunikazzjoni tiġi diretta lejn il-fondi strutturali.

Emenda 1589
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 107 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Netwerks tal-Unjoni li jinkludu l-
membri nnominati mill-Istati Membri u l-
awtoritajiet ta’ ġestjoni għandhom jiġu 
stabbiliti mill-Kummissjoni sabiex jiġi 
żgurat skambju dwar ir-riżultati tal-
implimentazzjoni tal-istrateġiji ta’ 
komunikazzjoni, l-iskambju tal-esperjenza 
fl-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ 
informazzjoni u ta’ pubbliċità, u l-iskambju 
ta’ prattiki tajba.

4. Netwerks tal-Unjoni li jinkludu l-
membri nnominati mill-Istati Membri, 
gruppi ta’ Stati Membri li jkunu 
stabbilixxew fondi ta’ żvilupp 
makroreġjonali, u l-awtoritajiet ta’ 
ġestjoni għandhom jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni sabiex jiġi żgurat skambju 
dwar ir-riżultati tal-implimentazzjoni tal-
istrateġiji ta’ komunikazzjoni, l-iskambju 
tal-esperjenza fl-implimentazzjoni tal-
miżuri ta’ informazzjoni u ta’ pubbliċità, u 
l-iskambju ta’ prattiki tajba.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 109 – paragrafu 2



AM\903906MT.doc 75/148 PE491.057v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Assistenza teknika għandha tieħu l-
forma ta’ assi prijoritarju ta’ monofond fi 
ħdan programm jew ta’ programm 
speċifiku operattiv.

2. Assistenza teknika għandha tieħu l-
forma ta’ parti minn assi prijoritarju jew 
assi prijoritarju fi ħdan programm jew ta’ 
programm speċifiku operattiv.

Or. en

Emenda 1591
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 109a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 109a
Assistenza teknika ta’ grupp ta’ Stati 
Membri li waqqfu fond tal-iżvilupp 

makroreġjonali
(1) Kull wieħed mill-Fondi jista’ 
jiffinanzja operazzjonijiet ta’ assistenza 
teknika li huma eliġibbli taħt xi wieħed 
mill-Fondi l-oħra. L-ammont tal-Fondi 
allokati għal assistenza teknika għandu 
jkun limitat għal 4% mill-ammont totali 
tal-Fondi allokati għall-programmi tal-
fondi ta’ żvilupp makroreġjonali taħt kull 
kategorija ta’ reġjun fil-mira tal-
Kooperazzjoni Makro-Reġjonali. Għall-
finijiet tal-iskema ta’ għotjiet li jsostnu l-
kompetittività u l-impjiegi, l-ammont tal-
Fondi allokati għal assistenza teknika 
għandu tiżdied b’6% oħra tal-Fondi totali 
allokati għall-programmi tal-fondi ta’ 
żvilupp makroreġjonali li jaqgħu taħt kull 
kategorija ta’ reġjun fil-mira tal-
Kooperazzjoni Makro-Reġjonali.
(2) L-assistenza teknika għandha tieħu l-
għamla ta’ assi ta’ prijorità b’fond wieħed 
fi programm għal fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali.

Or. sk
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Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku 
komuni.B’konformità mal-(?) tal-Kunsill Ewropew tat-30 ta’ Jannar 2012, l-Unjoni u l-Istati 
Membri għandhom jimmodernizzaw l-ekonomiji tagħhom u jtejbu l-kompetittività sabiex 
jassiguraw tkabbir sostenibbli. L-Unjoni u l-Istati Membri għandhom japplikaw approċċ 
konsistenti u komprensiv li jgħaqqad flimkien investiment intelliġenti filwaqt li jżomm miżuri 
ta’ konsolidazzjoni fiskali u strutturali għat-tkabbir u l-impjieg futuri.

Emenda 1592
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta 
programm operazzjonali għandha tiffissa r-
rata ta’ kofinanzjament u l-ammont 
massimu ta’ sostenn mill-Fondi għal kull 
assi prijoritarju.

1. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta 
programm operazzjonali, jew programm 
għal fond tal-iżvilupp makroreġjonali, 
għandha tiffissa r-rata ta’ kofinanzjament u 
l-ammont massimu ta’ sostenn mill-Fondi 
għal kull assi prijoritarju.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1593
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta 
programm operazzjonali għandha tiffissa r-
rata ta’ kofinanzjament u l-ammont 
massimu ta’ sostenn mill-Fondi għal kull 
assi prijoritarju.

1. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta 
programm operazzjonali għandha tiffissa r-
rata ta’ kofinanzjament u l-ammont 
massimu ta’ sostenn minn kull Fond għal 
kull assi prijoritarju.

Or. en
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Emenda 1594
Michael Theurer
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 1 – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fejn ikun meħtieġ kofinanzjament 
nazzjonali, dan jista’ jiġi sostitwit ukoll 
minn investituri privati.

Or. de

Emenda 1595
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għall-programmi tal-objettiv 
"Kooperazzjoni Territorjali Ewropea" id-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni msemmija 
fil-paragrafi 1 u 2 jiġu attrbwiti fil-livell 
ta’ programm operazzjonali, u mhux għal 
kull assi prijoritarju.

Or. fr

Emenda 1596
Hermann Winkler
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali fil-mira għal Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi ma għandhiex 
tkun ogħla minn:

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi prijoritarji tal-programmi 
operazzjonali fil-mira għal Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi ma għandhiex fil-
prinċipju, jiġifieri minbarra f’każijiet 
individwali ġustifikati bi ftehim mal-
Kummissjoni Ewropea, tkun ogħla minn:

Or. de
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Ġustifikazzjoni

F’ħafna każijiet il-finanzjament jonqos minħabba li xi muniċipalitajiet individwali ma jkunux 
f’pożizzjoni li jagħtu l-kontribut finanzjarju tagħhom. Tidher għalhekk neċessarja iktar 
flessibilità f’każ individwali, wara ftehim mal-Kummissjoni Ewropea.

Emenda 1597
Michael Theurer
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali fil-mira għal Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi ma għandhiex 
tkun ogħla minn:

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi prijoritarji tal-programmi 
operazzjonali fil-mira għal Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi ma għandhiex fil-
prinċipju, tkun ogħla minn:

Or. de

Emenda 1598
Anneli Jäätteenmäki
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 85 % għall-Fond ta’ Koeżjoni: (a) 75 % għall-Fond ta’ Koeżjoni:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rata ta’ kofinanzjament massima għandha tkun illimitata sa 75% tal-Fond ta’ Koeżjoni.  
Finanzjament ġenwin propju huwa l-aqwa garanzija għall-impenn tar-reġjuni u l-Istati 
Membri għall-kwalità u l-prestazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni u anke għal amministrazzjoni 
finanzjarja soda.

Emenda 1599
Anneli Jäätteenmäki
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 85% għar-reġjuni l-anqas żviluppati ta' (b) 75% għar-reġjuni l-anqas żviluppati ta' 
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dawk l-Istati Membri li l-PDG per capita 
tagħhom għall-perjodu 2007 sa 2009 kien 
anqas minn 85% tal-medja tal-UE-27 matul 
l-istess perjodu u għar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda;

dawk l-Istati Membri li l-PDG per capita 
tagħhom għall-perjodu 2007 sa 2009 kien 
anqas minn 85% tal-medja tal-UE-27 matul
l-istess perjodu u għar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rata ta’ kofinanzjament massima għandha tkun illimitata sa 75%.  Finanzjament ġenwin 
propju huwa l-aqwa garanzija għall-impenn tar-reġjuni u l-Istati Membri għall-kwalità u l-
prestazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni u anke għal amministrazzjoni finanzjarja soda.

Emenda 1600
Anneli Jäätteenmäki
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafi 3 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 80% għar-reġjuni l-anqas żviluppati ta’ 
Stati Membri barra dawk imsemmija fil-
punt (b) eliġibbli għar-reġim tranżitorju tal-
Fond ta’ Koezjoni fl-1 ta’ Jannar 2014;

(c) 75% għar-reġjuni l-anqas żviluppati ta’ 
Stati Membri barra dawk imsemmija fil-
punt (b) eliġibbli għar-reġim tranżitorju tal-
Fond ta’ Koezjoni fl-1 ta’ Jannar 2014;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rata ta’ kofinanzjament massima għandha tkun illimitata sa 75%.  Finanzjament ġenwin 
propju huwa l-aqwa garanzija għall-impenn tar-reġjuni u l-Istati Membri għall-kwalità u l-
prestazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni u anke għal amministrazzjoni finanzjarja soda.

Emenda 1601
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 75% għar-reġjuni l-anqas żvilppati ta' 
Stati Mambri barra dawk imsemmija fil-
punti (b) u (c), u għar-reġjuni kollha li l-

imħassar
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PDG per capita tagħhom għall-perjodu 
2007-2013 kien anqas minn 75% tal-
medja tal-UE-25 għall-perjodu ta' 
referenza li iżda l-PDG tagħhom ikun 
ogħla minn 75% tal-medja tal-PDG tal-
UE-27;

Or. en

Emenda 1602
Markus Pieper, Hermann Winkler, Herbert Reul, Joachim Zeller
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 75% għar-reġjuni l-anqas żvilppati ta' 
Stati Mambri barra dawk imsemmija fil-
punti (b) u (c), u għar-reġjuni kollha li l-
PDG per capita tagħhom għall-perjodu 
2007-2013 kien anqas minn 75% tal-medja 
tal-UE-25 għall-perjodu ta' referenza li iżda 
l-PDG tagħhom ikun ogħla minn 75% tal-
medja tal-PDG tal-UE-27;

(d) 75 % għar-reġjuni l-anqas żviluppati ta' 
Stati Membri li ma jissodisfawx il-kriterji 
msemmija fil-punti (b) u (c), u għar-reġjuni 
kollha li l-PDG per capita tagħhom għall-
perjodu 2007-2013 kien anqas minn 75 %
tal-medja tal-UE-25 għall-perjodu ta' 
referenza li iżda l-PDG tagħhom ikun 
ogħla minn 75 % tal-medja tal-PDG tal-
UE-27, kif ukoll għar-reġjuni li bħala l-
hekk imsejħa reġjuni ta’ eliminazzjoni 
gradwali, ġew appoġġjati skont l-objettiv 
ta’ Konverġenza fil-perjodu 2007-2013;

Or. de

Emenda 1603
Hermann Winkler
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 75% għar-reġjuni l-anqas żvilppati ta' 
Stati Mambri barra dawk imsemmija fil-
punti (b) u (c), u għar-reġjuni kollha li l-
PDG per capita tagħhom għall-perjodu
2007-2013 kien anqas minn 75% tal-
medja tal-UE-25 għall-perjodu ta' 
referenza li iżda l-PDG tagħhom ikun 
ogħla minn 75% tal-medja tal-PDG tal-UE-
27;

(d) 75 % għar-reġjuni l-anqas żviluppati ta' 
Stati Membri li ma jissodisfawx il-kriterji 
msemmija fil-punti (b) u (c), u għar-reġjuni 
kollha li fil-perjodu 2007-2013 ġew 
appoġġjati skont l-objettiv ta’ 
Konverġenza, inklużi r-reġjuni li f’dan il-
perjodu, ġew appoġġjati bħala l-hekk 
imsejħa reġjuni ta’ eliminazzjoni gradwali 
skont l-Artikolu 8(1) tar-Regolament Nru 
1083/2006, u li iżda l-PDG per capita 
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tagħhom ikun ogħla minn 75 % tal-medja 
tal-PDG tal-UE-27;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex ma jkunx hemm xenarju ta' għajnuna maqsum bi klawżoli differenti ta' kofinanzjament 
fi ħdan programm operazzjonali, il-klażoli ta' kofinanzjament għandhom jiġu armonizzati. Ir-
reġjuni tal-eliminazzjoni gradwali għandhom jiġu appoġġjati bl-istess mod kif jiġu appoġġjati 
reġjuni oħra taħt l-objettiv ta' konverġenza. L-aġġustamenti tan-netwerk tas-sigurtà 
jirriżultaw mill-emendi tal-Premessa 54 u l-Art. 84. Fiż-żamma tat-test kien ikun hemm 
diversi rati ta' kofinanzjament għal diversi reġjuni fi stat jew Programm Operazzjonali. 

Emenda 1604
Cornelia Ernst
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 75% għar-reġjuni l-anqas żvilppati ta' 
Stati Mambri barra dawk imsemmija fil-
punti (b) u (c), u għar-reġjuni kollha li l-
PDG per capita tagħhom għall-perjodu 
2007-2013 kien anqas minn 75% tal-medja 
tal-UE-25 għall-perjodu ta' referenza li iżda 
l-PDG tagħhom ikun ogħla minn 75% tal-
medja tal-PDG tal-UE-27;

(d) 75% għar-reġjuni l-anqas żvilppati ta' 
Stati Mambri barra dawk imsemmija fil-
punti (b) u (c), u għar-reġjuni kollha li l-
PDG per capita tagħhom għall-perjodu 
2007-2013 kien anqas minn 75% tal-medja 
tal-UE-25 għall-perjodu ta' referenza li iżda 
l-PDG tagħhom ikun ogħla minn 75% tal-
medja tal-PDG tal-UE-27, u għar-reġjuni 
li kienu eliġibbli għal finanzjament taħt l-
appoġġ Transitorju skont Artikolu 8 (1) 
tar-regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1083/2006

Or. en

Emenda 1605
Michael Theurer
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 75% għar-reġjuni l-anqas żvilppati ta' 
Stati Mambri barra dawk imsemmija fil-
punti (b) u (c), u għar-reġjuni kollha li l-
PDG per capita tagħhom għall-perjodu

(d) 75 % għar-reġjuni l-anqas żviluppati ta' 
Stati Membri li ma jissodisfawx il-kriterji 
msemmija fil-punti (b) u (c), u għar-reġjuni 
kollha li fil-perjodu 2007-2013 ġew 
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2007-2013 kien anqas minn 75% tal-
medja tal-UE-25 għall-perjodu ta' 
referenza li iżda l-PDG tagħhom ikun 
ogħla minn 75% tal-medja tal-PDG tal-UE-
27;

appoġġjati skont l-objettiv ta’ 
Konverġenza, li l-PDG per capita tagħhom 
ikun ogħla minn 75 % tal-medja tal-PDG 
tal-UE-27;

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 1606
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) 60 % għar-reġjuni ta’ tranżizzjoni 
oħra għajr dawk imsemmija fil-punt (d);

imħassar

Or. de

Emenda 1607
Michael Theurer
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każijiet individwali ġustifikati, jistgħu 
jiżdiedu r-rati ta’ kofinanzjament tal-UE 
għall-assi individwali prijoritarji tal-
programmi operazzjonali fil-mira għal 
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi tar-
reġjuni bi ftehim mal-Kummissjoni.

Or. de

Emenda 1608
Luís Paulo Alves
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
ogħla minn 75%.

