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Emenda 25
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 172 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikoli 172, 174 u 349
tiegħu,

Or. pt

Emenda 26
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Suq uniku li jaħdem b'mod sħiħ 
jiddependi fuq infrastruttura moderna u bi 
prestazzjoni tajba ħafna li tgħaqqad l-
Ewropa partikolarment fl-oqsma tat-
trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjoni. 
Dawn il-kollegamenti li jżidu t-tkabbir 
għandhom jipprovdu aċċess aħjar għas-suq 
intern u bħala riżultat, jikkontribwixxu 
għal ekonomija tas-suq aktar kompetittiva 
skont l-objettivi u l-miri tal-Istrateġija 
Ewropa 2020.

(2) Suq uniku li jaħdem b'mod sħiħ 
jiddependi fuq infrastruttura moderna, 
integrata u bi prestazzjoni tajba ħafna li 
tgħaqqad l-Ewropa partikolarment fl-
oqsma tat-trasport, l-enerġija u t-
telekomunikazzjoni. Dawn il-kollegamenti 
li jżidu t-tkabbir għandhom jipprovdu 
aċċess aħjar għas-suq intern u bħala 
riżultat, jikkontribwixxu għal ekonomija 
tas-suq aktar kompetittiva skont l-objettivi 
u l-miri tal-Istrateġija Ewropa 2020.

Or. en

Emenda 27
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Suq uniku li jaħdem b'mod sħiħ 
jiddependi fuq infrastruttura moderna u bi 
prestazzjoni tajba ħafna li tgħaqqad l-
Ewropa partikolarment fl-oqsma tat-
trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjoni. 
Dawn il-kollegamenti li jżidu t-tkabbir 
għandhom jipprovdu aċċess aħjar għas-suq 
intern u bħala riżultat, jikkontribwixxu 
għal ekonomija tas-suq aktar kompetittiva 
skont l-objettivi u l-miri tal-Istrateġija 
Ewropa 2020.

(2) Suq uniku li jaħdem b'mod sħiħ 
jiddependi fuq infrastruttura moderna u bi 
prestazzjoni tajba ħafna li tgħaqqad l-
Ewropa u lir-reġjuni tagħha, 
partikolarment fl-oqsma tat-trasport, l-
enerġija u t-telekomunikazzjoni. Dawn il-
kollegamenti li jżidu t-tkabbir għandhom 
jipprovdu aċċess aħjar għas-suq intern u 
bħala riżultat, jikkontribwixxu għal 
ekonomija tas-suq aktar kompetittiva skont 
l-objettivi u l-miri tal-Istrateġija 
Ewropa 2020.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-importanza tal-promozzjoni tal-integrazzjoni u tal-iżvilupp tar-reġjuni kollha tal-Ewropa, 
konformement tal-objettivi ta' UE 2020.

Emenda 28
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Kummissjoni impenjat ruħha li 
ddaħħal it-tibdil fil-klima f'kull programm 
ta' nfiq tal-Unjoni u li tiddedika talanqas 
20 % tal-baġit tal-Unjoni għal objettivi 
marbutin mal-klima. Huwa importanti li 
jiġi żgurat li l-mitigazzjoni tal-tibdil fil-
klima u l-addattament għalih, kif ukoll il-
prevenzjoni tar-riskji u l-amministrazzjoni 
tagħhom jitmexxew 'il quddiem fit-tħejjija, 
it-tfassil u l-implimentazzjoni ta' proġetti 
ta' interess komuni. L-investimenti 
infrastrutturali koperti minn dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
biex titmexxa 'l quddiem it-tranżizzjoni 
lejn ekonomija u soċjetà b'livell baxx ta' 

(5) Il-Kummissjoni impenjat ruħha li 
ddaħħal it-tibdil fil-klima f'kull programm 
ta' nfiq tal-Unjoni u li tiddedika talanqas 
20 % tal-baġit tal-Unjoni għal objettivi 
marbutin mal-klima. Huwa importanti li 
jiġi żgurat li l-mitigazzjoni tal-tibdil fil-
klima u l-adattament għalih, kif ukoll il-
prevenzjoni tar-riskji u l-amministrazzjoni 
tagħhom jitmexxew 'il quddiem fit-tħejjija, 
it-tfassil u l-implimentazzjoni ta' proġetti 
ta' interess komuni. L-investimenti 
infrastrutturali koperti minn dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
biex titmexxa 'l quddiem it-tranżizzjoni 
lejn ekonomija u soċjetà b'livell baxx ta' 
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emissjonijiet ta' karbonju u li tiflaħ għall-
klima u d-diżastri.

emissjonijiet ta' karbonju u li tiflaħ għall-
klima u d-diżastri, mingħajr ma jiżdied l-
iżolament ta' ċerti reġjuni Ewropej, bħar-
reġjuni ultraperiferiċi u l-gżejjer.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri u l-azzjonijiet għall-promozzjoni ta' ekonomija u soċjetà b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju ma għandhomx ikunu kawża ta' iżjed iżolament ta' reġjuni li diġà 
jinsabu 'l bogħod mill-ekonomija interna.

Emenda 29
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Kummissjoni impenjat ruħha li 
ddaħħal it-tibdil fil-klima f'kull programm 
ta' nfiq tal-Unjoni u li tiddedika talanqas 
20 % tal-baġit tal-Unjoni għal objettivi 
marbutin mal-klima. Huwa importanti li 
jiġi żgurat li l-mitigazzjoni tal-tibdil fil-
klima u l-addattament għalih, kif ukoll il-
prevenzjoni tar-riskji u l-amministrazzjoni 
tagħhom jitmexxew 'il quddiem fit-tħejjija, 
it-tfassil u l-implimentazzjoni ta' proġetti 
ta' interess komuni. L-investimenti 
infrastrutturali koperti minn dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
biex titmexxa 'l quddiem it-tranżizzjoni 
lejn ekonomija u soċjetà b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju u li tiflaħ għall-
klima u d-diżastri.

(5) Il-Kummissjoni impenjat ruħha li 
ddaħħal it-tibdil fil-klima f'kull programm 
ta' nfiq tal-Unjoni u li tiddedika talanqas 
20 % tal-baġit tal-Unjoni għal objettivi 
marbutin mal-klima. Huwa importanti li 
jiġi żgurat li l-mitigazzjoni tal-tibdil fil-
klima u l-adattament għalih, kif ukoll il-
prevenzjoni tar-riskji u l-amministrazzjoni 
tagħhom jitmexxew 'il quddiem fit-tħejjija, 
it-tfassil u l-implimentazzjoni ta' proġetti 
ta' interess komuni. L-investimenti 
infrastrutturali koperti minn dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
biex titmexxa 'l quddiem it-tranżizzjoni 
lejn ekonomija u soċjetà b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju u li tiflaħ għall-
klima u d-diżastri. Il-Kummissjoni 
għandha tiggarantixxi li l-ftehimijiet u l-
istandards internazzjonali applikabbli fi 
ħdan is-suq intern ikunu applikati b'mod 
imparzjali lill-Istati Membri, mingħajr ma 
jkunu kkawżati distorsjonijiet tal-
kompetizzjoni, bil-għan li jiġi żgurat is-
suċċess tal-impriżi Ewropej quddiem il-
kompetizzjoni globali.
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Or. fi