Ir-rata ta’ kofinanzjament ta’ programmi 
operazzjonai taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea territorjali Ewropea 
m’għandhiex tkun ogħla minn 85%. Għall-
programmi operazzjonali li jaqgħu taħt il-
mira tal-kooperazzjoni territorjali 
Ewropea fejn mill-anqas parteċipant 
wieħed jappartjeni lil Stat Membru li l-
medja tal-PDG per capita tiegħu għall-
perjodu 2001-2003 kien anqas minn 85% 
tal-medja tal-UE-25 matul l-istess 
perjodu, il-kontribuzzjoni tal-FEŻR 
m’għandhiex taqbeż il-85% tan-nefqa 
eliġibbli. Għal kull programm 
operazzjonali ieħor, il-kontribuzzjoni tal-
FEŻR m’għandhiex taqbeż il-75% tan-
nefqa eliġibbli kofinanzjata mill-FEŻR. 
Is-sostenn mill-fondi fil-livell ta’ kull assi 
ta’ prijorità huwa ffissat billi jiġi żgurat li 
tintlaħaq konformità mal-ammont 
massimu ta’ sostenn mill-fondi u r-rata 
ta’ kontribuzzjoni massima ta’ kull fond 
stabbilit fil-livell ta’ kull programm 
operazzjonali.

Or. pt

Emenda 1609
Oldřich Vlasák, James Nicholson
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
ogħla minn 75%.

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
ogħla minn 85%.

Or. en
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Emenda 1610
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
ogħla minn 75%.

Ir-rata ta’ kofinanzjament tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
ogħla minn 75%. Għal programmi bil-
parteċipazzjoni ta’ reġjuni inqas 
żviluppati r-rata ta’ kofinanzjament tista’ 
tiżdied b’għaxar punti perċentwali oħra 
(sa 85%).

Or. en

Emenda 1611
Victor Boştinaru
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
ogħla minn 75%.

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
ogħla minn 85%.

Or. en

Emenda 1612
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
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ogħla minn 75%. ogħla minn 85%.

Or. en

Emenda 1613
Evgeni Kirilov
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
ogħla minn 75%.

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
ogħla minn 85%.

Or. en

Emenda 1614
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
María Irigoyen Pérez
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
ogħla minn 75 %.

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
ogħla minn 75 %, ħlief għar-Reġjuni l-
anqas żviluppati hekk kif definiti fl-
Artikolu 82.2(a) u tar-Reġjuni 
Ultraperiferiċi hekk kif definiti fl-Artikolu
349 tat-Trattat sabiex tiġi ffissata rata 
massima ta’ 85%.

Or. fr

Emenda 1615
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3(1) 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
ogħla minn 75%.. 

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
ogħla minn 75%. Għar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda m'għandhomx jinqabżu l-85%.  

Or. es

Emenda 1616
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
ogħla minn 75 %.

Ir-rata ta’ kofinanzjament tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
ogħla minn 75 %.

Or. fr

Emenda 1617
Nuno Teixeira
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
ogħla minn 75%.

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
ogħla minn 75%. Għall-programmi li 
jinvolvu r-reġjuni l-aktar imbiegħda, ir-
rata ta’ kofinanazjament m’għandhiex 
tkun ogħla minn 85%.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kundizzjonijiet ekonomiċi u soċjali tagħhom, li huma stabbiliti b’mod ċar fl-
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Artikolu 349 tat-Trattat, ir-reġjuni l-aktar imbiegħda għandhom jibbenefikaw minn 10% 
aktar finanzjament mir-reġjuni l-oħra tal-UE.

Emenda 1618
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-rata ta’ kofinanzjament tal-
allokazzjoni addizzjonali skont l-Artikolu
84(1)(e) ma għandhiex tkun ogħla minn 
50 %.

imħassar

L-istess rata ta’ kofinanzjament għandha 
tapplika għall-allokazzjoni addizzjonali 
tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [ir-Regolament ETC].

Or. fr

Emenda 1619
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 4(1)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta’ kofinanzjament tal-allokazzjoni 
addizzjonali skont l-Artikolu 84(1)(e) ma 
għandhiex tkun ogħla minn 50 %. 

Ir-rata ta’ kofinanzjament tal-allokazzjoni 
addizzjonali skont l-Artikolu 84(1)(e), se 
tkun ta’ 85%.   

Or. es

Emenda 1620
Nuno Teixeira
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta’ kofinanzjament tal-allokazzjoni 
addizzjonali skont l-Artikolu 84(1)(e) ma 
għandhiex tkun ogħla minn 50%.

Ir-rata ta’ kofinanzjament tal-allokazzjoni 
addizzjonali skont l-Artikolu 84(1)(e) ma 
għandhiex tkun ogħla minn 85%.

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Huwa ġust li wieħed jistandardizza r-rata ta’ kofinanzjament tal-allokazzjoni addizzjonali 
speċifika li hija riċevuta mir-reġjuni l-anqas żviluppati, ir-reġjuni ta’ transizzjoni u r-reġjuni 
l-aktar żviluppati. Barra minn hekk, l-Artikolu 110(3)(b) diġà jiddikjara li r-rata ta’ 
kofinanzjament tar-reġjuni l-aktar imbiegħda għandha tkun 85%, u għandu jkun hemm 
uniformità bejn l-allokazzjonijiet normali għar-reġjuni u l-allokazzjoni addizzjonali speċifika.

Emenda 1621
Oldřich Vlasák, James Nicholson
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament taħt 
il-paragrafu 3 fil-livell ta' assi prijoritarju 
għandha tiżdied b'għaxar punti perċentwali, 
fejn l-assi prijoritarju kollu jitwassal 
permezz ta' strumenti finanzjarji, jew 
permezz tal-iżvilupp lokali mmexxi mill-
komunità.

5. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament taħt 
il-paragrafu 3 fil-livell ta' assi prijoritarju 
għandha tiżdied b'għaxar punti perċentwali, 
fejn l-assi prijoritarju kollu jitwassal 
permezz ta' strumenti finanzjarji, jew 
permezz ta’strumenti territorjali li 
jappoġġjaw l-iżvilupp lokali (ITI, JAP jew 
CLLD).

Or. en

Emenda 1622
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament taħt 
il-paragrafu 3 fil-livell ta' assi prijoritarju 
għandha tiżdied b'għaxar punti perċentwali, 
fejn l-assi prijoritarju kollu jitwassal 
permezz ta' strumenti finanzjarji, jew 
permezz tal-iżvilupp lokali mmexxi mill-
komunità. 

5. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament taħt 
il-paragrafu 3 fil-livell ta' assi prijoritarju 
għandha tiżdied b'għaxar punti perċentwali, 
fejn 50% tar-riżorsi li jikkontribwixxu 
għal prijorità ta’ investiment jitwassal 
permezz ta' strumenti finanzjarji, jew 
permezz tal-iżvilupp lokali mmexxi mill-
komunità.         

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hu meqjus li, biex jittieħed vantaġġ ta’ żieda ta’ 10 punti perċentwali fir-rata ta’ 
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kofinanzjament, il-kundizzjoni għall-eżekuzzjoni tat-totalità tal-assi prijoritarju sħiħ permezz 
ta’ strumenti finanzjarji, tista’ tkun restrittiva ħafna u jkun jaqbel li tiġi moderata billi jiġi 
stabbilit perċentwal iżjed laxk fil-livell tal-prijorità tal-investiment.               

Emenda 1623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament taħt 
il-paragrafu 3 fil-livell ta' assi prijoritarju 
għandha tiżdied b'għaxar punti perċentwali, 
fejn l-assi prijoritarju kollu jitwassal 
permezz ta' strumenti finanzjarji, jew
permezz tal-iżvilupp lokali mmexxi mill-
komunità.

5. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament taħt 
il-paragrafu 3 fil-livell ta' assi prijoritarju 
għandha tiżdied b'għaxar punti perċentwali, 
fejn l-assi prijoritarju kollu jitwassal 
permezz tal-iżvilupp lokali mmexxi mill-
komunità.

Or. en

Emenda 1624
Markus Pieper, Joachim Zeller
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Assi ta’ prijorità separat b’rata ta’ 
kofinanzjament li tasal sa 100% jista’ jiġi 
stabbilit fi ħdan il-programm operazzjonali 
sabiex jappoġġja l-operazzjonijiet 
implimentati permezz tal-istrumenti 
finanzjarji mfassla fuq livell tal-Unjoni u 
ġestiti direttament jew indirettament mill-
Kummissjoni. Fejn hija stabbilita prijorità 
separata għal dan il-għan, l-appoġġ tal-assi 
jista’ ma jiġi implimentat bl-ebda mod 
ieħor.

7. Assi prijoritarju separat b’rata ta’ 
kofinanzjament li tasal sa 100 % jista’ jiġi 
stabbilit fi ħdan il-programm operazzjonali 
sabiex jappoġġja l-operazzjonijiet 
implimentati permezz tal-istrumenti 
finanzjarji mfassla fuq livell tal-Unjoni u 
ġestiti direttament jew indirettament mill-
Kummissjoni jew l-awtoritajiet imsemmija 
fl-Artikolu 33(4) punt b ii). Fejn hija 
stabbilita prijorità separata għal dan il-
għan, l-appoġġ tal-assi jista’ ma jiġi 
implimentat bl-ebda mod ieħor.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Strumenti finanzjarji stabbiliti mill-Istati Membri għat-trattament indaqs u n-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni.
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Emenda 1625
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Assi ta’ prijorità separat b’rata ta’ 
kofinanzjament li tasal sa 100% jista’ jiġi 
stabbilit fi ħdan il-programm operazzjonali 
sabiex jappoġġja l-operazzjonijiet 
implimentati permezz tal-istrumenti 
finanzjarji mfassla fuq livell tal-Unjoni u 
ġestiti direttament jew indirettament mill-
Kummissjoni. Fejn hija stabbilita prijorità 
separata għal dan il-għan, l-appoġġ tal-assi 
jista’ ma jiġi implimentat bl-ebda mod 
ieħor.

7. F’każijiet imsemmija f’Artikolu 22a 
biss assi ta’ prijorità separat b’rata ta’ 
kofinanzjament li tasal sa 100% jista’ jiġi 
stabbilit fi ħdan il-programm operazzjonali 
sabiex jappoġġja l-operazzjonijiet 
implimentati permezz tal-istrumenti 
finanzjarji mfassla fuq livell tal-Unjoni u 
ġestiti direttament jew indirettament mill-
Kummissjoni. Fejn hija stabbilita prijorità 
separata għal dan il-għan, l-appoġġ tal-assi 
jista’ ma jiġi implimentat bl-ebda mod 
ieħor.

Or. en

Emenda 1626
Anneli Jäätteenmäki
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Assi ta’ prijorità separat b’rata ta’ 
kofinanzjament li tasal sa 100% jista’ jiġi 
stabbilit fi ħdan il-programm operazzjonali 
sabiex jappoġġja l-operazzjonijiet 
implimentati permezz tal-istrumenti 
finanzjarji mfassla fuq livell tal-Unjoni u 
ġestiti direttament jew indirettament mill-
Kummissjoni. Fejn hija stabbilita prijorità 
separata għal dan il-għan, l-appoġġ tal-assi 
jista’ ma jiġi implimentat bl-ebda mod 
ieħor.

7. Assi ta’ prijorità separat b’rata ta’ 
kofinanzjament li tasal sa 75% jista’ jiġi 
stabbilit fi ħdan il-programm operazzjonali 
sabiex jappoġġja l-operazzjonijiet 
implimentati permezz tal-istrumenti 
finanzjarji mfassla fuq livell tal-Unjoni u 
ġestiti direttament jew indirettament mill-
Kummissjoni. Fejn hija stabbilita prijorità 
separata għal dan il-għan, l-appoġġ tal-assi 
jista’ ma jiġi implimentat bl-ebda mod 
ieħor.

Or. en

Justification

The maximum co-financing rate should be limited to 75 %. A genuine own financing is the 
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best guarantee for the commitment of the regions and the Member State to the quality and 
performance of the cohesion policy and also for the sound financial management.

Emenda 1627
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 110 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ 
kull assi ta’ prijorità għall-fondi tal-
iżvilupp makroreġjonali taħt il-mira tal-
Kooperazzjoni Makro-Reġjonali, tista’ 
tkun ta’ 100%. 

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Minħabba t-taħlita tad-diversi għanijiet strateġiċi tal-Unjoni (l-integrazzjoni Ewropea, il-
kompetittività, il-konsolidazzjoni fiskali, iż-żamma tat-tkabbir u l-impjiegi), huwa neċessarju
li jkunu jistgħu jiġu ffinanzjati l-proġetti makroreġjonali implimentati taħt il-programmi ta’ 
prijorità għall-fondi tal-iżvilupp makroreġjonali bħala proġetti kbar, fit-territorju ta’ mill-
anqas erba’ Stati Membri tal-istrateġija makroreġjonali approvata, u flimkien mal-iskema ta’ 
għotjiet għall-promozzjoni tal-kompetittività u l-impjiegi, ta’ 100%.

Emenda 1628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 111 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) l-importanza tal-assi prijoritarju għat-
twassil tal-prijoritajiet tal-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, filwaqt li jitqiesu d-distakki 
speċifiċi li jridu jiġu indirizzati;

(1) l-importanza tal-assi prijoritarju għat-
twassil tal-prijoritajiet tal-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, filwaqt li jitqiesu d-distakki 
speċifiċi bil-kisba tal-miri tal-inizjattivi 
ewlenin tal-istrateġija tal-Unjoni għall-
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv;

Or. en

Emenda 1629
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 111 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a) il-kopertura tar-Reġjuni 
Ultraperiferiċi hekk kif definiti fl-Artikolu
349 tat-Trattat

Or. fr

Emenda 1630
Joachim Zeller
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 111 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Piż indipendenti ekonomiku u
finanzjarju tal-proġetti, fejn il-proġetti li 
jiġġeneraw id-dħul b’rati għolja ta’ 
kofinanzjament għandhom jiġu ppreferuti 
meta mqabbla mal-proġetti li ma 
jiġġeneraw ebda dħul; 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Xi trasportatuti huma obbligati li dejjem jiġġeneraw id-dħul, waqt li għal oħrajn, dan ir-
rekwiżit ma japplikax. L-applikazzjoni ta’ din ir-regola twassal biex l-istess rati ta’ 
kofinanzjament tal-UE jwasslu għal allokazzjoni tal-fondi totali ogħla tal-UE għal dawn il-
proġetti, li diġà huma appoġġjati permezz ta’ fondi pubbliċi b’mod sħiħ jew kważi sħiħ, waqt 
li dawn il-proġetti li jiġġeneraw id-dħul, jirċievu relattivament inqas fondi tal-UE.

Emenda 1631
Giommaria Uggias
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 111 – paragrafu 1 – punt 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 b it-tnaqqis tal-faqar u l-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali tal-gruppi ta’ persuni 
vulnerabbli, speċjalment permezz ta’ 
approċċi integrati ta’ inklużjoni attiva;
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Or. it

Emenda 1632
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 111 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Stati Membri gżejjer eliġibbli taħt il-
Fond ta' Koeżjoni, u gżejjer oħra ħlief 
dawk fejn tkun tinsab il-belt kapitali ta' Stat 
Membru jew li jkollhom kollegament fiss 
mal-kontinent.

(a) Stati Membri gżejjer zgħar, u gżejjer 
oħra ħlief dawk fejn tkun tinsab il-belt 
kapitali ta' Stat Membru jew li jkollhom 
kollegament fiss mal-kontinent.

Or. en

Emenda 1633
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vilja Savisaar-Toomast
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 111 – paragrafu 1 – punt 4 – punt c – inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- F’dawn iż-żoni, il-limitu ta’ rati ta’ 
kofinanzjament stabbilit f’Artikolu 110.3 
jista’ jiżdied b’10% sa limitu massimu ta’ 
80%.