Emenda 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fit-28 ta' Marzu 2011, il-Kummissjoni 
addottat White Paper "Pjan Direzzjonali 
għal Żona Unika tat-Trasport – Lejn 
sistema ta' trasport kompetittiva u effiċjenti 
fl-użu tar-riżorsi ". Il-White Paper għandha 
l-għan li tnaqqas b'tal-anqas 60 % l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 
(''GHG'') mis-settur tat-trasport sal-2050 
meta mqabbel mal-1990. Għal dak li 
għandu x'jaqsam ma' infrastruttura, il-
White Paper għandha l-għan li tistabbilixxi 
'netwerk ewlieni' multimodali tat-TEN-T 
mifrux mal-Unjoni kollha kemm hi li jkun 
qed jaħdem b'mod sħiħ sal-2030. Il-White 
Paper għandha l-għan ukoll li ttejjeb kemm 
jista' jkun il-prestazzjoni ta' ktajjen loġistiċi 
multimodali, billi wkoll tagħmel użu ikbar 
minn mezzi li huma aktar effiċjenti mil-lat 
ta' enerġija. Għalhekk, qiegħda tistabbilixxi 
dawn il-miri rilevanti għall-politika tat-
TEN-T: 30 % tal-ġarr ta' merkanzija fit-
toroq fuq distanza li taqbeż it-300 km 
għandu jaqleb għal mezzi oħra tat-trasport 
sal-2030, u aktar minn 50 % sal-2050; it-
tul tan-netwerk eżistenti tal-linji ta' 
ferroviji b'veloċità qawwija għandu jiżdied 
bi tliet darbiet sal-2030, u sal-2050 il-
maġġoranza tal-passiġġieri li jivjaġġaw fuq 
distanza medja għandhom jużaw il-
ferrovija; sal-2050, kull ajruport b'netwerk 
ewlieni għandu jkun ikkollegat man-
netwerk tal-ferroviji; kull port tat-tbaħħir 
ma' netwerks ta' ferroviji li jġorru l-
merkanzija, u fejn hu possibbli mas-
sistema ta' passaġġi tal-ilma 'l ġewwa fuq l-
art.

(7) Fit-28 ta' Marzu 2011, il-Kummissjoni
adottat White Paper "Pjan Direzzjonali 
għal Żona Unika tat-Trasport – Lejn 
sistema ta' trasport kompetittiva u effiċjenti 
fl-użu tar-riżorsi ". Il-White Paper għandha 
l-għan li tnaqqas b'tal-anqas 60 % l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 
(''GHG'') mis-settur tat-trasport sal-2050 
meta mqabbel mal-1990. Għal dak li 
għandu x'jaqsam ma' infrastruttura, il-
White Paper għandha l-għan li tistabbilixxi 
'netwerk ewlieni' multimodali tat-TEN-T 
mifrux mal-Unjoni kollha kemm hi li jkun 
qed jaħdem b'mod sħiħ sal-2030. Il-White 
Paper għandha l-għan ukoll li ttejjeb kemm 
jista' jkun il-prestazzjoni ta' ktajjen loġistiċi 
multimodali, billi wkoll tagħmel użu ikbar 
minn mezzi li huma aktar effiċjenti mil-lat 
ta' enerġija. Għalhekk, qiegħda tistabbilixxi 
dawn il-miri rilevanti għall-politika tat-
TEN-T: 30 % tal-ġarr ta' merkanzija fit-
toroq fuq distanza li taqbeż it-300 km 
għandu jaqleb għal mezzi oħra tat-trasport 
sal-2030, u aktar minn 50 % sal-2050; it-
tul tan-netwerk eżistenti tal-linji ta' 
ferroviji b'veloċità qawwija għandu jiżdied 
bi tliet darbiet sal-2030, u sal-2050 il-
maġġoranza tal-passiġġieri li jivjaġġaw fuq 
distanza medja għandhom jużaw il-
ferrovija; sal-2050, kull ajruport b'netwerk 
ewlieni għandu jkun ikkollegat man-
netwerk tal-ferroviji; kull port tat-tbaħħir, 
inklużi dawk f'żoni mbiegħda, ma' 
netwerks ta' ferroviji li jġorru l-merkanzija, 
u fejn hu possibbli mas-sistema ta' passaġġi 
tal-ilma 'l ġewwa fuq l-art, partikolarment 
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fid-dawl taż-żieda fil-kummerċ u l-faċilità 
tal-mobbiltà bejn ir-reġjuni.

Or. fr

Emenda 31
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Bil-għan li tintlaħaq l-integrazzjoni 
tagħhom fis-suq intern u jiġi promoss l-
iżvilupp tagħhom, ir-reġjuni 
ultraperiferiċi għadhom iħabbtu wiċċhom 
mal-bżonn urġenti ta' ottimizzazzjoni tal-
kollegamenti tat-trasport tagħhom, 
partikolarment fil-qasam tat-trasport 
marittimu tal-passiġġieri u tal-merkanzija 
u tal-kollegamenti bl-ajru mal-kontinent 
Ewropew, kif ukoll ta' ottimizzazzjoni tal-
għażliet enerġetiċi tagħhom bħala sistemi 
enerġetiċi iżolati.

Or. pt

Emenda 32
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Abbażi tal-objettivi stabbiliti fil-White 
Paper, il-linji gwida tat-TEN-T kif 
stabbiliti fir-Regolament (UE) 
Nru XXX/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill ta'…20 jidentifikaw l-
infrastruttura tan-netwerk trans-Ewropew 
tat-trasport, jispeċifikaw l-objettivi li 
għandhom jiġu milħuqa minnu u jipprovdu 

(10) Abbażi tal-objettivi stabbiliti fil-White 
Paper, il-linji gwida tat-TEN-T kif 
stabbiliti fir-Regolament (UE) 
Nru XXX/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill ta'…20 jidentifikaw l-
infrastruttura tan-netwerk trans-Ewropew 
tat-trasport, jispeċifikaw l-objettivi li 
għandhom jiġu milħuqa minnu u jipprovdu 
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għal miżuri biex jiġu implimentati. Il-Linji 
Gwida jipprevedu b'mod partikolari t-
tlestija tan-netwerk ewlieni sal-2030.

għal miżuri biex jiġu implimentati. Il-Linji 
Gwida jipprevedu b'mod partikolari t-
tlestija tan-netwerk ewlieni sal-2030 
permezz tal-ħolqien ta' infrastruttura 
ġdida kif ukoll ir-riabilitazzjoni u t-titjib 
tal-infrastruttura eżistenti.

Or. en

Emenda 33
Karima Delli

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Id-disa' kurituri ferrovjarji li jġorru 
l-merkanzija, is-sitt kurituri ERTMS, il-
kurituri ekoloġiċi u l-għaxar Kurituri tan-
Netwerk Komprensivi għandhom ikunu 
integrati f'kunċett intermodali sostenibbli;

Or. en

Emenda 34
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Abbażi ta' analiżi tal-pjanijiet għall-
infrastruttura tat-trasport tal-Istati Membri, 
il-Kummissjoni tistma li l-investiment 
meħtieġ fit-trasport jammonta għal 
EUR 500 biljun għan-netwerk tat-TEN-T 
kollu kemm hu għall-perjodu 2014-2020, li 
minnhom, EUR 250 biljun huma stmati li 
jridu jiġu investiti fin-netwerk ewlieni tat-
TEN-T. Fid-dawl tar-riżorsi disponibbli 
fuq il-livell tal-Unjoni, hemm bżonn ta' 
konċentrazzjoni l-aktar fuq il-proġetti bl-

(11) Abbażi ta' analiżi tal-pjanijiet għall-
infrastruttura tat-trasport tal-Istati Membri, 
il-Kummissjoni tistma li l-investiment 
meħtieġ fit-trasport jammonta għal 
EUR 500 biljun għan-netwerk tat-TEN-T 
kollu kemm hu għall-perjodu 2014-2020, li 
minnhom, EUR 250 biljun huma stmati li 
jridu jiġu investiti fin-netwerk ewlieni tat-
TEN-T. Fid-dawl tar-riżorsi disponibbli 
fuq il-livell tal-Unjoni, hemm bżonn ta' 
konċentrazzjoni l-aktar fuq il-proġetti bl-
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ogħla valur miżjud Ewropew biex jintlaħaq 
l-impatt mixtieq. Għalhekk l-appoġġ 
għandu jkun iffukat fuq in-netwerk ewlieni 
(b'mod partikolari, il-kurituri tan-netwerk 
ewlieni) u fuq proġetti ta' interess komuni 
fil-qasam tas-sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku 
(b'mod partikolari s-sistemi ta' ġestjoni tat-
traffiku tal-ajru li jirrizultaw minn SESAR 
li jeħtieġu riżorsi baġitarji tal-Unjoni ta' 
madwar EUR 3 biljun).

ogħla valur miżjud Ewropew biex jintlaħaq 
l-impatt mixtieq. Għalhekk l-appoġġ 
għandu jkun iffukat fuq in-netwerk ewlieni 
(b'mod partikolari, il-kurituri tan-netwerk 
ewlieni), mingħajr ma jeskludi s-sostenn 
għan-netwerk komprensiv, u fuq proġetti 
ta' interess komuni fil-qasam tas-sistemi ta' 
ġestjoni tat-traffiku (b'mod partikolari s-
sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku tal-ajru li 
jirrizultaw minn SESAR li jeħtieġu riżorsi 
baġitarji tal-Unjoni ta' madwar 
EUR 3 biljun).

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Is-sostenn fl-ambitu tas-CEF għandu jkun ikkonċentrat fuq in-netwerk ewlieni, iżda ma 
għandux jeskludi kompletament is-sostenn favur in-netwerk komprensib f'każijiet li fihom il-
proġetti jagħtu valur miżjud Ewropew, partikolarment f'żoni bħar-reġjuni ultraperiferiċi, 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 355 u 375 tat-TFUE, koperti min-netwerk komprensiv, 
bil-għan li tiġi impedita kull żieda tal-iżolament tagħhom. 

Emenda 35
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Abbażi ta' analiżi tal-pjanijiet għall-
infrastruttura tat-trasport tal-Istati Membri, 
il-Kummissjoni tistma li l-investiment 
meħtieġ fit-trasport jammonta għal 
EUR 500 biljun għan-netwerk tat-TEN-T 
kollu kemm hu għall-perjodu 2014-2020, li 
minnhom, EUR 250 biljun huma stmati li 
jridu jiġu investiti fin-netwerk ewlieni tat-
TEN-T. Fid-dawl tar-riżorsi disponibbli 
fuq il-livell tal-Unjoni, hemm bżonn ta' 
konċentrazzjoni l-aktar fuq il-proġetti bl-
ogħla valur miżjud Ewropew biex jintlaħaq 
l-impatt mixtieq. Għalhekk l-appoġġ 
għandu jkun iffukat fuq in-netwerk ewlieni 
(b'mod partikolari, il-kurituri tan-netwerk 

(11) Abbażi ta' analiżi tal-pjanijiet għall-
infrastruttura tat-trasport tal-Istati Membri, 
il-Kummissjoni tistma li l-investiment 
meħtieġ fit-trasport jammonta għal 
EUR 500 biljun għan-netwerk tat-TEN-T 
kollu kemm hu għall-perjodu 2014-2020, li 
minnhom, EUR 250 biljun huma stmati li 
jridu jiġu investiti fin-netwerk ewlieni tat-
TEN-T. Fid-dawl tar-riżorsi disponibbli 
fuq il-livell tal-Unjoni, hemm bżonn ta' 
konċentrazzjoni l-aktar fuq il-proġetti bl-
ogħla valur miżjud Ewropew biex jintlaħaq 
l-impatt mixtieq. Għalhekk l-appoġġ 
għandu jkun iffukat fuq in-netwerk ewlieni 
(b'mod partikolari, il-kurituri tan-netwerk 
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ewlieni) u fuq proġetti ta' interess komuni 
fil-qasam tas-sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku 
(b'mod partikolari s-sistemi ta' ġestjoni tat-
traffiku tal-ajru li jirrizultaw minn SESAR 
li jeħtieġu riżorsi baġitarji tal-Unjoni ta' 
madwar EUR 3 biljun).

ewlieni) u fuq proġetti ta' interess komuni 
fil-qasam tas-sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku 
(b'mod partikolari s-sistemi ta' ġestjoni tat-
traffiku tal-ajru li jirrizultaw minn SESAR 
li jeħtieġu riżorsi baġitarji tal-Unjoni ta' 
madwar EUR 3 biljun). Iridu jiġu assenjati 
għall-proġetti biżżejjed finanzjamenti tal-
UE għal netwerk komprensiv, billi tali 
netwerk jirrappreżenta l-aktar mod ta' 
sostenn effikaċi favur l-objettivi tal-
Unjoni fir-rigward taż-żieda fil-koeżjoni 
soċjali u territorjali u tat-titjib tal-aċċess 
għar-reġjuni fit-territorju tal-Unjoni kollu 
kemm hu.

Or. fi

Emenda 36
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fil-komunikazzjoni tagħha bit-titolu 
"Ir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni 
Ewropea: lejn sħubija għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv", tal-
20 ta' Ġunju 2012, il-Kummissjoni 
enfasizzat il-karatteristiċi speċifiċi tar-
reġjuni ultraperiferiċi, kif rikonoxxut fl-
Artikoli 349 u 355 tat-TFUE, u 
tikkontempla l-inklużjoni tagħhom fil-
proġetti speċifiċi rilevanti ta' interess 
komuni fl-oqsma tat-trasport, tat-
telekomunikazzjonijiet u tal-enerġija, biex 
tgħin lill-integrazzjoni tagħhom fis-suq 
intern u tippromwovi l-iżvilupp 
ekonomiku tagħhom. Fid-dawl ta' dan, 
għandhom jirċievu s-sostenn tal-
Kummissjoni għat-tfassil ta' portafoll ta' 
proġetti speċifiċi.

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Minħabba l-karatteristiċi naturali u l-iżolament tagħhom mir-reġjuni Ewropej l-oħra, ir-
reġjuni ultraperiferiċi għandhom, konformement mal-Artikoli 349 u 355 tat-TFUE, 
jibbenefikaw minn dan l-istrument finanzjarju bil-għan li tiġi aġevolata l-integrazzjoni 
tagħhom, pjuttost milli jiżdied l-iżolament tagħhom mis-suq intern.

Emenda 37
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta' infrastruttura 
ta' trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta' Koeżjoni
(EUR 10 biljun22) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-newtork ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta' 
proġetti ħalli tingħata l-aqwa prijorità 
possibbli għall-allokazzjonijiet nazjonali 
taħt il-Fond ta' Koeżjoni..

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta' infrastruttura 
ta' trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta' Koeżjoni
(EUR 10 biljun22) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-netwerk ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta' 
proġetti. Il-Kummissjoni għandha 
tiggarantixxi, matul id-diversi fażijiet tal-
proċedura ta' għażla tal-proġetti, l-
applikazzjoni ġenwina tal-prinċipju ta' 
rispett tal-allokazzjonijiet nazzjonali.