Or. en

Emenda 1634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 111 – paragrafu 1 – punt 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) żoni oħra bi żvantaġġi demografiċi 
severi

Or. en

Emenda 1635
María Irigoyen Pérez
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 111 – paragrafu 1 – punt 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) il-bliet imbiegħda fuq il-fruntieri;  

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fost iż-żoni bi żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u permanenti, għandhom jiġu inklużi 
l-bliet imbiegħda fuq il-fruntieri.             

Emenda 1636
Luís Paulo Alves
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 111 – paragrafu 1 – punt 4 – punt cA (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cA) żoni oħra bi żvantaġġi demografiċi 
kbar u permanenti.

Or. pt

Emenda 1637
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 111 – paragrafu 1 – punt 4 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c a) żoni oħra milquta minn żvantaġġi 
demografiċi gravi.  

Or. es

Emenda 1638
María Irigoyen Pérez
Proposta għal regolament
Part 3 – Artikolu 111 – paragrafu 1 – punt 4 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

cb) żoni oħra milquta minn żvantaġġi 
demografiċi gravi.   
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu inklużi r-reġjuni li għandhom problemi demografiċi serji bħal tnaqqis 
gradwali jew f’daqqa tal-popolazzjoni, popolazzjoni li qed tixjieħ, tixrid demografiku jew 
tnaqqis fir-rata tat-twelid.                  

Emenda 1639
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 111 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) reġjuni li jbatu minn vulnerabbiltà 
demografika severa

Or. en

Emenda 1640
Teresa Riera Madurell
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 111 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’dawn iż-żoni, il-limitu ta’ rati ta’ 
kofinanzjament stabbilit f’Artikolu 110.3 
jista’ jiżdied b’10% sa limitu massimu ta’ 
80%.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li żżid ir-rata ta’ kofinanzjament għandha tgħin lil dawn ir-reġjuni biex jegħlbu l-
limitazzjonijiet imwaħħla mal-kundizzjoni partikolari ġeografika permanenti u demografika 
tagħhom u fl-istess ħin iħalluhom jisfruttaw il-potenzjal għall-iżvilupp tagħhom.

Emenda 1641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 111 – paragrafu 1 bis (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’dawn iż-żoni, il-limitu massimu tal-
perċentwal ta’ kofinanzjament stabbilit fl-
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Artikolu 11.3 jista’ jiżdied b’10% sa limitu 
massimu ta’ 80%.          

Or. es

Emenda 1642
Hermann Winkler
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 111 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żoni bi sfidi demografiċi iebsa u fit-tul 
oħrajn, bħal pereżempju l-migrazzjoni 
netta negattiva persistenti u fit-tul, jew telf 
tal-popolazzjoni totali ta’ mill-inqas 15 % 
sal-2025.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-kejl, jista’ jiġi kkonsultat indiċi ta’ vulnerabbiltà tal-2020 demografiku.

Emenda 1643
Victor Boştinaru
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 111a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 111a
Livell massimu ta’ trasferimenti mill-

Fondi

Sabiex issir kontribuzzjoni għal għanijiet 
ta’ konċentrazzjoni adatta ta’ fondi ta’ 
koeżjoni fir-reġjuni u l-Istati Membri l-
inqas żviluppati u jitnaqssu d-distakki ta’ 
intensitajiet ta’ għajnuna per capita li 
jirriżultaw mill-istabbiliment ta’ limitu 
massimu, il-livell massimu ta’ 
trasferiment mill-Fondi għal kull Stat 
Membru individwali skont dan ir-
Regolament ikun kif ġej:
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—għal Stati Membri li l-medja tagħhom 
XXXX sa XXXX DNG per capita (PPS) 
hija taħt l-40% tal-medja tal-UE-27: 
3,7893% tal-PDG tagħhom

—għal Stati Membri li l-medja tagħhom 
XXXX sa XXXX DNG per capita (PPS) 
hija daqs jew aktar minn 40% u taħt l-
50% tal-medja tal-UE-27: 3,7135% tal-
PDG tagħhom

—għal Stati Membri li l-medja tagħhom 
XXXX sa XXXX DNG per capita (PPS) 
hija daqs jew aktar minn 50% u inqas 
minn 55% tal-medja tal-UE-27: 3,6188% 
tal-PDG tagħhom 

—għal Stati Membri li l-medja tagħhom 
XXXX sa XXXX DNG per capita (PPS) 
hija daqs jew aktar minn 55% u inqas 
minn 60% tal-medja tal-UE-27: 3,5240 
tal-PDG tagħhom 

—għal Sati Membri li l-medja tagħhom 
XXXX sa XXXX DNG per capita (PPS) 
hija daqs jew aktar minn 60% u inqas 
minn 65% tal-medja tal-UE-27: 3,4293 
tal-PDG tagħhom

—għal Stati Membri li l-medja tagħhom 
XXXX sa XXXX DNG per capita (PPS) 
hija daqs jew aktar minn 65% u inqas 
minn 70% tal-medja tal-UE-27: 3,3346% 
tal-PDG tagħhom 
—għal Stati Membri li l-medja tagħhom 
XXXX sa XXXX DNG per capita 
(PPS)hija daqs jew aktar minn 70% u 
inqas minn 75% tal-medja tal-UE-27: 
3,2398% tal-PDG tagħhom

— wara dan, il-livell massimu ta’ 
trasferiment ġie mnaqqas b’0,09 punti 
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perċentwali tal-PDG għal kull inkrement 
ta’ 5 punti perċentwali tal-medja XXXX 
sa XXXX per capita DNG (PPS) kif 
komparat mal-medja tal-UE-27

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell massimu ta’ appoġġ mill-Fondi għandu jkun differenzjat skont il-livell tal-iżvilupp 
tal-Istati Membri.  Id-dispożizzjoni għal perjodu ta’ programmar attwali għandha tkompli 
tapplika.  Il-perjodu ta’ referenza ta’ tliet snin (eżempju mill-2007 sa l-2009) għandu jkun 
determinat fuq il-bażi tal-aħħar dejta disponibbli.

Emenda 1644
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 112 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
sistemi ta’ ġestjoni u kontroll għall-
programmi operazzjonali huma stabbiliti 
skont l-Artikoli 62 sa 63. 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
sistemi ta’ ġestjoni u kontroll għall-
programmi operazzjonali huma stabbiliti 
skont l-Artikoli 62 sa 63. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw ukoll li l-prinċipji 
ġenerali tal-proporzjonalità (Artikolu 4.5) 
u tat-tnaqqis fil-piż amministrattiv 
(Artikolu 4.10) jiġu sodisfatti.

Or. de

Emenda 1645
Hermann Winkler
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 112 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprevjenu, 
jindividwaw u jikkorreġu l-irregolaritajiet 
u għandhom jirkupraw l-ammonti li tħallsu 
indebitament, flimkien mal-imgħax fuq 
ħlasijiet li saru tard. Huma għandhom 
jgħarrfu b'dawn l-irregolaritajiet lill-
Kummissjoni, u għandhom iżommu lill-
Kummissjoni mgħarrfa dwar il-progress ta' 

L-Istati Membri għandhom jipprevjenu, 
jindividwaw u jikkorreġu l-irregolaritajiet 
u għandhom jirkupraw l-ammonti li ma 
kellhomx jitħallsu, flimkien mal-imgħax 
fuq ħlasijiet li saru tard. L-insegwiment u 
l-irkupru ta’ fondi mogħtija bi żball 
jistgħu ma japplikawx, jekk dawn ma 
jaqbżux l-ammont ta’ EUR 400 f’każ 
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proċeduri amministrattivi u legali. individwali. Dan jgħodd ukoll għall-
imgħax li jingħata fuqu. Dawn l-ammonti 
m’għandhomx jitnaqqsu fid-dikjarazzjoni 
tan-nefqa. L-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu b'dawn l-irregolaritajiet lill-
Kummissjoni, u għandhom iżommu lill-
Kummissjoni mgħarrfa dwar il-progress ta' 
proċeduri amministrattivi u legali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jidher li huwa mixtieq limitu minimu biex jitnaqqas il-piż amministrattiv.

Emenda 1646
Peter Simon
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 112 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprevjenu, 
jindividwaw u jikkorreġu l-irregolaritajiet 
u għandhom jirkupraw l-ammonti li tħallsu 
indebitament, flimkien mal-imgħax fuq 
ħlasijiet li saru tard. Huma għandhom 
jgħarrfu b'dawn l-irregolaritajiet lill-
Kummissjoni, u għandhom iżommu lill-
Kummissjoni mgħarrfa dwar il-progress ta' 
proċeduri amministrattivi u legali.

L-Istati Membri għandhom jipprevjenu, 
jindividwaw u jikkorreġu l-irregolaritajiet 
u għandhom jirkupraw l-ammonti li ma 
kellhomx jitħallsu, flimkien mal-imgħax 
fuq ħlasijiet li saru tard. Jekk f’każ 
partikolari l-fondi mogħtija bi żball, bħal 
pereżempju żball fil-kalkolu u fl-
arrotondament jew spejjeż mhux eliġibbli 
ma jaqbżux l-ammont ta’ EUR 250, l-
insegwiment u l-irkupru jiġu rtirati. Dan 
il-limitu minimu japplika wkoll għall-
imgħax li jingħata fuqu, jekk l-ammont 
tal-imgħax ma jkunx iktar minn EUR 
250. Dawn l-ispejjeż m’għandhomx 
jitnaqqsu mill-ispejjeż iddikjarati fid-
dikjarazzjoni tan-nefqa. L-Istati Membri
għandhom jgħarrfu b'dawn l-irregolaritajiet 
lill-Kummissjoni, u għandhom iżommu 
lill-Kummissjoni mgħarrfa dwar il-
progress ta' proċeduri amministrattivi u 
legali.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet ta’ simplifikazzjoni tar-regolamenti, is-simplifikazzjoni amministrattiva u l-
konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, l-introduzzjoni ta’ limitu minimu għall-irkupru 
ta’ kontribuzzjonijiet huwa utli.

Emenda 1647
Manfred Weber
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 112 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprevjenu, 
jindividwaw u jikkorreġu l-irregolaritajiet 
u għandhom jirkupraw l-ammonti li tħallsu 
indebitament, flimkien mal-imgħax fuq 
ħlasijiet li saru tard. Huma għandhom 
jgħarrfu b'dawn l-irregolaritajiet lill-
Kummissjoni, u għandhom iżommu lill-
Kummissjoni mgħarrfa dwar il-progress ta' 
proċeduri amministrattivi u legali.

L-Istati Membri għandhom jipprevjenu, 
jindividwaw u jikkorreġu l-irregolaritajiet 
u għandhom jirkupraw l-ammonti li ma 
kellhomx jitħallsu, flimkien mal-imgħax 
fuq ħlasijiet li saru tard. L-insegwiment u 
l-irkupru ta’ fondi mogħtija bi żball 
(pereżempju spejjeż mhux eliġibbli, żball 
fil-kalkolu u fl-arrotondament) jistgħu ma 
japplikawx, jekk dawn ma jaqbżux l-
ammont ta’ EUR 250 f’każ individwali. 
Dan japplika wkoll għall-imgħax li 
jingħata fuqu, jekk l-ammont tal-imgħax 
ma jaqbiżx EUR 250. Dawn l-ammonti 
m’għandhomx jitnaqqsu mill-ispejjeż 
iddikjarati fid-dikjarazzjoni ta’ nefqa. L-
Istati Membri għandhom jgħarrfu b'dawn l-
irregolaritajiet lill-Kummissjoni, u 
għandhom iżommu lill-Kummissjoni 
mgħarrfa dwar il-progress ta' proċeduri 
amministrattivi u legali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tal-limitu minimu għall-irkupru hija għalhekk mixtieqa, minħabba li din tista’ 
tnaqqas konsiderevolment il-piż amministrattiv, li mhuwiex relatat mal-valur tal-ammonti 
mħallsa lura.

Emenda 1648
Richard Seeber
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 112 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2014 l-iskambji kollha 
ta’ informazzjoni bejn il-benefiċjarji u l-
awtoritajiet ta' ġestjoni, l-awtoritajiet ta' 
ċertifikazzjoni, l-awtoritajiet ta' verifika u 
l-korpi intermedji jistgħu jitwettqu biss 
permezz ta' sistemi tal-iskambju tad-dejta 
elettronika.

imħassar

Is-sistemi għandhom jiffaċilitaw l-
interoperabbiltà ma’ oqfsa nazzjonali u 
tal-Unjoni u jippermettu lill-benefiċjarji 
jissottomettu l-informazzjoni kollha 
msemmija fis-subparagrafu preċedenti 
darba biss.
Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tadotta regoli 
dettaljati rigward l-iskambji tal-
informazzjoni skont dan il-paragrafu. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ analiżi msemmija fl-
Artikolu 143(3).

Or. en

Emenda 1649
Peter Simon
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 112 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2014
l-iskambji kollha ta’ informazzjoni bejn il-
benefiċjarji u l-awtoritajiet ta' ġestjoni, l-
awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni, l-awtoritajiet 
ta' verifika u l-korpi intermedji jistgħu 
jitwettqu biss permezz ta' sistemi tal-
iskambju tad-dejta elettronika.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2016
l-iskambji kollha ta’ informazzjoni bejn il-
benefiċjarji u l-awtoritajiet amministrattivi, 
l-awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni, l-
awtoritajiet ta' verifika u l-korpi intermedji 
jistgħu jitwettqu biss permezz ta' sistemi 
tal-iskambju tad-dejta elettronika.

Or. de



PE491.057v01-00 102/148 AM\903906MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Peress li matul il-migrazzjoni tal-iskambju ta’ informazzjoni fuq sistemi elettroniċi tal-
iskambju tad-dejta għandhom jiġu ċċarati u solvuti mhux biss kwistjonijiet tekniċi iżda wkoll 
varjetà ta’ kwistjonijiet legali fi ħdan l-Istati Membri, il-perjodu ta’ żmien għall-introduzzjoni 
ta’ dawn is-sistemi għandu jiġi estiż b’mod moderat.

Emenda 1650
Hermann Winkler
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 112 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2014
l-iskambji kollha ta’ informazzjoni bejn il-
benefiċjarji u l-awtoritajiet ta' ġestjoni, l-
awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni, l-awtoritajiet 
ta' verifika u l-korpi intermedji jistgħu 
jitwettqu biss permezz ta' sistemi tal-
iskambju tad-dejta elettronika.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2015
l-iskambji kollha ta’ informazzjoni bejn il-
benefiċjarji u l-awtoritajiet amministrattivi, 
l-awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni, l-
awtoritajiet ta' verifika u l-korpi intermedji 
jistgħu jitwettqu biss permezz ta' sistemi 
tal-iskambju tad-dejta elettronika.

Or. de

Emenda 1651
Michael Theurer
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 112 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2014
l-iskambji kollha ta’ informazzjoni bejn il-
benefiċjarji u l-awtoritajiet ta' ġestjoni, l-
awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni, l-awtoritajiet 
ta' verifika u l-korpi intermedji jistgħu 
jitwettqu biss permezz ta' sistemi tal-
iskambju tad-dejta elettronika.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2015
l-iskambji kollha ta’ informazzjoni bejn il-
benefiċjarji u l-awtoritajiet amministrattivi, 
l-awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni, l-
awtoritajiet ta' verifika u l-korpi intermedji 
jistgħu jitwettqu biss permezz ta' sistemi 
tal-iskambju tad-dejta elettronika.