Or. en



PE496.462v01-00 12/71 AM\913372MT.doc

MT

Emenda 38
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta' infrastruttura 
ta' trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti
mill-allokazzjoni tal-Fond ta' Koeżjoni
(EUR 10 biljun22) għandha tiġi trasferita
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-newtork ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta'
proġetti ħalli tingħata l-aqwa prijorità 
possibbli għall-allokazzjonijiet nazjonali 
taħt il-Fond ta' Koeżjoni..

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li xi Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta' infrastruttura 
ta' trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti
mill-Fond ta' Koeżjoni għandha tkun 
allokata, wara qbil bejn il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri kkonċernati, għall-
finanzjament ta' proġetti tat-trasport fuq in-
netwerk ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati u implimentati proġetti
li ntlaħaq qbil dwarhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjoni tas-CPR ivvutata mill-Kumitat REGI f'Lulju 2012 [Art. 84(4)].

Emenda 39
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Premessa 13



AM\913372MT.doc 13/71 PE496.462v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta' infrastruttura 
ta' trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta' Koeżjoni 
(EUR 10 biljun) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-newtork ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta' 
proġetti ħalli tingħata l-aqwa prijorità 
possibbli għall-allokazzjonijiet nazjonali
taħt il-Fond ta' Koeżjoni..

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta' infrastruttura 
ta' trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta' Koeżjoni 
(EUR XXX biljun) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-netwerk ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta' 
proġetti ħalli tingħata l-aqwa prijorità 
possibbli għall-allokazzjonijiet nazzjonali
taħt il-Fond ta' Koeżjoni.

Or. pl

Emenda 40
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta' infrastruttura 
ta' trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta' infrastruttura 
ta' trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
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b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta' Koeżjoni
(EUR 10 biljun22) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-newtork ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta' 
proġetti ħalli tingħata l-aqwa prijorità 
possibbli għall-allokazzjonijiet nazjonali
taħt il-Fond ta' Koeżjoni..

b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta' Koeżjoni
(EUR 10 biljun22) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-netwerk ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta' 
proġetti ħalli tirrispetta l-allokazzjonijiet
nazzjonali taħt il-Fond ta' Koeżjoni.

Or. en

Emenda 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Olbrycht, Piotr 
Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Andrzej 
Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Małgorzata Handzlik, Jacek Protasiewicz, Tadeusz 
Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Krzysztof Lisek, Jerzy Buzek, Jolanta 
Emilia Hibner, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław Adam Siekierski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł 
Zalewski, Artur Zasada, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Wojciech Michał 
Olejniczak, Iosif Matula, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs Ferragut, 
Mojca Kleva, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta' infrastruttura 
ta' trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta' Koeżjoni

(13) L-esperjenza bil-qafas finanzjarju 
attwali turi li bosta Stati Membri, li huma 
eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni, qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet 
imdaqqsa biex ilestu fil-ħin proġetti 
transkonfinali kumplessi ta' infrastruttura 
ta' trasport li għandhom valur miżjud għoli 
għall-Unjoni. Għalhekk, sabiex ikun hemm 
titjib fit-tlestija tal-proġetti tat-trasport, 
b'mod partikolari dawk transkonfinali 
b'valur miżjud għoli għall-Unjoni, parti 
mill-allokazzjoni tal-Fond ta' Koeżjoni
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(EUR 10 biljun) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-newtork ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha tappoġġa Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni 
biex jiġu żviluppati sensiela adegwata ta' 
proġetti ħalli tingħata l-aqwa prijorità 
possibbli għall-allokazzjonijiet nazjonali
taħt il-Fond ta' Koeżjoni..

(EUR 10 biljun) għandha tiġi trasferita 
għall-finanzjament ta' proġetti tat-trasport 
fuq in-netwerk ewlieni tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni
fir-rispett tal-allokazzjonijiet nazzjonali 
għall-proġetti elenkati fl-Anness ta' dan 
ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha 
tappoġġa Stati Membri eliġibbli għall-Fond 
ta' Koeżjoni biex jiġu żviluppati sensiela 
adegwata ta' proġetti ħalli tingħata l-aqwa 
prijorità possibbli għall-allokazzjonijiet
nazzjonali taħt il-Fond ta' Koeżjoni.

Or. en

Emenda 42
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Il-kapaċità istituzzjonali u 
amministrattiva jikkostitwixxu rekwiżiti 
preliminari essenzjali għall-ilħuq effikaċi 
tal-objettivi tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa. Il-Kummissjoni għandha 
tiggarantixxi li dawn dejjem jinsabu 
f'livell suffiċjenti biex jiddisinjaw u 
jimplimentaw il-proġetti, u kull meta jkun 
meħtieġ, għandha toffri mezzi xierqa lill-
Istati Membri kkonċernati.

Or. en

Emenda 43
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-mezzi ta' telekomunikazzjoni 
qegħdin kull ma jmur isiru dejjem aktar 
infrastrutturi bbażati fuq l-internet, 
b'interrelazzjoni mill-qrib bejn in-netwerks 
tal-broadband u dawk tas-servizzi diġitali. 
L-internet qed isir il-pjattaforma dominanti 
għall-komunikazzjoni, l-għoti ta' servizzi, u 
l-prattiki tan-negozju. Għalhekk, id-
disponibbiltà trans-Ewropea ta' aċċess 
veloċi għall-internet u servizzi diġitali hija 
essenzjali għat-tkabbir ekonomiku u għas-
Suq Uniku.

(19) Il-mezzi ta' telekomunikazzjoni 
qegħdin kull ma jmur isiru dejjem aktar 
infrastrutturi bbażati fuq l-internet, 
b'interrelazzjoni mill-qrib bejn in-netwerks 
tal-broadband u dawk tas-servizzi diġitali. 
L-internet qed isir il-pjattaforma dominanti 
għall-komunikazzjoni, l-għoti ta' servizzi, u 
l-prattiki tan-negozju. Għalhekk, id-
disponibbiltà trans-Ewropea ta' aċċess 
veloċi għall-internet u servizzi diġitali hija 
essenzjali għat-tkabbir ekonomiku, għall-
koeżjoni territorjali, għall-ħarsien tal-
konsumatur u għas-Suq Uniku.

Or. es

Emenda 44
Karima Delli

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-mezzi ta' telekomunikazzjoni 
qegħdin kull ma jmur isiru dejjem aktar 
infrastrutturi bbażati fuq l-internet, 
b'interrelazzjoni mill-qrib bejn in-netwerks 
tal-broadband u dawk tas-servizzi diġitali. 
L-internet qed isir il-pjattaforma dominanti 
għall-komunikazzjoni, l-għoti ta' servizzi, u 
l-prattiki tan-negozju. Għalhekk, id-
disponibbiltà trans-Ewropea ta' aċċess 
veloċi għall-internet u servizzi diġitali hija 
essenzjali għat-tkabbir ekonomiku u għas-
Suq Uniku.

(19) Il-mezzi ta' telekomunikazzjoni 
qegħdin kull ma jmur isiru dejjem aktar 
infrastrutturi bbażati fuq l-internet, 
b'interrelazzjoni mill-qrib bejn in-netwerks 
tal-broadband u dawk tas-servizzi diġitali. 
L-internet qed isir il-pjattaforma dominanti 
għall-komunikazzjoni, l-għoti ta' servizzi, u 
l-prattiki tan-negozju. Għalhekk, id-
disponibbiltà trans-Ewropea ta' aċċess 
veloċi għall-internet u servizzi diġitali hija 
essenzjali għat-tkabbir ekonomiku, għall-
koeżjoni territorjali u għas-Suq Uniku.

Or. en

Emenda 45
Ana Miranda
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Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Huwa meħtieġ li jiġu żviluppati 
netwerks qawwija u koerenti mifruxa 
madwar l-UE għat-twassil permezz ta' 
mezzi diġitali ta' azzjonijiet li huma 
meħtieġa għall-ġid pubbliku, bis-sehem ta' 
atturi pubbliċi u mis-soċjetà ċivili fuq livell 
nazzjonali u reġjonali, u għal dan il-għan 
huwa importanti li jiġi żgurat il-
finanzjament strutturat mill-UE tal-ispejjeż 
tat-tfassil tas-sistema u tas-softwer, kif 
ukoll iż-żamma ta' ċentru reżiljenti għal 
dawn in-netwerks, fejn ikunu biss l-ispejjeż 
li jsiru minn ġol-pajjiżi li jitħallew għall-
baġits tal-operaturi nazzjonali.

(24) Huwa meħtieġ li jiġu żviluppati 
netwerks qawwija u koerenti mifruxa 
madwar l-UE għat-twassil permezz ta' 
mezzi diġitali ta' azzjonijiet li huma 
meħtieġa għall-ġid pubbliku, bis-sehem ta' 
atturi pubbliċi u mis-soċjetà ċivili fuq livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali u għal dan il-
għan huwa importanti li jiġi żgurat il-
finanzjament strutturat mill-UE tal-ispejjeż 
tat-tfassil tas-sistema u tas-softwer, kif 
ukoll iż-żamma ta' ċentru reżiljenti għal 
dawn in-netwerks, fejn ikunu biss l-ispejjeż 
li jsiru minn ġol-pajjiżi li jitħallew għall-
baġits tal-operaturi nazzjonali.

Or. es

Emenda 46
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Il-Faċilità Nikkollelgaw l-Ewropa 
għandha tipproponi strumenti finanzjarji 
biex tħeġġeġ lill-investituri fis-settur privat 
u l-istituzzjonijiet finanzjarji biex 
jipparteċipaw b'mod sostanzjali fl-
investiment tal-infrastruttura. Sabiex ikunu 
attraenti biżżejjed għas-settur privat, l-
istrumenti finanzjarji għandhom ikunu 
mfassla u implimentati b'attenzjoni għas-
simplifikazzjoni u t-tnaqqis tal-piż 
amministrattiv, iżda wkoll 
b'kunsiderazzjoni li jinżamm livell ta' 
flessibilità sabiex ikunu jistgħu jirreagixxu 
b'mod flessibbli għall-bżonnijiet ta' 
finanzjamenti identifikati. It-tfassil ta' 

(37) Il-Faċilità Nikkollelgaw l-Ewropa 
għandha tipproponi strumenti finanzjarji 
biex tħeġġeġ lill-investituri fis-settur privat 
u l-istituzzjonijiet finanzjarji biex 
jipparteċipaw b'mod sostanzjali fl-
investiment tal-infrastruttura. Sabiex ikunu 
attraenti biżżejjed għas-settur privat, l-
istrumenti finanzjarji għandhom ikunu 
mfassla u implimentati b'attenzjoni għas-
simplifikazzjoni u t-tnaqqis tal-piż 
amministrattiv, iżda wkoll 
b'kunsiderazzjoni li jinżamm livell ta' 
flessibilità sabiex ikunu jistgħu jirreagixxu 
b'mod flessibbli għall-bżonnijiet ta' 
finanzjamenti identifikati. L-awtoritajiet 
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dawn l-istrumenti għandu jibbaża fuq l-
esperjenza miksuba mill-implimentazzjoni 
ta' strumenti finanzjarji tal-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali 2007-2013, 
bħall-istrument ta' Self Garantit għall-
proġetti TEN-T (LGTT), il-Faċilità ta' 
Finanzjament b'Kondiviżjoni tar-Riskji
(RSFF) u l-Fond Ewropew 2020 għall-
Enerġija, it-Tibdil fil-Klima, u l-
Infrastruttura (il-"Fond Marguerite").

ta' ġestjoni responsabbli joħolqu l-
inċentivi meħtieġa biex jiġbdu l-investituri 
privati. It-tfassil ta' dawn l-istrumenti 
għandu jibbaża fuq l-esperjenza miksuba 
mill-implimentazzjoni ta' strumenti 
finanzjarji tal-Qafas Finanzjarju
Pluriennali 2007-2013, bħall-istrument ta' 
Self Garantit għall-proġetti TEN-T
(LGTT), il-Faċilità ta' Finanzjament 
b'Kondiviżjoni tar-Riskji (RSFF) u l-Fond 
Ewropew 2020 għall-Enerġija, it-Tibdil fil-
Klima, u l-Infrastruttura (il-"Fond 
Marguerite").

Or. en

Emenda 47
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Għal dak li għandu x'jaqsam mal-
kundizzjonijiet tal-istrumenti finanzjarji, 
jista' jkun hemm bżonn li jiżdiedu rekwiżiti 
oħra fil-Programmi ta' Ħidma, pereżempju 
sabiex jiġu żgurati swieq kompetittivi fid-
dawl tal-iżvilupp tal-politiki tal-Unjoni, l-
iżviluppi teknoloġiċi u fatturi oħra li 
jistgħu jsiru rilevanti.

(40) Għal dak li għandu x'jaqsam mal-
kundizzjonijiet tal-istrumenti finanzjarji, 
jista' jkun hemm bżonn li jiżdiedu rekwiżiti 
oħra fil-Programmi ta' Ħidma, pereżempju 
sabiex jiġi żgurat suq intern kompetittiv u 
ekwu fid-dawl tal-iżvilupp tal-politiki tal-
Unjoni, l-iżviluppi teknoloġiċi u fatturi 
oħra li jistgħu jsiru rilevanti.

Or. fi

Emenda 48
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Il-programmazzjoni multiannwali (41) Il-programmazzjoni multiannwali 
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għall-appoġġ mill-Faċilità għandha tkun 
intiża biex tappoġġa il-prijoritajiet tal-
Unjoni billi tiżgura li jkun hemm ir-riżorsi 
finanzjarji neċessarji u l-konsistenza u l-
kontinwità fl-azzjoni konġunta li ssir mill-
Unjoni u l-Istati Membri. Għal proposti 
mressqa wara l-implimentazzjoni tal-
ewwel programm ta' ħidma multiannwali 
fis-settur tat-trasport, l-eliġibbiltà tal-
ispejjeż għandha tibda fl-1 ta' Jannar 2014 
sabiex tiġi żgurata l-kontinwità ta' proġetti 
diġà koperti mir-Regolament (KE) 
Nru 680/2007 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2007 li 
jistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-għoti ta' 
għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-
qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-
trasport u tal-enerġija.

għall-appoġġ mill-Faċilità għandha tkun 
intiża biex tappoġġa il-prijoritajiet tal-
Unjoni billi tiżgura li jkun hemm ir-riżorsi 
finanzjarji neċessarji u l-konsistenza, il-
korrettezza u l-kontinwità fl-azzjoni 
konġunta li ssir mill-Unjoni u l-Istati 
Membri. Għal proposti mressqa wara l-
implimentazzjoni tal-ewwel programm ta' 
ħidma multiannwali fis-settur tat-trasport, 
l-eliġibbiltà tal-ispejjeż għandha tibda fl-
1 ta' Jannar 2014 sabiex tiġi żgurata l-
kontinwità ta' proġetti diġà koperti mir-
Regolament (KE) Nru 680/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Ġunju 2007 li jistabbilixxi r-regoli 
ġenerali għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja 
Komunitarja fil-qasam tan-netwerks trans-
Ewropej tat-trasport u tal-enerġija.