Or. de

Emenda 1652
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 112 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala regola ġenerali, permezz tal-
prinċipju “Darba biss” tas-SBA, il-
benefiċjarju jista’ jintalab jissupplixxi l-
informazzjoni neċessarja darba biss, ikun 
xi jkun l-appoġġ tekniku, l-awtoritajiet ta’ 
ġestjoni fil-livelli reġjonali, nazzjonali u 
Ewropej, ikun xi jkun il-Fond tas-CSC 
konċernat. Hija l-attività tal-awtoritajiet 
ta’ ġestjoni varji li jiskambjaw l-
informazzjoni bejniethom;

Or. en

Emenda 1653
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 112 – paragrafu 3 – subparagrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni u wara 
konsultazzjoni ta’ stati membri u 
rappreżentanti tal-imsieħba Ewropej art 5, 
il-lista preċiża u mhux eżawrjenti tal-
partijiet tekniċi, amministrattivi u ta’ 
kontabilità għall-fondi, kif ukoll il-
partijiet speċifiċi għal kull fond. 

Or. en

Emenda 1654
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 112 – paragrafu 3 – subparagrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stat Membru jew awtorità reġjonali tista’, 
għal raġunijiet ta’ speċifiċitajiet 
nazzjonali, titlob biċċiet addizzjonali bl-
awtorizzazzjoni tal-Kumitat tal-
Monitoraġġ. Għall-informazzjoni tar-
riċevitur, il-lista tal-partijiet addizzjonali 
għandha tkun mehmuża mal-Ftehim tal-
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Kuntratt ta’ Sħubija Nazzjonali u f’ċertu 
każijiet mal-pragrammi operazzjonali 
konċernati. Il-lista hija suġġett għal stima 
mill-Kummissjoni bħala parti mill-proċess 
ta’ approvazzjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija 
u, fejn applikabbli, tal-programmi 
operazzjonali.

Or. en

Emenda 1655
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 112a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 112a
Ir-responsabbiltajiet ta’ grupp ta’ Stati 

Membri li waqqfu fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali

(1) Il-grupp ta’ Stati Membri li jkunu 
stabbilixxew fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali għandhom jiżguraw li s-
sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll għall-
programmi operazzjonali jiġu stabbiliti 
skont l-Artikoli 62 u 63.
(2) Il-grupp ta’ Stati Membri li jkunu 
waqqfu fond tal-iżvilupp makroreġjonali 
għandhom jimpedixxu, jidentifikaw u 
jikkoreġu l-irregolaritajiet u jirkupraw l-
ammonti li jkunu tħallsu indebitament, 
flimkien ma’ kull imgħax fuq ħlasijiet 
tardivi. Huma għandhom jinnotifikaw 
dawn l-irregolaritajiet lill-Kummissjoni u 
għandhom iżommu lill-Kummissjoni 
infurmata bil-progress tal-proċeduri 
amministrattivi u legali.
Meta ammonti mħallsa indebitament lil 
benefiċjarju ma jkunux jistgħux jiġu 
rkuprati u dan ikun ir-riżultat ta’ tort jew 
ta’ negliġenza min-naħa ta’ wieħed mill-
gruppi ta’ Stati Membri li waqqfu fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali, il-grupp ta’ 
Stati Membri li jkunu stabbilixxew il-fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali għandu jkun 
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responsabbli għar-rimborż tal-ammonti 
kkonċernati għall-baġit ġenerali tal-
Unjoni.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxi regoli 
dettaljati dwar l-obbligi tal-grupp ta’ Stati 
Membri li jkunu stabbilixxew fond tal-
iżvilupp makroreġjonali speċifikat f’dan 
paragrafu.
(3) Il-grupp ta’ Stati Membri li jkunu 
stabbilixxew fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali għandhom jiżguraw li sa 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 
2014, kull skambju ta’ informazzjoni bejn 
il-benefiċjarji u l-awtoritajiet ta’ ġestjoni, 
l-awtoritajiet ta’ ċertifikazzjoni, l-
awtoritajiet ta’ verifika u l-korpi 
intermedji, jistgħu jitwettqu biss permezz 
ta’ sistemi elettroniċi ta’ skambju ta’ 
dejta. 
Is-sistemi għandhom jiffaċilitaw l-
interoperabbiltà mal-oqfsa nazzjonali u 
tal-Unjoni u jippermettu lill-benefiċjarji 
jissottomettu l-informazzjoni msemmija fl-
ewwel subparagrafu darba biss.
Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tadotta regoli 
ddettaljati dwar l-iskambji ta’ 
informazzjoni skont dan il-paragrafu. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu
143(3).

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1656
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 113 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru għandu jinnomina, għal 
kull programm operazzjonali, awtorità jew 
korp pubbliku nazzjonali, reġjonali jew 
lokali bħala awtorità ta’ ġestjoni. L-istess 
awtorità jew korp pubbliku tista’ tiġi 
nnominata bħala awtorità ta’ ġestjoni għal 
aktar minn programm operazzjonali 
wieħed.                

1. . L-Istat Membru għandu jinnomina, 
għal kull programm operazzjonali, awtorità 
jew korp pubbliku nazzjonali, reġjonali jew 
lokali bħala awtorità ta’ ġestjoni. L-istess 
awtorità jew korp pubbliku tista’ tiġi 
nnominata bħala awtorità ta’ ġestjoni għal 
aktar minn programm operazzjonali 
wieħed. F’dawk l-Istati fejn l-
organizzazzjoni amministrattiva 
tippermetti dan, u meta  parti 
rappreżentattiva tal-fondi involuti fi 
programm operazzjonali jkunu 
amministrati minn awtorità reġjonali, din 
għandha tiġi nominata awtorità ta’ 
ġestjoni.        

Or. es

Ġustifikazzjoni

Skont il-linja ta’ simplifikazzjoni sostnuta mill-Kummissjoni, u b’konformità mal-prinċipju 
tas-sussidjarjetà, il-ġestjoni hi maħsuba biex tqarreb il-ġestjoni lejn iċ-ċittadin.

Emenda 1657
Fiorello Provera
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 113 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru għandu jinnomina, għal 
kull programm operazzjonali, awtorità jew 
korp pubbliku nazzjonali, reġjonali jew 
lokali bħala awtorità ta’ ġestjoni. L-istess 
awtorità jew korp pubbliku tista’ tiġi 
nnominata bħala awtorità ta’ ġestjoni għal 
aktar minn programm operazzjonali 
wieħed.

1. L-Istat Membru għandu jinnomina, għal 
kull programm operazzjonali, awtorità jew 
korp pubbliku nazzjonali, plurireġjonali,
reġjonali jew lokali bħala awtorità ta’ 
ġestjoni. L-istess awtorità jew korp 
pubbliku tista’ tiġi nnominata bħala 
awtorità ta’ ġestjoni għal aktar minn 
programm operazzjonali wieħed.

Or. fr

Emenda 1658
Ramona Nicole Mănescu



AM\903906MT.doc 107/148 PE491.057v01-00

MT

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 113 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru għandu jinnomina, għal 
kull programm operazzjonali, awtorità jew 
korp pubbliku nazzjonali, reġjonali jew 
lokali bħala awtorità ta’ ġestjoni. L-istess 
awtorità jew korp pubbliku tista’ tiġi 
nnominata bħala awtorità ta’ ġestjoni għal 
aktar minn programm operazzjonali 
wieħed.

1. L-Istat Membru għandu jinnomina, għal 
kull programm operazzjonali, awtorità jew 
korp pubbliku nazzjonali, multireġjonali, 
reġjonali jew lokali bħala awtorità ta’ 
ġestjoni. L-istess awtorità jew korp 
pubbliku tista’ tiġi nnominata bħala 
awtorità ta’ ġestjoni għal aktar minn 
programm operazzjonali wieħed.

Or. en

Emenda 1659
Bogusław Sonik
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikole 113 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru għandu jinnomina, għal 
kull programm operazzjonali, awtorità jew 
korp pubbliku nazzjonali, reġjonali jew 
lokali bħala awtorità ta’ ġestjoni. L-istess 
awtorità jew korp pubbliku tista’ tiġi 
nnominata bħala awtorità ta’ ġestjoni għal 
aktar minn programm operazzjonali 
wieħed.

1. L-Istat Membru għandu jinnomina, għal 
kull programm operazzjonali, awtorità jew 
korp pubbliku nazzjonali, multireġjonali,
reġjonali jew lokali bħala awtorità ta’ 
ġestjoni. L-istess awtorità jew korp 
pubbliku tista’ tiġi nnominata bħala 
awtorità ta’ ġestjoni għal aktar minn 
programm operazzjonali wieħed.

Or. en

Emenda 1660
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 113 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru għandu jinnomina, għal 
kull programm operazzjonali, awtorità jew 
korp pubbliku nazzjonali, reġjonali jew 
lokali bħala awtorità ta’ ġestjoni. L-istess 
awtorità jew korp pubbliku tista’ tiġi 
nnominata bħala awtorità ta’ ġestjoni għal 
aktar minn programm operazzjonali 

1. L-Istat Membru għandu jinnomina, għal 
kull programm operazzjonali, awtorità jew 
korp pubbliku nazzjonali, reġjonali jew 
lokali bħala awtorità ta’ ġestjoni. L-istess 
awtorità jew korp pubbliku tista’ tiġi 
nnominata bħala awtorità ta’ ġestjoni għal 
aktar minn programm operazzjonali 
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wieħed. wieħed. Sabiex tiġi garantita l-kapaċità 
amministrattiva tal-awtoritajiet ta’ 
ġestjoni, il-pussess ta’ Proġett verifikabbli 
u l-kredenzjali tal-Ġestjoni tal-
Programmazzjoni għandha tkun 
kundizzjoni tal-impjieg mandatorja għall-
istaff fi ħdanhom u t-taħriġ neċessarju 
jiġi provdut jekk jinstab xi defiċit.

Or. en

Emenda 1661
Michael Theurer
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 113 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri jintalbu jindikaw 
punt ta’ kuntatt uniku (one stop agency) 
lill-applikanti.

Or. de

Emenda 1662
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 113 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istat Membru għandu jinnomina, għal 
kull programm, awtorità jew korp pubbliku 
nazzjonali, reġjonali jew lokali bħala 
awtorità ta’ ċertifikazzjoni, mingħajr ħsara 
għall-paragrafu 3. L-istess awtorità li 
tiċċertifika tista' tintgħażel għal aktar minn 
programm operazzjonali wieħed.             

2. L-Istat Membru għandu jinnomina, għal 
kull programm, awtorità jew korp pubbliku 
nazzjonali, reġjonali jew lokali bħala 
awtorità ta’ ċertifikazzjoni, mingħajr ħsara 
għall-paragrafu 3. L-istess awtorità li 
tiċċertifika tista' tintgħażel għal aktar minn 
programm operazzjonali wieħed. F’dawk l-
Istati fejn l-organizzazzjoni 
amministrattiva tippermetti dan, u meta  
parti rappreżentattiva tal-fondi involuti fi 
programm operazzjonali jkunu 
amministrati minn awtorità reġjonali, din 
għandha tiġi nominata awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni.         
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Skont il-linja ta’ simplifikazzjoni sostnuta mill-Kummissjoni, u b’konformità mal-prinċipju 
tas-sussidjarjetà, il-ġestjoni hi maħsuba biex tqarreb il-ġestjoni lejn iċ-ċittadin.

Emenda 1663
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao Barandica
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 113 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istat Membru għandu jinnomina, għal 
kull programm operazzjonali, awtorità jew 
korp pubbliku nazzjonali, reġjonali jew 
lokali, funzjonalment indipendenti mill-
awtorità ta’ ġestjoni u l-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni, bħala l-awtorità ta’ 
verifika. L-istess awtorità tista' tintgħażel 
għal aktar minn programm operazzjonali 
wieħed. 

4. L-Istat Membru għandu jinnomina, għal 
kull programm operazzjonali, awtorità jew 
korp pubbliku nazzjonali, reġjonali jew 
lokali, funzjonalment indipendenti mill-
awtorità ta’ ġestjoni u l-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni, bħala l-awtorità ta’ 
verifika. L-istess awtorità tista' tintgħażel 
għal aktar minn programm operazzjonali 
wieħed. F’dawk l-Istati fejn l-
organizzazzjoni amministrattiva 
tippermetti dan, u meta  parti 
rappreżentattiva tal-fondi involuti fi 
programm operazzjonali jkunu 
amministrati minn awtorità reġjonali, din 
għandha tiġi nominata awtorità ta’ 
verifika.    

Or. es

Emenda 1664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikole 113 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istat Membru jew l-awtorità ta’ 
ġestjoni tista’ tafda l-ġestjoni ta’ parti minn 
programm lil korp intermedju permezz ta' 
ftehim bil-miktub bejn il-korp intermedju u 
l-Istat Membru jew l-awtorità ta' ġestjoni 
('għotja globali'). Il-korp intermedju 

7. L-Istat Membru jew l-awtorità ta’ 
ġestjoni tista’ tafda l-ġestjoni ta’ parti minn 
programm lil korp intermedju permezz ta' 
ftehim bil-miktub bejn il-korp intermedju u 
l-Istat Membru jew l-awtorità ta' ġestjoni 
('għotja globali'), inkluż l-awtoritajiet 
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għandu jipprovdi garanziji tas-solvenza u l-
kompetenza tiegħu fid-dominju kkonċernat 
kif ukoll il-ġestjoni amministrattiva u 
finanzjarja tiegħu.

lokali, kropi ta’ żvilupp reġjonali jew 
organizzazzjonijiet mhux governattivi.  
Bil-ħsieb li jiġi ffaċilitat l-aċċess għal 
Fondi Strutturati għal organizzazzonijiet 
żgħar mhux governattivi, l-awtorità ta’ 
ġestjoni għandha tippromwovi l-użu ta’ 
għotjiet globali żgħar u mfassla skont il-
każ. Il-korp intermedju għandu jipprovdi 
garanziji tas-solvenza u l-kompetenza 
tiegħu fid-dominju kkonċernat kif ukoll il-
ġestjoni amministrattiva u finanzjarja 
tiegħu.

Or. en

Emenda 1665
Richard Seeber
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 113 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istat Membru jew l-awtorità ta’ 
ġestjoni tista’ tafda l-ġestjoni ta’ parti minn 
programm lil korp intermedju permezz ta' 
ftehim bil-miktub bejn il-korp intermedju u 
l-Istat Membru jew l-awtorità ta' ġestjoni 
('għotja globali'). Il-korp intermedju 
għandu jipprovdi garanziji tas-solvenza u 
l-kompetenza tiegħu fid-dominju 
kkonċernat kif ukoll il-ġestjoni 
amministrattiva u finanzjarja tiegħu.

7. L-Istat Membru jew l-awtorità ta’ 
ġestjoni tista’ tafda l-ġestjoni ta’ parti minn 
programm lil korp intermedju permezz ta' 
ftehim bil-miktub bejn il-korp intermedju u 
l-Istat Membru jew l-awtorità ta' ġestjoni 
('għotja globali').