Or. fi

Emenda 49
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Fuq il-bażi tal-linji gwida speċifiċi 
għal kull settur stabbiliti f'Regolamenti 
separati, tfasslet lista ta' oqsma ta' prijorità 
li għalihom għandu japplika dan ir-
Regolament u din għandha tkun inkluża fl-
Anness. Sabiex jittieħed kont ta' xi bidliet 
li jista' jkun hemm fil-prijoritajiet politiki u 
l-kapaċitajiet teknoloġiċi, kif ukoll il-flussi 
tat-traffiku, għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni s-setgħa li taddotta atti skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea sabiex 
jiġu addottati emendi fl-Anness. Huwa 
partikolarment importanti li l-
Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet 
kif suppost waqt ix-xogħol preparatorju 
tagħha, inkluż fuq livell ta' esperti. Il-

(44) Fuq il-bażi tal-linji gwida speċifiċi 
għal kull settur stabbiliti f'Regolamenti 
separati, tfasslet lista ta' oqsma ta' prijorità 
li għalihom għandu japplika dan ir-
Regolament u din għandha tkun inkluża fl-
Anness. Sabiex jittieħed kont ta' xi bidliet 
li jista' jkun hemm fil-prijoritajiet politiki u 
l-kapaċitajiet teknoloġiċi, kif ukoll il-flussi 
tat-traffiku, għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni s-setgħa li taddotta atti skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea sabiex 
jiġu addottati emendi fl-Anness. Il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
konsultazzjonijiet kif suppost waqt ix-
xogħol preparatorju tagħha, inkluż fuq 
livell ta' esperti. Il-Kummissjoni, hija u 
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Kummissjoni, hija u tipprepara u tfassal 
atti ddelegati, għandha tiżgura illi d-
dokumenti rilevanti jintbagħtu 
simultanjament, fil-ħin u kif suppost lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

tipprepara u tfassal atti delegati, għandha 
tiżgura illi d-dokumenti rilevanti jintbagħtu 
simultanjament, fil-ħin u kif suppost lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 50
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Uħud mill-proġetti ta' infrastruttura ta' 
interess għall-Unjoni jistgħu jeħtieġu 
kollegament ma' u jgħaddu minn pajjiżi 
terzi ġirien, pajjiżi ta' qabel l-adeżjoni jew 
oħrajn. Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 
għandha toffri mezzi ssimplifikati ta' kif 
dawn l-infrastrutturi għandhom jiġu 
kkollegati u ffinanzjati, sabiex tiġi żgurata 
l-koerenza bejn strumenti interni u esterni 
tal-baġit tal-Unjoni.

(48) Uħud mill-proġetti ta' infrastruttura ta' 
interess għall-Unjoni jistgħu jeħtieġu 
kollegament ma' u jgħaddu minn pajjiżi 
terzi ġirien, pajjiżi ta' qabel l-adeżjoni jew 
oħrajn, partikolarment is-sħab 
kummerċjali importanti tal-Unjoni, bħar-
Russja. Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 
għandha toffri mezzi ssemplifikati ta' kif 
dawn l-infrastrutturi għandhom jiġu 
kkollegati u ffinanzjati, sabiex tiġi żgurata 
l-koerenza bejn strumenti interni u esterni 
tal-baġit tal-Unjoni.

Or. fi

Emenda 51
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "sezzjoni transkonfinali" tfisser is-
sezzjoni, li tiżgura il-kontinwità ta' proġett 
ta' interess komuni bejn tal-anqas żewġ 
Stati Membri jew bejn Stat Membru u 
pajjiż ġar;

(2) "sezzjoni transkonfinali" tfisser is-
sezzjoni, li tiżgura il-kontinwità ta' proġett 
ta' interess komuni bejn tal-anqas żewġ 
Stati Membri jew reġjuni tal-fruntiera, 
jew bejn Stat Membru jew reġjun u pajjiż
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jew reġjun ġar;

Or. es

Emenda 52
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) "netwerk komprensiv" tfisser 
netwerk tat-trasport mifrux mal-Ewropa, 
kif preskritt fil-Kapitolu II tar-
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [Linji 
Gwida TEN-T] li jiggarantixxi l-aċċess 
għas-suq intern u l-interkonnettività tar-
reġjuni kollha fl-Unjoni, fosthom ir-
reġjuni mbiegħda, ultraperiferiċi u dawk 
b'popolazzjoni żgħira ħafna, u b'hekk 
isaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali bejn l-Istati Membri, fi 
ħdanhom u bejn Stati Membri u pajjiżi 
terzi.

Or. fi

Emenda 53
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "konġestjoni" tfisser ostaklu fi¿iku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta' flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista' jiġi assorbit 
permezz ta' infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-problemi 
bħal pereżempju inklinazzjonijiet, radji tal-
liwjiet, qisien. Il-ħtieġa li tiġi mtejba l-

(12) "konġestjoni" tfisser ostaklu fiżiku li 
jwassal għal twaħħil fis-sistema li jaffetwa 
l-kontinwità ta' flussi għal distanzi twal. 
Ostakolu bħal dan jista' jiġi assorbit 
permezz ta' infrastruttura ġdida bħal 
pontijiet jew mini li jindirizzaw il-problemi 
bħal pereżempju inklinazzjonijiet, radji tal-
liwjiet, qisien.
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infrastruttura eżistenti ma għandhiex 
titqies bħala konġestjoni;

Or. en

Emenda 54
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għandha 
tippermetti t-tħejjija u l-implimentazzjoni 
ta' proġetti ta' interess komuni fi ħdan il-
qafas tal-politika tan-netwerks trans-
Ewropej fis-setturi tal-enerġija, tat-trasport 
u tat-telekomunikazzjoni. B'mod 
partikolari, il-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandha tappoġġa l-
implimentazzjoni ta' proġetti mmirati 
għall-iżvilupp u l-kostruzzjoni ta' 
infrastruttura ġodda jew għat-titjib ta' dawk 
eżistenti fil-qasam tat-trasport, l-enerġija u 
t-telekomunikazzjoni. Għal dan il-għan, il-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa se tfittex li 
tilħaq dawn l-objettivi li ġejjin:

Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għandha 
tippermetti t-tħejjija u l-implimentazzjoni 
ta' proġetti ta' interess komuni fi ħdan il-
qafas tal-politika tan-netwerks trans-
Ewropej fis-setturi tal-enerġija, tat-trasport 
u tat-telekomunikazzjoni. B'mod 
partikolari, il-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa għandha tappoġġa l-
implimentazzjoni ta' proġetti mmirati 
għall-iżvilupp u l-kostruzzjoni ta' 
infrastruttura ġodda jew għat-titjib ta' dawk 
eżistenti fil-qasam tat-trasport, l-enerġija u 
t-telekomunikazzjoni u għall-għoti ta' 
prijorità lill-infrastruttura nieqsa. Għal 
dan il-għan, il-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa se tfittex li tilħaq dawn l-objettivi 
li ġejjin:

Or. en

Emenda 55
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 

(a) li tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
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u bi prestazzjonijiet tajbin ħafna, u b'hekk 
toħroġ benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi f'termini ta' kompetittività 
u koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
fi ħdan is-Suq Uniku u billi toħloq ambjent 
illi jgħin il-ħolqien ta' investiment privat u 
pubbliku permezz ta' taħlita ta' strumenti 
finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u 
billi jiġu użati bl-aqwa mod s-sinerġiji bejn 
is-setturi kollha. Il-kisba ta' dan il-għan tiġi 
mkejla mid-daqs tal-volum ta' investiment 
pubbliku u privat fi proġetti ta' interess 
komuni, u b'mod partikolari minn kemm 
ikun il-volum ta' investimenti pubbliċi u 
privati fi proġetti ta' interess komuni 
mwettqa bis-saħħa tal-istrumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament.

u bi prestazzjonijiet tajbin ħafna, u b'hekk 
toħroġ benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi f'termini ta' kompetittività 
u koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
fi ħdan is-Suq Uniku u billi toħloq ambjent 
illi jgħin il-ħolqien ta' investiment privat u 
pubbliku permezz ta' taħlita ta' strumenti 
finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u 
billi jiġu użati bl-aqwa mod s-sinerġiji bejn 
is-setturi kollha. Il-kisba ta' dan il-għan tiġi 
mkejla mid-daqs tal-volum ta' investiment 
pubbliku u privat fi proġetti ta' interess 
komuni, u b'mod partikolari minn kemm 
ikun il-volum ta' investimenti pubbliċi u 
privati fi proġetti ta' interess komuni 
mwettqa bis-saħħa tal-istrumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament. L-infrastruttura 
tat-trasport kollha kofinanzjata tal-UE 
trid tkun assenjata għan-netwerks 
infrastrutturali intermodali ekoloġiċi u 
sostenibbli b'attenzjoni kbira fuq il-valur 
miżjud Ewropew li jikkonsisti fiż-żieda ta' 
kollegamenti ferrovjarji transkonfinali 
neqsin u proġetti sostenibbli fl-Istati 
Membri l-ġodda u bejniethom.

Or. en

Emenda 56
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
u bi prestazzjonijiet tajbin ħafna, u b'hekk 
toħroġ benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi f'termini ta' kompetittività 
u koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
fi ħdan is-Suq Uniku u billi toħloq ambjent 
illi jgħin il-ħolqien ta' investiment privat u 
pubbliku permezz ta' taħlita ta' strumenti 

(a) trasport: li tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
u bi prestazzjonijiet tajbin ħafna, u b'hekk 
toħroġ benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi f'termini ta' kompetittività 
u koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
fi ħdan is-Suq Uniku u billi toħloq ambjent 
illi jgħin il-ħolqien ta' investiment privat u 
pubbliku permezz ta' taħlita ta' strumenti 
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finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u 
billi jiġu użati bl-aqwa mod s-sinerġiji bejn 
is-setturi kollha. Il-kisba ta' dan il-għan tiġi 
mkejla mid-daqs tal-volum ta' investiment 
pubbliku u privat fi proġetti ta' interess 
komuni, u b'mod partikolari minn kemm 
ikun il-volum ta' investimenti pubbliċi u 
privati fi proġetti ta' interess komuni 
mwettqa bis-saħħa tal-istrumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament.

finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u 
billi jiġu użati bl-aqwa mod s-sinerġiji bejn 
is-setturi kollha. Il-kisba ta' dan il-għan tiġi 
mkejla mid-daqs tal-volum ta' investiment 
pubbliku u privat fi proġetti ta' interess 
komuni, u b'mod partikolari minn kemm 
ikun il-volum ta' investimenti pubbliċi u 
privati fi proġetti ta' interess komuni 
mwettqa bis-saħħa tal-istrumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament. Dan l-objettiv 
għandu jikkonċentra partikolarment fuq 
reġjuni bi żvantaġġi naturali u 
demografiċi, bħar-reġjuni ultraperiferiċi;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-ilħuq tal-objettivi ta' UE 2020 u l-promozzjoni ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
għandhom iqisu r-reġjuni kollha tal-UE bil-għan li jitħeġġeġ tkabbir ekwu u bbilanċjat.

Emenda 57
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
u bi prestazzjonijiet tajbin ħafna, u b'hekk 
toħroġ benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi f'termini ta' kompetittività 
u koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
fi ħdan is-Suq Uniku u billi toħloq ambjent 
illi jgħin il-ħolqien ta' investiment privat u 
pubbliku permezz ta' taħlita ta' strumenti 
finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u 
billi jiġu użati bl-aqwa mod s-sinerġiji bejn 
is-setturi kollha. Il-kisba ta' dan il-għan tiġi 
mkejla mid-daqs tal-volum ta' investiment 
pubbliku u privat fi proġetti ta' interess 
komuni, u b'mod partikolari minn kemm 
ikun il-volum ta' investimenti pubbliċi u 

(a) li tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
u bi prestazzjonijiet tajbin ħafna li jqisu l-
flussi tat-traffiku tal-futur, u b'hekk 
toħroġ benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi f'termini ta' kompetittività 
u koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
fi ħdan is-Suq Uniku u billi toħloq ambjent 
illi jgħin il-ħolqien ta' investiment privat u 
pubbliku permezz ta' taħlita ta' strumenti 
finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u 
billi jiġu użati bl-aqwa mod s-sinerġiji bejn 
is-setturi kollha. Il-kisba ta' dan il-għan tiġi 
mkejla mid-daqs tal-volum ta' investiment 
pubbliku u privat fi proġetti ta' interess 
komuni, u b'mod partikolari minn kemm 
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privati fi proġetti ta' interess komuni 
mwettqa bis-saħħa tal-istrumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament.

ikun il-volum ta' investimenti pubbliċi u 
privati fi proġetti ta' interess komuni 
mwettqa bis-saħħa tal-istrumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament.

Or. fi

Emenda 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) a)li tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
u bi prestazzjonijiet tajbin ħafna, u b'hekk 
toħroġ benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi f'termini ta' kompetittività 
u koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
fi ħdan is-Suq Uniku u billi toħloq ambjent 
illi jgħin il-ħolqien ta' investiment privat u 
pubbliku permezz ta' taħlita ta' strumenti 
finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u 
billi jiġu użati bl-aqwa mod s-sinerġiji bejn 
is-setturi kollha. Il-kisba ta' dan il-għan tiġi 
mkejla mid-daqs tal-volum ta' investiment 
pubbliku u privat fi proġetti ta' interess 
komuni, u b'mod partikolari minn kemm 
ikun il-volum ta' investimenti pubbliċi u 
privati fi proġetti ta' interess komuni 
mwettqa bis-saħħa tal-istrumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament.

(a) li tikkontribwixxi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
tiżviluppa netwerks trans-Ewropej moderni 
u bi prestazzjonijiet tajbin ħafna, u b'hekk 
toħroġ benefiċċji għall-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi f'termini ta' kompetittività 
u koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
fi ħdan is-Suq Uniku u billi toħloq ambjent 
illi jgħin il-ħolqien ta' investiment privat u 
pubbliku permezz ta' taħlita ta' strumenti 
finanzjarji u għajnuna diretta mill-Unjoni u 
billi jiġu użati bl-aqwa mod s-sinerġiji bejn 
is-setturi kollha. Il-kisba ta' dan il-għan tiġi 
mkejla mid-daqs tal-volum ta' investiment 
pubbliku u privat fi proġetti ta' interess 
komuni, u b'mod partikolari minn kemm 
ikun il-volum ta' investimenti pubbliċi u 
privati fi proġetti ta' interess komuni 
mwettqa bis-saħħa tal-istrumenti finanzjarji 
taħt dan ir-Regolament u flimkien mar-
riżorsi finanzjarji l-oħra.