Or. en

Emenda 1666
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 113a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 113a
Nomina ta’ awtoritajiet għal fond tal-

iżvilupp makroreġjonali
(1) Il-grupp ta’ Stati Membri, fil-ftehim li 
jistabbilixxi l-fond tal-iżvilupp 
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makroreġjonali, għandu jaqbel li 
jistabbilixxi programm għall-fond tal-
iżvilupp makroreġjonali. F’dan il-ftehim, 
huwa għandu wkoll jaqbel li jistabbilixxi 
Kunsill Governattiv, li jkun l-awtorità 
governattiva għall-programm għall-fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali. Il-Gvernaturi 
għandhom jiġu nnominati mill-Istati 
Membri li jkunu stabbilixxew il-fond tal-
iżvilupp makroreġjonali, filwaqt li l-pajjiżi 
li jkunu aderixxew għall-ftehim li 
jistabbilixxi l-fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali għandhom jinnominaw 
Gvernatur u Deputat Gvernatur. Fil-każ 
ta’ Stat Membru, il-membru rilevanti tal-
Kunsill Ewropew għandu jirrappreżenta l-
Gvernatur. Fil-każ ta’ Stat li mhumiex 
Membru fl-Unjoni Ewropea, il-Prim 
Ministru rilevanti għandu jkun il-
Gvernatur rapreżentattiv. Żewġ 
rappreżentanti tal-Kummissjoni u 
rappreżentant tal-Bank Ewropew tal-
Investiment għandhom ikunu wkoll 
membri tal-Kunsill Governattiv. Fl-
assenza tal-Gvernatur, id-Deputat 
Gvernatur għandu jirrappreżenta lill-
Gvernatur fil-laqgħat tal-Kunsill 
Governattiv. Id-deċiżjonijiet tal-Kunsill 
Governattiv għandhom jiġu ddeterminati 
permezz ta’ vot.Gvernatur li jkun 
jirrappreżenta Stat li mhuwiex Membru 
tal-Unjoni Ewropea m’għandux ikollu d-
dritt li jivvota. Id-deċiżjonijiet għandhom 
jiġu approvati minn maġġoranza sempliċi 
tal-membri votanti tal-Kunsill Governattiv 
preżenti, jew id-Deputati tagħhom. Il-
Kunsill Governattiv għandu jkun 
imsieħeb pubbliku tal-Bord Eżekuttiv. Il-
kompiti tal-Kunsill Governattiv 
għandhom jitwettqu mis-Segretarjat 
Ġenerali tal-Kunsill Governattiv.
(2) Il-grupp ta’ Stati Membri, fil-ftehim li 
jistabbilixxi l-fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali, għandu jaqbel li 
jistabbilixxi Kumitat tal-Finanzi, li 
għandu jkun l-awtorità ta’ ċertifikazzjoni 
għall-programm tal-fond għall-iżvilupp 
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makroreġjonali. Il-Kunsill Finanzjarju 
għandu jikkonsisti mill-ministri tal-
finanzi tal-pajjiżi parteċipanti u 
rappreżentant tal-Kummissjoni. Kull 
membru tal-Kumitat tal-Finanzi għandu 
jkollu maħtur Deputat, li għandu 
jirrappreżenta dak il-membru fil-laqgħat 
tal-Kumitat tal-Finanzi fl-assenza 
tiegħu/tagħha. Id-deċiżjonijiet tal-Kumitat 
tal-Finanzi għandhom jiġu ddeterminati 
permezz ta’ vot. Id-deċiżjonijiet 
għandhom jiġu approvati b’maġġoranza 
sempliċi tal-membri tal-Kumitat tal-
Finanzi, jew id-Deputati tagħhom. Il-
kompiti tal-Bord Eżekuttiv għandhom 
jitwettqu mis-Segretarjat Ġenerali tal-
Bord Eżekuttiv.
(3) Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
għandha tkun l-awtorità ta’ verifika 
għall-programm għall-fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali.
Il-grupp ta’ Stati Membri, fil-ftehim li 
jistabbilixxi l-fond għall-iżvilupp 
makroreġjonali, għandu jaqbel li 
jistabbilixxi Bord Eżekuttiv, li għandu 
jkun l-awtorità ta’ medjazzjoni għall-fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali. Il-ftehimiet 
rilevanti bejn l-awtorità regolatorja u l-
awtorità ta’ medjazzjoni għandhom jiġu 
rreġistrati uffiċjalment bil-miktub, fl-
għamla ta’ ftehim bil-miktub konkluż bejn 
l-awtorità ta’ medjazzjoni u l-awtorità 
regolatorja (‘l-għotja globali’). L-awtorità 
ta’ medjazzjoni trid tipprovdi garanzija 
tas-solvenza tagħha u tal-kompetenza 
tagħha fil-qasam rilevanti, kif ukoll fil-
ġestjoni amministrattiva u finanzjarja. Il-
Bord Eżekuttiv għandu jkun imsieħeb 
privat tal-Kunsill Governattiv. Il-Bord 
Eżekuttiv għandu jitmexxa minn Direttur 
Ġenerali u minn erbgħa Diretturi 
Eżekuttivi. Id-Direttur Ġenerali għandu 
jinħatar mill-Kunsill Governattiv. Id-
Diretturi Eżekuttivi għandhom jiġu 
maħtura mill-imsieħeb privat. Il-kompiti 
tal-Bord Eżekuttiv għandhom jitwettqu 
mill-imsieħeb privat, li għandu jkun 
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konsorzju ta’ mill-anqas erba’ entitajiet 
legali. F’dan il-ftehim, huma għandhom 
ukoll jaqblu li jistabbilixxu Kunsill 
Governattiv, li jkun l-awtorità regolatorja 
għall-programm għall-fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali. Il-Gvernaturi għandhom 
jiġu maħtura mill-Istati Membri li 
stabbilixxew il-fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali, filwaqt li l-pajjiżi li 
aderixxew għall-ftehim li jistabbilixxi l-
fond għall-iżvilupp makroreġjonali 
għandhom jaħtru Gvernatur u Deputat 
Gvernatur. Fil-każ ta’ Stat Membru, il-
membru rilevanti tal-Kunsill Ewropew 
għadu jkun il-Gvernatur rapreżentattiv. 
Fil-każ ta’ Stat li mhumiex Membru fl-
Unjoni Ewropea, il-Prim Ministru 
rilevanti għandu jkun il-Gvernatur 
rapreżentattiv. Żewġ rappreżentanti tal-
Kummissjoni u rappreżentant wieħed tal-
Bank Ewropew tal-Investiment għandhom 
ikunu wkoll membri tal-Kunsill 
Governattiv. Fl-assenza tal-Gvernatur, id-
Deputat Gvernatur għandu jirrappreżenta 
lill-membri tal-Kunsill Governattiv. Fl-
assenza tal-Gvernatur, id-Deputat 
Gvernatur għandu jirrappreżenta lill-
Gvernatur fil-laqgħat tal-Kunsill 
Governattiv. Id-deċiżjonijiet tal-Kunsill 
Governattiv għandhom jiġu ddeterminati 
permezz ta’ vot. Gvernatur li 
jirrappreżenta Stat li mhumiex Membru 
fl-Unjoni Ewropea m’għandux ikollu d-
dritt għal vot. Id-deċiżjonijiet għandhom 
jiġu approvati minn maġġoranza sempliċi 
tal-membri votanti tal-Kunsill Governattiv 
preżenti, jew id-Deputati tagħhom. Il-
Kunsill Governattiv għandu jkun 
imsieħeb pubbliku tal-Bord Eżekuttiv. Il-
kompiti tal-Kunsill Governattiv 
għandhom jitwettqu mis-Segretarjat 
Ġenerali tal-Kunsill Governattiv.
(5) Il-grupp ta’ Stati Membri, fil-ftehim li 
jistabbilixxi l-fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali, għandu jistabbilixxi 
regolamenti miktuba li jirregolaw ir-
relazzjonijiet bejn l-awtorità regolatorja, l-
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awtorità ta’ ċertifikazzjoni u l-awtorità ta’ 
verifika u r-relazzjonijiet bejn dawn l-
awtoritajiet u l-Kummissjoni.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni. Għall-
awtoritajiet tal-fond tal-iżvilupp makroreġjonali, il-mudell regolatorju użat kien dak applikat 
mill-Fond Monetarju Internazzjonali; barra minn hekk, ġew applikati fuqu l-prinċipji 
eżekuttivi u operattivi tas-sħubija pubblika-privata. Dan il-mudell jqis l-interessi tal-Istati 
Membri affettwati.

Emenda 1667
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 114 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tkun 
responsabbli għall-ġestjoni tal-programm 
operazzjonali skont il-prinċipju ta’ 
amministrazzjoni finanzjarja tajba.

1. L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tkun 
responsabbli għall-ġestjoni tal-programm 
operazzjonali, jew il-programm għal fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali, skont il-
prinċipju ta’ amministrazzjoni finanzjarja 
tajba.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1668
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 114 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-ġestjoni tal-programm
tal-programm operazzjonali, l-awtorità ta’ 
ġestjoni għandha:

2. Fir-rigward tal-ġestjoni tal-programm 
tal-programm operazzjonali, jew il-
programm għal fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali, l-awtorità ta’ ġestjoni 
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għandha:

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1669
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 114 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ssostni l-ħidma tal-kumitat għall-
monitoraġġ u tipprovdih bl-informazzjoni 
li jeħtieġ sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu, 
b’mod partikolari dejta relatata mal-
progress tal-programm operazzjonali fl-
ilħuq tal-objettivi tiegħu, dejta finanzjarja u 
dejta relatata ma’ indikaturi u għanijiet;

(a) ssostni l-ħidma tal-kumitat għall-
monitoraġġ u tipprovdih bl-informazzjoni 
li jeħtieġ sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu, 
b’mod partikolari dejta relatata mal-
progress tal-programm operazzjonali, jew 
il-programm għal fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali, fl-ilħuq tal-objettivi 
tiegħu, dejta finanzjarja u dejta relatata ma’ 
indikaturi u għanijiet;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1670
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 114 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ssostni l-ħidma tal-kumitat għall-
monitoraġġ u tipprovdih bl-informazzjoni 
li jeħtieġ sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu, 
b’mod partikolari dejta relatata mal-
progress tal-programm operazzjonali fl-
ilħuq tal-objettivi tiegħu, dejta finanzjarja u 
dejta relatata ma’ indikaturi u għanijiet;

(a) ssostni l-ħidma tal-kumitat għall-
monitoraġġ u b’mod partikolari tiżgura li 
l-imsieħba msemmija f’Artikolu 5 ta’ dan 
ir-Regolament, skont il-kodiċi ta’ 
kondotta Ewropea, għandhom il-kapaċità 
neċessarja biex jipparteċipaw fil-
preparazzjoni, fl-implimentazzjoni, il-
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monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-Kuntratt 
ta’ Sħubija u l-programmi, u tipprovdi l-
kumitat tal-monitpraġġ bl-informazzjoni li 
jeħtieġ sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu, 
b’mod partikolari dejta relatata mal-
progress tal-programm operazzjonali fl-
ilħuq tal-objettivi tiegħu, dejta finanzjarja u 
dejta relatata ma’ indikaturi u għanijiet;

Or. en

Emenda 1671
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 114 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tiżgura li d-dejta msemmija fil-punt (d) 
tinġabar, tiġi rreġistrata u maħżuna fis-
sistema, u li d-dejta fuq l-indikaturi 
titqassam skont is-sess fejn meħtieġ bl-
Anness I tar-Regolament tal-FSE.

(e) tiżgura li d-dejta msemmija fil-punt (d) 
tinġabar, tiġi rreġistrata u maħżuna fis-
sistema, u li d-dejta fuq l-indikaturi 
titqassam skont is-sess.

Or. en

Emenda 1672
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikole 114 – paragrafu 2 – point ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) tieħu miżuri attivi sabiex tiżgura li l-
istaff tagħha kif ukoll dawk li jaħdmu 
ġewwa l-korpi intermedjarji huma 
kompetenti fit-termini ta’ Ġestjoni ta’ 
Programm u Proġett u tipprovdi t-taħriġ 
neċessarju skont l-istandards 
internazzjonali u tirranġa nuqqasijiet 
identifikati mill-awtorità ta’ ġestjoni;

Or. en
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Emenda 1673
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 114 – paragrafu 3 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tfassal u, ladarba approvati, tapplika 
proċeduri u kriterji xierqa ta’ selezzjoni li:

(a) flimkien mal-kumitat ta’ monitoraġġ, 
tfassal u, ladarba approvati, tapplika 
proċeduri u kriterji xierqa ta’ selezzjoni li:

Or. en

Emenda 1674
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 114 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fir-rigward tal-ġestjoni u l-kontroll 
finanzjarju tal-programm operazzjonali, l-
awtorità ta’ ġestjoni għandha:

4. Fir-rigward tal-ġestjoni u l-kontroll 
finanzjarju tal-programm operazzjonali, 
jew il-programm għal fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali, l-awtorità ta’ ġestjoni 
għandha:

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1675
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 114 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tivverifika li l-prodotti u s-servizzi 
kofinanzjati jkunu twasslu u li n-nefqa 
ddikjarata mill-benefiċjarji tkun tħallset 
minnhom u li tikkonforma mal-liġi 
applikabbli nazzjonali u tal-Unjoni, il-
programm operazzjonali u l-
kondizzjonijiet għas-sostenn tal-

(a) tivverifika li l-prodotti u s-servizzi 
kofinanzjati jkunu twasslu u li n-nefqa 
ddikjarata mill-benefiċjarji tkun tħallset 
minnhom u li tikkonforma mal-liġi 
applikabbli nazzjonali u tal-Unjoni, il-
programm operazzjonali, jew il-programm 
għal fond tal-iżvilupp makroreġjonali, u l-
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operazzjoni; kondizzjonijiet għas-sostenn tal-
operazzjoni;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1676
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 114 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tpoġġi fis-seħħ miżuri effettivi u 
proporzjonati kontra l-frodi filwaqt li tqis
ir-riskji identifikati;

(c) tpoġġi fis-seħħ miżuri effettivi u 
proporzjonati kontra l-frodi filwaqt li tqis 
ir-riskji identifikati; bħal uffiċċju 
indipendenti li jirċievi informazzjoni 
mingħand min jikxef irregolaritajiet;

Or. en

Emenda 1677
Richard Seeber
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 114 – paragrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tfassal id-dikjarazzjoni ta’ 
assigurazzjoni tal-maniġment dwar il-
funzjonament tas-sistema ta' ġestjoni u ta' 
kontroll, il-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet sottostanti u r-rispett tal-
prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, 
flimkien ma’ rapport li jistabbilixxi r-
riżultati tal-kontrolli tal-ġestjoni mwettqa, 
kwalunkwe dgħufija identifikata fis-
sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll u 
kwalunkwe azzjoni korrettiva meħuda.

imħassar

Or. en
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Emenda 1678
Richard Seeber
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 114 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) verifiki fuq il-post tal-operazzjonijiet. (b) verifiki fuq il-post ta’ proġetti ta’ 
investiment ‘il fuq minn EUR500.000 tan-
nefqa pubblika..

Or. en

Emenda 1679
Vasilica Viorica Dăncilă
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 114 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta l-awtorità amministrattiva tkun 
ukoll il-benefiċjarja fil-kuntest tal-
programm operazzjonali, l-arranġamenti 
għall-verifiki msemmija fil-paragrafu 4(a) 
għandhom jiżguraw separazzjoni xierqa 
tal-funzjonijiet.

7. L-Istat Membru jew l-awtorità 
amministrattiva tista’ tafda l-ġestjoni ta’ 
parti tal-programm operazzjonali lil korp 
intermedjarju bi ftehim bil-miktub bejn il-
korp intermedjarju u l-Istat Membru jew 
awtorità ta’ ġestjoni (‘għotja globali’), 
inkluż l-awtoritajiet lokali, il-korpi 
reġjonali tal-iżvilupp jew l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi. 
Bil-ħsieb li jiġi ffaċilitat l-aċċess għal 
Fondi Strutturali għal NGOs żgħar, Stati 
Membri għandhom jippromwovu l-użu tal-
għotjiet globali żgħar u mfassla skont il-
każ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għotjiet globali huma għodda finanzjarji b’saħħithom li jiffaċilitaw il-kunsinna tajba ta’ 
riżultati fuq inklużjoni soċjali permezz ta’ proġetti mmirati sewwa li jinvolvu NGOs ta’ 
inklużjoni soċjali li verament jilħqu l-bżonnijiet ta’ gruppi ta’ nies vulnerabbli fuq l-art. Il-
Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar.

Emenda 1680
Richard Seeber
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 114 – paragrafu 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Permezz ta’ atti implimentattivi, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-mudell 
għad-dikjarazzjoni tal-maniġment 
imsemmija fil-paragrafu 4(e). Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu 
adottati f’konformità mal-proċedura ta’
konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 143(2).

imħassar

Or. en

Emenda 1681
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 115 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tiċċertifika l-kompletezza, l-eżattezza u 
l-veraċità tal-kontijiet annwali u li n-nefqa 
rreġistrata fil-kontijiet tikkonforma mar-
regoli applikabbli nazzjonali u tal-Unjoni u 
tħallset fir-rigward ta’ operazzjonijiet 
magħżula għall-finanzjament skont il-
kriterji applikabbli għall-programm 
operazzjonali u li tikkonforma mar-regoli 
nazzjonali u tal-Unjoni;

(c) tiċċertifika l-kompletezza, l-eżattezza u 
l-veraċità tal-kontijiet annwali u li n-nefqa 
rreġistrata fil-kontijiet tikkonforma mar-
regoli applikabbli nazzjonali u tal-Unjoni u 
tħallset fir-rigward ta’ operazzjonijiet 
magħżula għall-finanzjament skont il-
kriterji applikabbli għall-programm 
operazzjonali, jew il-programm għal fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali, u li 
tikkonforma mar-regoli nazzjonali u tal-
Unjoni;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1682
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 115 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tiżgura li hemm sistema li tirreġistra u (d) tiżgura li hemm sistema li tirreġistra u 
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taħżen, f’forma kompjuterizzata, rekords 
ta’ kontabbiltà għall-kull operazzjoni, u li 
ssostni d-dejta kollha meħtieġa għat-tfassil 
ta’ applikazzjonijiet ta’ ħlas u kontijiet 
annwali, inkluż rekords ta’ ammonti 
rkuprabbli, ammonti rkuprati u ammonti 
rtirati wara kanċellazzjoni tal-
kontribuzzjoni kollha jew parti minnha 
għal operazzjoni jew programm 
operazzjonali;

taħżen, f’forma kompjuterizzata, rekords 
ta’ kontabbiltà għall-kull operazzjoni, u li 
ssostni d-dejta kollha meħtieġa għat-tfassil 
ta’ applikazzjonijiet ta’ ħlas u kontijiet 
annwali, inkluż rekords ta’ ammonti 
rkuprabbli, ammonti rkuprati u ammonti 
rtirati wara kanċellazzjoni tal-
kontribuzzjoni kollha jew parti minnha 
għal operazzjoni jew programm 
operazzjonali, jew il-programm għal fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1683
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 115 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) iżżomm kont tal-ammonti rkuprati u ta’ 
ammonti miġbuda fis-segwitu ta’ 
kanċellazzjoni tal-kontribuzzjoni kollha 
jew parti mill-kontribuzzjoni għall-ħidma. 
L-ammonti rkuprati għandhom jitħallsu 
lura lill-baġit ġenerali tal-Unjoni qabel l-
għeluq tal-programm operazzjonali billi 
jitnaqqsu mid-dikjarazzjonijiet tan-nefqa li 
jkun imiss.

(h) iżżomm kont tal-ammonti rkuprati u ta’ 
ammonti miġbuda fis-segwitu ta’ 
kanċellazzjoni tal-kontribuzzjoni kollha 
jew parti mill-kontribuzzjoni għall-ħidma. 
L-ammonti rkuprati għandhom jitħallsu 
lura lill-baġit ġenerali tal-Unjoni qabel l-
għeluq tal-programm operazzjonali, jew il-
programm għal fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali, billi jitnaqqsu mid-
dikjarazzjonijiet tan-nefqa li jkun imiss.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1684
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 116 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità ta’ verifika għandha, fi żmien 
sitt xhur mill-adozzjoni ta’ programm 
operazzjonali, tħejji strateġija ta’ verifika 
għall-prestazzjoni tal-verifiki. L-istrateġija 
ta’ verifika għandha tistabbilixxi l-
metodoloġija tal-verifika, il-metodu tat-
teħid ta’ kampjuni għall-verifiki fuq l-
operazzjonijiet u l-ippjanar tal-verifiki fir-
rigward tas-sena attwali ta’ kontabbiltà u s-
sentejn ta’ kontabbiltà sussegwenti. L-
istrateġija tal-verifika għandha tiġi 
aġġornata kull sena mill-2016 sa u inkluż l-
2022. Fejn sistema komuni ta’ ġestjoni u 
ta’ kontroll tapplika għal aktar minn 
programm wieħed, tista’ titħejja strateġija 
ta’ verifika waħda għall-programmi 
operazzjonali kkonċernati. L-awtorità ta’ 
verifika għandha tissottometti l-istrateġija 
tal-verifika lill-Kummissjoni fuq talba.

4. L-awtorità ta’ verifika għandha, fi żmien 
sitt xhur mill-adozzjoni ta’ programm 
operazzjonali, tħejji strateġija ta’ verifika 
għall-prestazzjoni tal-verifiki. L-istrateġija 
ta’ verifika għandha tistabbilixxi l-
metodoloġija tal-verifika, il-metodu tat-
teħid ta’ kampjuni għall-verifiki fuq l-
operazzjonijiet u l-ippjanar tal-verifiki fir-
rigward tas-sena attwali ta’ kontabbiltà u s-
sentejn ta’ kontabbiltà sussegwenti. L-
istrateġija tal-verifika għandha tiġi 
aġġornata kull sena mill-2016 sa u inkluż l-
2022. Fejn sistema komuni ta’ ġestjoni u 
ta’ kontroll tapplika għal aktar minn 
programm wieħed, jew programm għal 
fond tal-iżvilupp makroreġjonali, tista’ 
titħejja strateġija ta’ verifika waħda għall-
programmi operazzjonali, jew programmi 
għall-fondi ta’ żvilupp makroreġjonali,
ikkonċernati. L-awtorità ta’ verifika 
għandha tissottometti l-istrateġija tal-
verifika lill-Kummissjoni fuq talba.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1685
Hermann Winkler
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 117

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. de

Emenda 1686
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
Proposta għal regolament
Parti 3 – article 117
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 1687
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 117

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. es

Emenda 1688
Salvatore Caronna
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 117

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Tiġi miċħuda l-akkreditazzjoni ta’ korpi ta’ ġestjoni u kontroll prevista fil-proposta għal 
regolament 

Emenda 1689
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 117 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-deċiżjoni formali msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tiġi bbażata fuq 
rapport u opinjoni ta’ korp ta’ verifika 
indipendenti li jivvaluta s-sistema ta’ 
ġestjoni u ta’ kontroll, inkluż ir-rwol ta’ 
korpi intermedji fiha, u l-konformità 
tagħha mal-Artikoli 62, 63, 114 u 115. Il-

2. Id-deċiżjoni formali msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tiġi bbażata fuq 
rapport u opinjoni ta’ korp ta’ verifika 
indipendenti li jivvaluta s-sistema ta’ 
ġestjoni u ta’ kontroll, inkluż ir-rwol ta’ 
korpi intermedji fiha, u l-konformità 
tagħha mal-Artikoli 62, 63, 114 u 115. Il-
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korp ta’ akkreditazzjoni għandu jqis jekk 
is-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll għall-
programm operazzjonali humiex simili 
għal dawk fis-seħħ għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni preċedenti, kif ukoll 
kwalunkwe evidenza tal-funzjonament 
effettiv tagħhom.

korp ta’ akkreditazzjoni għandu jqis jekk 
is-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll għall-
programm operazzjonali, jew il-programm 
għal fond tal-iżvilupp makroreġjonali,
humiex simili għal dawk fis-seħħ għall-
perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti, 
kif ukoll kwalunkwe evidenza tal-
funzjonament effettiv tagħhom.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1690
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 117 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru għandu jissottometti d-
deċiżjoni formali msemmija fil-paragrafu 1 
lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur mill-
adozzjoni tad-deċiżjoni li tadotta l-
programm.

3. L-Istat Membru, jew il-grupp ta’ Stati 
Membri li jkunu stabbilixxew fond tal-
iżvilupp makroreġjonali, għandu 
jissottometti d-deċiżjoni formali msemmija 
fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni fi żmien 
sitt xhur mill-adozzjoni tad-deċiżjoni li 
tadotta l-programm, jew il-programm għal 
fond tal-iżvilupp makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1691
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 117 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-ammont totali ta’ sostenn mill-Fondi 
għal programm operazzjonali jaqbeż 

Fejn l-ammont totali ta’ sostenn mill-Fondi 
għal programm operazzjonali, jew 
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EUR 250 000 000, il-Kummissjoni tista’ 
titlob, fi żmien xahrejn mill-wasla tad-
deċiżjoni formali msemmija fil-
paragrafu 1, ir-rapport u l-opinjoni tal-korp 
indipendenti tal-verifika u d-deskrizzjoni 
tas-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll.

programmm għal fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali, jaqbeż 
EUR 250 000 000, il-Kummissjoni tista’ 
titlob, fi żmien xahrejn mill-wasla tad-
deċiżjoni formali msemmija fil-
paragrafu 1, ir-rapport u l-opinjoni tal-korp 
indipendenti tal-verifika u d-deskrizzjoni 
tas-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1692
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 119 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru għandu jiżgura li tal-inqas 
sa tmiem il-programm operazzjonali, l-
ammont ta’ appoġġ pubbliku mħallas lill-
benefiċjarji huwa tal-inqas daqs il-
kontribuzzjoni mill-Fondi mħallsa mill-
Kummissjoni lill-Istat Membru.

L-Istat Membru, jew il-grupp ta’ Stati 
Membri li jkunu stabbilixxew fond tal-
iżvilupp makroreġjonali, għandu jiżgura li 
tal-inqas sa tmiem il-programm 
operazzjonali, jew il-programm għal fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali, l-ammont ta’ 
appoġġ pubbliku mħallas lill-benefiċjarji 
huwa tal-inqas daqs il-kontribuzzjoni mill-
Fondi mħallsa mill-Kummissjoni lill-Istat 
Membru, jew il-grupp ta’ Stati Membri li 
jkunu stabbilixxew fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1693
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 120 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tirrimborża 
bħala l-ħlasijiet interim 90% tal-ammont li 
jirriżulta mill-applikazzjoni tar-rata ta' 
kofinanzjament għal kull assi prijoritarju 
stabbilit fid-deċiżjoni li tadotta l-programm 
għan-nefqa eliġibbli għall-assi prijoritarju 
inkluż fl-applikazzjoni tal-ħlas. Din 
għandha tiddetermina l-bilanċ annwali 
skont l-Artikolu 130 (1).

1.Il-Kummissjoni għandha tirrimborża 
bħala l-ħlasijiet interim 95% tal-ammont li 
jirriżulta mill-applikazzjoni tar-rata ta' 
kofinanzjament għal kull assi prijoritarju 
stabbilit fid-deċiżjoni li tadotta l-programm 
għan-nefqa eliġibbli għall-assi prijoritarju 
inkluż fl-applikazzjoni tal-ħlas. Din 
għandha tiddetermina l-bilanċ annwali 
skont l-Artikolu 130 (1).

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-ħlas intermedju ta’ 90% tal-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni tar-rata ta’ 
kofinanzjament huwa immotivat, minħabba li jċaħħad lill-awtorità ta’ ġestjoni minn likwidità 
li hija meħtieġa biex il-programm iseħħ. Il-limitu ta’ 95% jidher li hu aktar xieraq, meta 
jitqies li l-5% li jifdal iservu bħala riżerva ta’ ġestjoni.

Emenda 1694
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 120 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tirrimborża 
bħala l-ħlasijiet interim 90% tal-ammont li 
jirriżulta mill-applikazzjoni tar-rata ta’ 
kofinanzjament għal kull assi prijoritarju 
stabbilit fid-deċiżjoni li tadotta l-programm 
għan-nefqa eliġibbli għall-assi prijoritarju 
inkluż fl-applikazzjoni tal-ħlas. Din 
għandha tiddetermina l-bilanċ annwali 
skont l-Artikolu 130(1).

1. Il-Kummissjoni għandha tirrimborża 
bħala l-ħlasijiet interim 90% tal-ammont li 
jirriżulta mill-applikazzjoni tar-rata ta’ 
kofinanzjament għal kull assi prijoritarju 
stabbilit fid-deċiżjoni li tadotta l-
programm, jew il-programm għal fond tal-
iżvilupp makroreġjonali, għan-nefqa 
eliġibbli għall-assi prijoritarju inkluż fl-
applikazzjoni tal-ħlas. Din għandha 
tiddetermina l-bilanċ annwali skont l-
Artikolu 130(1). L-Istat Membru, jew il-
grupp ta’ Stati Membri li jkunu 
stabbilixxew fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali, għandu jiżgura li sa 
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mhux aktar tard mill-għeluq tal-
programm operazzjonali, l-ammont ta’ 
sostenn pubbliku mħallas lill-benefiċjarji 
li huwa tal-anqas daqs il-kontribuzzjoni 
mill-Fondi mħallsa mill-Kummissjoni lill-
Istat Membru, jew il-grupp ta’ Stat 
Membri li jkunu stabbilixxew fond tal-
iżvilupp makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1695
Evgeni Kirilov
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 120 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tirrimborża 
bħala l-ħlasijiet interim 90% tal-ammont li 
jirriżulta mill-applikazzjoni tar-rata ta' 
kofinanzjament għal kull assi prijoritarju 
stabbilit fid-deċiżjoni li tadotta l-programm 
għan-nefqa eliġibbli għall-assi prijoritarju 
inkluż fl-applikazzjoni tal-ħlas. Din 
għandha tiddetermina l-bilanċ annwali 
skont l-Artikolu 130 (1).

1. Il-Kummissjoni għandha tirrimborża 
bħala l-ħlasijiet interim 100% tal-ammont 
li jirriżulta mill-applikazzjoni tar-rata ta' 
kofinanzjament għal kull assi prijoritarju 
stabbilit fid-deċiżjoni li tadotta l-programm 
għan-nefqa eliġibbli għall-assi prijoritarju 
inkluż fl-applikazzjoni tal-ħlas. Din 
għandha tiddetermina l-bilanċ annwali 
skont l-Artikolu 130 (1).

Or. en

Emenda 1696
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 120 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kontribuzzjoni mill-Fondi għall-assi 
prijoritarju stabbilit fid-deċiżjoni tal-
Kummissjoni li tapprova l-programm 
operazzjonali.

(b) il-kontribuzzjoni mill-Fondi għall-assi 
prijoritarju stabbilit fid-deċiżjoni tal-
Kummissjoni li tapprova l-programm 
operazzjonali, jew il-programm għal fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali.
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Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1697
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 120 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Minkejja l-Artikolu 22, is-sostenn tal-
Unjoni permezz tal-ħlasijiet interim u l-
ħlasijiet tal-bilanċ finali m’għandux ikun 
ogħla mis-sostenn pubbliku u l-ammont 
massimu tas-sostenn mill-Fondi għal kull 
assi prijoritarju kif stabbilit fid-deċiżjoni 
tal-Kummissjoni li tapprova l-programm 
operazzjonali.

3. Minkejja l-Artikolu 22, is-sostenn tal-
Unjoni permezz tal-ħlasijiet interim u l-
ħlasijiet tal-bilanċ finali m’għandux ikun 
ogħla mis-sostenn pubbliku u l-ammont 
massimu tas-sostenn mill-Fondi għal kull 
assi prijoritarju kif stabbilit fid-deċiżjoni 
tal-Kummissjoni li tapprova l-programm 
operazzjonali, jew il-programm għal fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1698
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 123 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammonti stabbiliti fil-programmi 
operazzjonali sottomessi mill-Istati 
Membri, it-tbassir tan-nefqa, id-
dikjarazzjonijiet tan-nefqa, l-
applikazzjonijiet għall-ħlas, il-kontijiet 
annwali u n-nefqa msemmija fir-rapport 
ta’ implimentazzjoni annwali u finali 
għandhom jingħataw f'euro. Dan l-ammont 
għandu jiġi konvertit f'euro bl-użu tar-rata 
tal-kambju tal-kontabbiltà mensili tal-
Kummissjoni fix-xahar li matulu n-nefqa 

1. L-Istati Membri li ma jkunux adottaw l-
euro bħala l-munita tagħhom fid-data ta’ 
applikazzjoni għall-pagament għandhom 
jaqilbu l-ammonti tan-nefqa fil-munita 
nazzjonali f'euro. Dan l-ammont għandu 
jiġi konvertit f'euro bl-użu tar-rata tal-
kambju tal-kontabbiltà mensili tal-
Kummissjoni fix-xahar li matulu n-nefqa
ġiet irreġistrata fil-kontijiet tal-awtorità 
taċ-ċertifikazzjoni jew tal-awtorità ta' 
ġestjoni tal-programm operazzjonali 
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ġiet irreġistrata fil-kontijiet tal-awtorità ta' 
ġestjoni tal-programm operazzjonali 
ikkonċernat. Din ir-rata għandha tiġi 
ppubblikata elettronikament mill-
Kummissjoni kull xahar. 

ikkonċernat. Din ir-rata għandha tiġi 
ppubblikata elettronikament mill-
Kummissjoni kull xahar. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Emenda għandha l-għan li toffri l-possibilità li żżomm l-arranġamenti tal-perjodu ta’ 
programmar kurrenti (Artikolu 81 ta’ 1083/2006), u b’hekk tevita l-introduzzjoni ta’ ċirkwiti 
amministrattivi addizzjonali. F’każ ta’ awtoritajiet ta’ ċertifikazzjoni u ġestjoni li ngħaqdu, il-
kontijiet tal-aħħar huma rilevanti. 

Emenda 1699
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 123 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammonti stabbiliti fil-programmi 
operazzjonali sottomessi mill-Istati 
Membri, it-tbassir tan-nefqa, id-
dikjarazzjonijiet tan-nefqa, l-
applikazzjonijiet għall-ħlas, il-kontijiet 
annwali u n-nefqa msemmija fir-rapport ta’ 
implimentazzjoni annwali u finali 
għandhom jingħataw f’euro. Dan l-ammont 
għandu jiġi konvertit f’euro bl-użu tar-rata 
tal-kambju tal-kontabbiltà mensili tal-
Kummissjoni fix-xahar li matulu n-nefqa 
ġiet irreġistrata fil-kontijiet tal-awtorità ta’ 
ġestjoni tal-programm operazzjonali 
kkonċernat. Din ir-rata għandha tiġi 
ppubblikata elettronikament mill-
Kummissjoni kull xahar.

1. L-ammonti stabbiliti fil-programmi 
operazzjonali sottomessi mill-Istati 
Membri, it-tbassir tan-nefqa, id-
dikjarazzjonijiet tan-nefqa, l-
applikazzjonijiet għall-ħlas, il-kontijiet 
annwali u n-nefqa msemmija fir-rapport ta’ 
implimentazzjoni annwali u finali 
għandhom jingħataw f’euro. Dan l-ammont 
għandu jiġi konvertit f’euro bl-użu tar-rata 
tal-kambju tal-kontabbiltà mensili tal-
Kummissjoni fix-xahar li matulu n-nefqa 
ġiet irreġistrata fil-kontijiet tal-awtorità ta’ 
ġestjoni tal-programm operazzjonali, jew 
programm għal fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali, ikkonċernat. Din ir-rata 
għandha tiġi ppubblikata elettronikament 
mill-Kummissjoni kull xahar.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.
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Emenda 1700
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 124 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fl-2014: 2 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali;

(a) fl-2014: 2,5 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali;

Or. en

Emenda 1701
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 124 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fl-2014: 2 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali;

(a) fl-2014: 2 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali, jew il-programm għal fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali;

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1702
Patrice Tirolien
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 124 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) fl-2014: 2 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali;

a) fl-2014: 3 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali;

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-possibiltà għall-awtoritajiet tal-ġestjoni li jħallsu lill-benefiċjarji qabel ma dawn 
jippreżentaw it-talba tagħhom għal rimbors lill-Kummissjoni tinħtieġ flessibilità akbar 
f’termini ta’ ħlas bil-quddiem sabiex l-awtoritajiet tal-ġestjoni jkunu jistgħu jkollhom riżorsi 
biżżejjed biex jindirizzaw it-talbiet tal-benefiċjarji.

Emenda 1703
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 124 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fl-2015: 1 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali.

(b) fl-2015: 1 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali, jew il-programm għal fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1704
Evgeni Kirilov
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 124 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fl-2015: 1 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali ;

(b) fl-2015: 2% tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali ;

Or. en

Emenda 1705
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 124 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fl-2015: 1 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali ;

(b) fl-2015: 2.5%  tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali ;

Or. en

Emenda 1706
Patrice Tirolien
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 124 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) fl-2015: 1 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali ;

b) fl-2015: 2 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali ;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-possibiltà għall-awtoritajiet tal-ġestjoni li jħallsu lill-benefiċjarji qabel ma dawn 
jippreżentaw it-talba tagħhom għal rimbors lill-Kummissjoni tinħtieġ flessibilità akbar 
f’termini ta’ ħlas bil-quddiem sabiex l-awtoritajiet tal-ġestjoni jkunu jistgħu jkollhom riżorsi 
biżżejjed biex jindirizzaw it-talbiet tal-benefiċjarji.

Emenda 1707
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 124 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fl-2015: 1 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali ;

(b) fl-2015: 3 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali ;

Or. en

Emenda 1708
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 124 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fl-2015: 1 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali ;

(b) fl-2015: 3 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali ;

Or. en

Emenda 1709
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 124 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fl-2015: 1 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali ;

(b) fl-2015: 3 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nagħtu merħba l-propsta li titlob lill-awtoritajiet ta’ ġestjoni biex tħallas flus lil benefiċjarji 
qabel ma japplikaw għal rimbors mingħand il-Kummissjoni; però, din is-sistema għandha 
bżonn sistema avvanzata  ta’ pagament aktar flessibbli jekk l-awtoritajiet ta’ ġestjoni jridu li 
jkollhom riżorsi biżżejjed biex javvanzaw is-somom mitluba mill-benefiċjarji.  

Emenda 1710
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 124 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fl-2016: 1 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali.

(c) fl-2016: 2,5 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali.

Or. en
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Emenda 1711
Patrice Tirolien
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 124 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) fl-2016: 1 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali.

c) fl-2016: 2 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-possibiltà għall-awtoritajiet tal-ġestjoni li jħallsu lill-benefiċjarji qabel ma dawn 
jippreżentaw it-talba tagħhom għal rimbors lill-Kummissjoni tinħtieġ flessibilità akbar 
f’termini ta’ ħlas bil-quddiem sabiex l-awtoritajiet tal-ġestjoni jkunu jistgħu jkollhom riżorsi 
biżżejjed biex jindirizzaw it-talbiet tal-benefiċjarji.

Emenda 1712
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 124 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fl-2016: 1 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali.

(c) fl-2016: 1 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali, jew il-programm għal fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1713
Evgeni Kirilov
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 124 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fl-2016: 1 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali.

(c) fl-2016: 2 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali.

Or. en

Emenda 1714
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 124 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fl-2016: 1 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali.

(c) fl-2016: 2 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali.

Or. en

Emenda 1715
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 124 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fl-2016: 1 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali.

(c) fl-2016: 3 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali.

Or. en

Emenda 1716
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 124 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fl-2016: 1 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 

(c) fl-2016: 3 % tal-ammont tas-sostenn 
mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
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programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali.

programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nagħtu merħba l-propsta li titlob lill-awtoritajiet ta’ ġestjoni biex tħallas flus lil benefiċjarji 
qabel ma japplikaw għal rimbors mingħand il-Kummissjoni; però, din is-sistema għandha 
bżonn sistema avvanzata  ta’ pagament aktar flessibbli jekk l-awtoritajiet ta’ ġestjoni jridu li 
jkollhom riżorsi biżżejjed biex javvanzaw is-somom mitluba mill-benefiċjarji.

Emenda 1717
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 124 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Qabel l-1 ta’ Lulju tas-snin 2016 sa 2022 
għandu jitħallas ammont annwali ta’ 
prefinanzjament. Fl-2016 għandu jkun ta’ 
2% tal-ammont tas-sostenn mill-Fondi 
għall-perjodu ta’ programmazzjoni kollu 
lill-programm operazzjonali. Fis-snin 2017 
sa 2022 għandu jkun ta’ 2,5% tal-ammont 
tas-sostenn mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali.

2. Qabel l-1 ta’ Lulju tas-snin 2016 sa 2022 
għandu jitħallas ammont annwali ta’ 
prefinanzjament. Fl-2016 għandu jkun ta’ 
2% tal-ammont tas-sostenn mill-Fondi 
għall-perjodu ta’ programmazzjoni kollu 
lill-programm operazzjonali, jew il-
programm għal fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali. Fis-snin 2017 sa 2022 
għandu jkun ta’ 2,5% tal-ammont tas-
sostenn mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali, jew il-programm għal fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1718
Evgeni Kirilov
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 124 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Qabel l-1 ta’ Lulju tas-snin 2016 sa 2022 2. Qabel l-1 ta’ Lulju tas-snin 2016 sa 2022 
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għandu jitħallas ammont annwali ta’ 
prefinanzjament. Fl-2016 għandu jkun ta’ 
2% tal-ammont tas-sostenn mill-Fondi 
għall-perjodu ta’ programmazzjoni kollu 
lill-programm operazzjonali. Fis-snin 2017 
sa 2022 għandu jkun ta’ 2,5% tal-ammont 
tas-sostenn mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali.

għandu jitħallas ammont annwali ta’ 
prefinanzjament. Fl-2016 għandu jkun ta’ 
2,5% tal-ammont tas-sostenn mill-Fondi 
għall-perjodu ta’ programmazzjoni kollu 
lill-programm operazzjonali. Fis-snin 2017 
sa 2022 għandu jkun ta’ 3% tal-ammont 
tas-sostenn mill-Fondi għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni kollu lill-programm 
operazzjonali.

Or. en

Emenda 1719
Hermann Winkler
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 126 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ewwel applikazzjoni għal pagament 
temporanju m’għandhiex issir qabel mal-
att formali ta’ akkreditazzjoni tal-awtorità 
ta’ ġestjoni ikun wasal għand il-
Kummissjoni.

imħassar

Or. de

Emenda 1720
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 126 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-ħlasijiet interim m’għandhomx isiru 
għal programm operazzjonali fejn ir-
rapport tal-implimentazzjoni annwali ma 
jkunx intbagħat lill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 101.

4. Il-ħlasijiet interim m’għandhomx isiru 
għal programm operazzjonali, jew 
programm għal fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali, fejn ir-rapport tal-
implimentazzjoni annwali ma jkunx 
intbagħat lill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 101.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.
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Emenda 1721
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 126 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Soġġett għall-finanzjament disponibbli, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel il-ħlas 
interim mhux aktar tard minn 60 ġurnata 
wara d-data li fiha applikazzjoni għal ħlas 
tkun ġiet irreġistrata mal-Kummissjoni.

5. iddaħħal fis-seħħ miżuri effettivi u 
proporzjonali kontra l-frodi u tikkunsidra 
ir-riskji identifikati, bħal uffiċju 
indipendenti li jirċievi informazzjoni 
mingħand min jikxef irregolaritajiet;

Or. en

Emenda 1722
Ramona Nicole Mănescu
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 126 – paragraph 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-pagamenti inizjali ta’ 
prefinanzjament u l-pagamenti 
intermedjarji għandhom jaslu għand il-
benefiċjarji qabel l-impenn tal-programm 
jew il-fażi ta’ wara, jiżguraw li l-iskadenza 
tal-pagament ma tikkawża l-ebda 
dewmien fir-realizzazzjoni tal-programm 
u li l-benefiċjarju ma jkollux għaliex 
jagħmel avvanzi tal-finanzi tal-pubbliku; 

Or. en

Emenda 1723
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 127 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiddiżimpenja 
kwalunkwe parti mill-ammont ikkalkolat 
skont it-tieni subparagrafu fi programm 
operazzjonali li ma jkunx intuża għall-ħlas 
tal-prefinanzjament inizjali u annwali, 
għall-ħlasijiet interim u għall-bilanċ 

Il-Kummissjoni għandha tiddiżimpenja 
kwalunkwe parti mill-ammont ikkalkolat 
skont it-tieni subparagrafu fi programm 
operazzjonali li ma jkunx intuża għall-ħlas 
tal-prefinanzjament inizjali u annwali, 
għall-ħlasijiet interim u għall-bilanċ 
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annwali sal-31 ta' Diċembru tat-tieni sena 
finanzjarja wara s-sena ta’ impenn tal-baġit 
skont il-programm operazzjonali jew għal 
applikazzjoni ta’ ħlas imfassla skont l-
Artikolu 121 li ma ġietx sottomessa skont 
l-Artikolu 126.

annwali sal-31 ta' Diċembru tat-tielet sena 
finanzjarja wara s-sena ta’ impenn tal-baġit 
skont il-programm operazzjonali jew għal 
applikazzjoni ta’ ħlas imfassla skont l-
Artikolu 121 li ma ġietx sottomessa skont 
l-Artikolu 126.

Or. en

Emenda 1724
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 127 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiddiżimpenja 
kwalunkwe parti mill-ammont ikkalkolat 
skont it-tieni subparagrafu fi programm 
operazzjonali li ma jkunx intuża għall-ħlas 
tal-prefinanzjament inizjali u annwali, 
għall-ħlasijiet interim u għall-bilanċ 
annwali sal-31 ta’ Diċembru tat-tieni sena 
finanzjarja wara s-sena ta’ impenn tal-baġit 
skont il-programm operazzjonali jew għal 
applikazzjoni ta’ ħlas issottomessa skont l-
Artikolu 126 li ma ġietx mħejjija skont l-
Artikolu 121.

Il-Kummissjoni għandha tiddiżimpenja 
kwalunkwe parti mill-ammont ikkalkolat 
skont it-tieni subparagrafu fi programm 
operazzjonali li ma jkunx intuża għall-ħlas 
tal-prefinanzjament inizjali u annwali, 
għall-ħlasijiet interim u għall-bilanċ 
annwali sal-31 ta’ Diċembru tat-tieni sena 
finanzjarja wara s-sena ta’ impenn tal-baġit 
skont il-programm operazzjonali, jew il-
programm għal fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali, jew għal liema ma 
ntbagħtitx applikazzjoni ta’ ħlas skont l-
Artikolu 126(1).

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1725
Evgeni Kirilov
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 127 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiddiżimpenja 
kwalunkwe parti mill-ammont ikkalkolat 
skont it-tieni subparagrafu fi programm 
operazzjonali li ma jkunx intuża għall-ħlas 
tal-prefinanzjament inizjali u annwali, 

Il-Kummissjoni għandha tiddiżimpenja 
kwalunkwe parti mill-ammont ikkalkolat 
skont it-tieni subparagrafu fi programm 
operazzjonali li ma jkunx intuża għall-ħlas 
tal-prefinanzjament inizjali u annwali, 
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għall-ħlasijiet interim u għall-bilanċ 
annwali sal-31 ta' Diċembru tat-tieni sena 
finanzjarja wara s-sena ta’ impenn tal-baġit 
skont il-programm operazzjonali jew għal 
applikazzjoni ta’ ħlas imfassla skont l-
Artikolu 121 li ma ġietx sottomessa skont 
l-Artikolu 126.

għall-ħlasijiet interim u għall-bilanċ 
annwali sal-31 ta' Diċembru tat-tieni sena 
finanzjarja wara s-sena ta’ impenn tal-baġit 
skont il-programm operazzjonali, u għal 
fond ta’ Koeżjoni mill-31 ta’ Diċembru
tat-tielet sena finanzjarja wara s-sena ta’ 
impenn tal-baġit skont il-programm 
operazzjonali, jew għal applikazzjoni ta’ 
ħlas imfassla skont l-Artikolu 121 li ma 
ġietx sottomessa skont l-Artikolu 126.

Or. en

Emenda 1726
Markus Pieper, Joachim Zeller
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 127 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk Stat Membru li jinsab f’pożizzjoni 
finanzjarja diffiċli jissodisfa l-
kundizzjonijiet tal-Artikolu 22(1), il-
Kummissjoni għandha fuq talba permezz 
ta’ att ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi 
programm separat taħt ġestjoni 
ċentralizzata skont l-Artikolu 54a tar-
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, 
speċjalment għall-proġetti infrastrutturali 
ekonomiċi;

Or. de

Emenda 1727
Nuno Teixeira
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 127 – paragrafu 1 – subparagrafu 1A (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-Istati Membri fejn il-PDG per 
capita fil-perjodu 2007-2009 kien inqas 
minn 85% tal-medja tal-UE matul l-istess 
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perjodu ta’ referenza, il-perjodu msemmi 
fis-subparagrafu 1 tal-paragrafu 1, 
għandu jkun il-31 ta’ Diċembru tat-tielet 
sena finanzjarja, wara s-sena tal-impenn 
baġitarju taħt il-programm operazzjonali.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni l-aktar żvantaġġati għandu jkollhom il-benefiċċju ta’ flessibbiltà meta mqabbla 
ma’ reġjuni Ewropej oħrajn.

Emenda 1728
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 127 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fir-rigward tal-impenji baġitarji 
msemmija fil-paragrafu 1, u meta dawn 
ikunu applikabbli għal allokazzjonijiet 
maħsuba għal operazzjonijiet ta’ 
innovazzjoni u R & Ż tal-objettivi tematiċi 
1 u 3 tal-Artikolu 9, u li ma jkunux 
jikkonsistu f’infrastrutturi, il-
Kummissjoni se tirrilaxxa l-impenji, skont 
it-tieni subparagrafu tal-imsemmi 
paragrafu, sal-31 ta’ Diċembru tar-raba’ 
sena finanzjarja wara dik li fiha jkun 
ittieħed l-impenn baġitarju għal dik il-
parti tal-programm operazzjonali.            

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-eżekuzzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ innovazzjoni u R & Ż kofinanzjati mill-FEŻR f’perjodi 
oħra ta' programmazzjoni turi d-diffikultà ta’ konformità mal-istandard komuni stabbilit 
għall-programmi kollha ta’ rilaxx awtomatiku tar-riżorsi. Jiġi suġġerit li jiġi stabbilit livell 
iżjed moderat ta’ konformità mar-regola ta’ rilaxx għall-impenji baġitarji maħsuba għal din 
ix-xorta ta’ operazzjonijiet.                

Emenda 1729
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 127 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Meta l-Kummissjoni tieħu deċiżjoni 
biex tawtorizza proġett kbir, l-ammonti 
potenzjalment konċernati mid-diżimpenn 
awtomatiku għandhom jiġu mnaqqsa 
mill-ammonti annwali konċernati b’dawn 
il-proġetti.
Għal dawn l-ammonti annwali, id-data 
tal-bidu tal-iskadenzi għall-
kalkolazzjonijiet tad-diżimpenn 
awtomatiku msemmija f’punt 1 għandha 
tkun id-data tad-deċiżjoni sussegwenti 
sabiex jiġu awtorizzati proġetti  hekk kbar. 

Or. en

Emenda 1730
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – kapitolu 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Approvazzjoni tal-kontijiet u għeluq tal-
programmi operazzjonali

Approvazzjoni tal-kontijiet u għeluq tal-
programmi operazzjonali u tal-programmi 
makroreġjonali

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1731
Hermann Winkler
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 128

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 128 imħassar
Kontenut tal-kontijiet annwali
1. Il-kontijiet annwali ċertifikati għal kull 
programm għandhom ikopru s-sena ta' 
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kontabbiltà u għandhom jinkludu fil-livell 
ta' kull assi prijoritarju:
(a) l-ammont totali ta’ nefqa eliġibbli 
rreġistrat fil-kontijiet tal-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni bħala mħallsa mill-
benefiċjarji fl-operazzjonijiet 
implimentattivi u s-sostenn pubbliku 
eliġibbli korrispondenti li jkun tħallas u l-
ammont totali ta' sostenn pubbliku 
mħallas f'operazzjonijiet implimentattivi;
(b) l-ammonti rtirati u rkuprati matul is-
sena fiskali, l-ammonti li jridu jiġu 
rkuprati fl-aħħar tas-sena fiskali, l-
ammonti rkuprati skont l-Artikolu 61 u l-
ammonti irrekuperabbli;
(c) għal kull assi prijoritarju, il-lista ta’ 
operazzjonijiet li jkunu tlestew matul is-
sena ta’ kontabbiltà li ġew sostnuti mill-
FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni;
(d) għal kull assi prijoritarju, 
rikonċiljazzjoni bejn in-nefqa ddikjarata 
skont il-punt (a) u n-nefqa ddikjarata fir-
rigward tal-istess sena ta' kontabbiltà 
f’applikazzjonijiet għall-ħlas, 
akkompanjati minn spjegazzjoni ta’ 
kwalunkwe differenza.
2. L-awtorità ta' ċertifikazzjoni tista' 
tispeċifika permezz tal-assi prijoritarju fil-
kontijiet provvediment li m'għandux 
jaqbeż il-5 % tan-nefqa totali fl-
applikazzjonijiet għall-ħlas ippreżentati 
għal sena ta’ kontabbiltà msemmija fejn 
il-valutazzjoni tal-legalità u r-regolarità 
tan-nefqa hija soġġetta għal proċedura 
kontinwa mal-awtorità ta’ verifika. L-
ammont kopert għandu jiġi eskluż mill-
ammont totali tan-nefqa eliġibbli 
msemmija fil-paragrafu 1(a). Dawn l-
ammonti għandhom jiġu inklużi, jew 
esklużi definittivament, mill-kontijiet 
annwali tas-sena ta’ wara. 

Or. de
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Emenda 1732
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 128

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 128 imħassar
Kontenut tal-kontijiet annwali
1. Il-kontijiet annwali ċertifikati għal kull 
programm għandhom ikopru s-sena ta' 
kontabbiltà u għandhom jinkludu fil-livell 
ta' kull assi prijoritarju:
a) l-ammont totali ta’ nefqa eliġibbli 
rreġistrat fil-kontijiet tal-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni bħala mħallsa mill-
benefiċjarji fl-operazzjonijiet 
implimentattivi u s-sostenn pubbliku 
eliġibbli korrispondenti li jkun tħallas u l-
ammont totali ta' sostenn pubbliku 
mħallas f'operazzjonijiet implimentattivi;
b) l-ammonti rtirati u rkuprati matul is-
sena fiskali, l-ammonti li jridu jiġu 
rkuprati fl-aħħar tas-sena fiskali, l-
ammonti rkuprati skont l-Artikolu 61 u l-
ammonti irrekuperabbli;
c) għal kull assi prijoritarju, il-lista ta’ 
operazzjonijiet li jkunu tlestew matul is-
sena ta’ kontabbiltà li ġew sostnuti mill-
FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni;
d) għal kull assi prijoritarju, 
rikonċiljazzjoni bejn in-nefqa ddikjarata 
skont il-punt (a) u n-nefqa ddikjarata fir-
rigward tal-istess sena ta' kontabbiltà 
f’applikazzjonijiet għall-ħlas, 
akkompanjati minn spjegazzjoni ta’ 
kwalunkwe differenza.
2. L-awtorità ta' ċertifikazzjoni tista' 
tispeċifika permezz tal-assi prijoritarju fil-
kontijiet provvediment li m'għandux 
jaqbeż il-5 % tan-nefqa totali fl-
applikazzjonijiet għall-ħlas ippreżentati 
għal sena ta’ kontabbiltà msemmija fejn 
il-valutazzjoni tal-legalità u r-regolarità 
tan-nefqa hija soġġetta għal proċedura 
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kontinwa mal-awtorità ta’ verifika. L-
ammont kopert għandu jiġi eskluż mill-
ammont totali tan-nefqa eliġibbli 
msemmija fil-paragrafu 1(a). Dawn l-
ammonti għandhom jiġu inklużi, jew 
esklużi definittivament, mill-kontijiet 
annwali tas-sena ta’ wara.

Or. es

Emenda 1733
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 128 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontijiet annwali ċertifikati għal kull 
programm għandhom ikopru s-sena ta’ 
kontabbiltà u għandhom jinkludu fil-livell 
ta’ kull assi prijoritarju:

1. Il-kontijiet annwali ċertifikati għal kull 
programm, jew programm għal fond tal-
iżvilupp makroreġjonali, għandhom ikopru 
s-sena ta’ kontabbiltà u għandhom jinkludu 
fil-livell ta’ kull assi prijoritarju:

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda1734
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 129

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 129 imħassar
Preżentazzjoni tal-informazzjoni
Għal kull sena mill-2016 sal-2022 
(inkluża din is-sena) l-Istat Membru 
għandu jissottometti d-dokumenti 
msemmija fl-Artikolu 75(1).

Or. es
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Emenda 1735
Hermann Winkler
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 129 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal kull sena mill-2016 sal-2022 
(inkluża din is-sena) l-Istat Membru 
għandu jissottometti d-dokumenti 
msemmija fl-Artikolu 75(1). 

imħassar

Or. de

Emenda 1736
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 129 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal kull sena mill-2016 sal-2022 (inkluża 
din is-sena) l-Istat Membru għandu 
jissottometti d-dokumenti msemmija fl-
Artikolu 75(1).

Għal kull sena mill-2016 sal-2022 (inkluża 
din is-sena) l-Istat Membru, jew il-grupp 
ta’ Stati Membri li jkunu stabbilixxew 
fondi ta’ żvilupp makroreġjonali, għandu 
jissottometti d-dokumenti msemmija fl-
Artikolu 75(1).

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1737
Hermann Winkler
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 130

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. de

Emenda 1738
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 130

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. es

Emenda 1739
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 130 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bilanċ annwali li, b’riżultat tal-
approvazzjoni tal-kontijiet, ikun jista’ jiġi 
rkuprat mill-Istat Membru għandu jkun 
soġġett għal ordni ta’ rkupru tal-
Kummissjoni. Il-bilanċ annwali pagabbli 
lill-Istat Membru għandu jingħadd mal-
pagament interim ta’ wara li jkun sar mill-
Kummissjoni wara li jkunu ġew approvati 
l-kontijiet.

2. Il-bilanċ annwali li, b’riżultat tal-
approvazzjoni tal-kontijiet, ikun jista’ jiġi 
rkuprat mill-Istat Membru, jew il-grupp ta’ 
Stati Membri li jkunu stabbilixxew fond 
tal-iżvilupp makroreġjonali, għandu jkun 
soġġett għal ordni ta’ rkupru tal-
Kummissjoni. Il-bilanċ annwali pagabbli 
lill-Istat Membru, jew il-grupp ta’ Stati 
Membri li jkunu stabbilixxew fond tal-
iżvilupp makroreġjonali, għandu jingħadd 
mal-pagament interim ta’ wara li jkun sar 
mill-Kummissjoni wara li jkunu ġew 
approvati l-kontijiet.

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.

Emenda 1740
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 130 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk, għar-raġunijiet attribbwibbli lil 
Stat Membru, il-Kummissjoni mhijiex 
f’pożizzjoni li ssalda l-kontijiet sat-30 ta’ 
April tas-sena ta’ wara t-tmiem ta’ sena ta’ 

3. Jekk, għar-raġunijiet attribbwibbli lil 
Stat Membru, jew lil grupp ta’ Stati 
Membri li jkunu stabbilixxew fond tal-
iżvilupp makroreġjonali, il-Kummissjoni 
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kontabbiltà, il-Kummissjoni għandha 
tinnotifika lill-Istat Membru bl-azzjonijiet 
li jridu jitwettqu mill-awtorità ta’ ġestjoni 
jew l-awtorità ta’ verifika, jew bl-inkjesti 
addizzjonali li l-Kummissjoni tipproponi li 
twettaq skont l-Artikolu 65(2) u (3).

mhijiex f’pożizzjoni li ssalda l-kontijiet 
sat-30 ta’ April tas-sena ta’ wara t-tmiem 
ta’ sena ta’ kontabbiltà, il-Kummissjoni 
għandha tinnotifika lill-Istat Membru, jew 
lil grupp ta’ Stati Membri li jkunu 
stabbilixxew fond tal-iżvilupp 
makroreġjonali, bl-azzjonijiet li jridu 
jitwettqu mill-awtorità ta’ ġestjoni jew l-
awtorità ta’ verifika, jew bl-inkjesti 
addizzjonali li l-Kummissjoni tipproponi li 
twettaq skont l-Artikolu 65(2) u (3).

Or. sk

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-emendi dwar il-parti tal-innovazzjoni tal-qafas strateġiku komuni.