Or. fr

Emenda 59
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

(a) li tippermetti lill-Unjoni tilħaq il-miri 
li għandha li tnaqqas b'20 % l-
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra42, 
li żżid b'20 % l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija u li tgħolli s-sehem tal-enerġija 
rinnovabbli għal 20 % sal-2020, filwaqt li 
tiżgura aktar solidarjetà bejn l-Istati 
Membri.

(b) li tikkontribwixxi biex jintlaħqu l-miri 
tal-Unjoni b'20 % l-emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' serra42, li żżid b'20 % l-
effiċjenza fl-użu tal-enerġija u li tgħolli s-
sehem tal-enerġija rinnovabbli għal 20 % 
sal-2020, filwaqt li tiżgura aktar solidarjetà 
bejn l-Istati Membri.

Or. en

Emenda 60
Karima Delli

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) li tgħaqqad iż-żoni urbani u rurali 
b'linji transkonfinali ta' introduzzjoni fil-
kurituri tas-CEF.

Or. en

Emenda 61
Victor Boştinaru

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li tneħħi il-konġestjonijiet u tibni l-
kollegamenti neqsin, li jitkejlu mill-għadd 
ta' kollegamenti transkonfinali ġodda jew 
imtejba u konġestjonijiet imneħħija minn 
fuq rotot tat-trasport li jkunu bbenefikaw 
mis-CEF;

(i) li tneħħi il-konġestjonijiet u tibni l-
kollegamenti neqsin kemm fl-
infrastruttura tat-trasport kif ukoll fil-
punti ta' konnessjoni fil-livell 
transkonfinali, li jitkejlu mill-għadd ta' 
kollegamenti transkonfinali ġodda jew 
imtejba u konġestjonijiet imneħħija minn 
fuq rotot tat-trasport li jkunu bbenefikaw 
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mis-CEF;

Or. en

Emenda 62
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li tneħħi il-konġestjonijiet u tibni l-
kollegamenti neqsin, li jitkejlu mill-għadd 
ta' kollegamenti transkonfinali ġodda jew 
imtejba u konġestjonijiet imneħħija minn 
fuq rotot tat-trasport li jkunu bbenefikaw 
mis-CEF;

(i) li tneħħi il-konġestjonijiet u tibni l-
kollegamenti neqsin, partikolarment biex 
ikunu koperti r-reġjuni tal-muntanji u l-
gżejjer u r-reġjuni b'densità tal-
popolazzjoni baxxa, li jitkejlu mill-għadd 
ta' kollegamenti transkonfinali ġodda jew 
imtejba u konġestjonijiet imneħħija minn 
fuq rotot tat-trasport li jkunu bbenefikaw 
mis-CEF;

Or. fr

Emenda 63
Oldřich Vlasák

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li tneħħi il-konġestjonijiet u tibni l-
kollegamenti neqsin, li jitkejlu mill-għadd 
ta' kollegamenti transkonfinali ġodda jew 
imtejba u konġestjonijiet imneħħija minn 
fuq rotot tat-trasport li jkunu bbenefikaw 
mis-CEF;

(i) li tneħħi il-konġestjonijiet u tibni l-
kollegamenti neqsin, li jitkejlu mill-għadd 
ta' kollegamenti interni u transkonfinali 
ġodda jew imtejba u konġestjonijiet 
imneħħija minn fuq rotot tat-trasport li 
jkunu bbenefikaw mis-CEF;

Or. en
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Emenda 64
Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) li tippromwovi l-ħolqien ta' korpi ta' 
ġestjoni u ta' proprjetà tal-infrastruttura
b'aktar minn Stat Membru wieħed, jew 
minn korpi sovranazzjonali b'kompetenzi 
leġiżlattivi ta' żewġ Stati Membri jew 
aktar, bħala azzjonisti. L-ilħuq ta' dan l-
objettiv se jitkejjel mill-għadd ta' korpi ta' 
ġestjoni u ta' proprjetà tal-infrastrutturi 
ferrovjarji finanzjati mill-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa li għandhom żewġ 
Stati Membri jew aktar fost l-azzjonisti 
tagħhom.

Or. es

Emenda 65
Luís Paulo Alves

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) li tippromwovi t-titjib tal-aċċessibbiltà, 
bħala parti mill-importanza fundamentali 
għall-iżvilupp tar-reġjuni, fosthom dawk 
ultraperiferiċi, il-gżejjer, transkonfinali u 
tal-muntanji, b'limitazzjonijiet tal-
mobbiltà u tal-aċċessibbiltà, b'hekk 
tikkontribwixxi biex jiġu eliminati r-
riperkussjonijiet negattivi f'termini soċjali 
u ekonomiċi.

Or. pt
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Emenda 66
Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) li tiżgura trasport sostenibbli u 
effiċjenti fit-tul ta' żmien, li għandu jiġi 
mkejjel mit-tul tan-netwerk tal-ferroviji 
konvenzjonali fl-UE-27 u mit-tul tan-
netwerk tal-ferroviji li għandhom veloċità 
għolja fl-UE-27;

(ii) li tiżgura trasport sostenibbli u 
effiċjenti fit-tul ta' żmien. Dan iqis l-impatt 
soċjoekonomiku, l-integrazzjoni reġjonali, 
is-sitwazzjoni demografika, it-tifrix u 
mhux biss il-profittabbiltà. L-ilħuq ta' dan 
l-objettiv se jiġi mkejjel mit-tul tan-
netwerk tal-ferroviji konvenzjonali fl-UE-
27 u mit-tul tan-netwerk tal-ferroviji li 
għandhom veloċità għolja fl-UE-27;

Or. es

Emenda 67
Riikka Manner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) li tħejji l-flussi tat-trasport tal-futur 
billi tqis, fost ħwejjeġ oħra, it-tul tar-rotot 
tat-trasport il-ġodda tal-materji primi;

Or. fi

Emenda 68
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li tgħin sabiex ikun hemm aktar 
integrazzjoni tas-suq intern tal-enerġija u 

(i) li tgħin sabiex ikun hemm aktar 
integrazzjoni tas-suq intern tal-enerġija u 
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interoperabbiltà bejn netwerks tal-elettriku 
u tal-gass irrispettivament mill-fruntieri, 
fosthom billi tiżgura li ebda Stat Membru 
ma jkun iżolat min-netwerk Ewropew, li 
għandu jiġi mkejjel mill-għadd ta' proġetti 
li jwasslu għal interkollegament effettiv 
bejn in-netwerks tal-Istati Membri u li 
jneħħu l-konġestjonijiet interni;

interoperabbiltà bejn netwerks tal-elettriku 
u tal-gass irrispettivament mill-fruntieri, 
fosthom billi tiżgura li ebda Stat Membru 
ma jkun iżolat min-netwerk Ewropew, li 
għandu jiġi mkejjel mill-għadd ta' proġetti 
li jwasslu għal interkollegament effettiv 
bejn in-netwerks tal-Istati Membri u li 
jneħħu l-konġestjonijiet interni u jitqiesu 
wkoll is-sorsi enerġetiċi futuri disponibbli 
fl-Istati Membri;

Or. en

Emenda 69
Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) li ttejjeb is-sigurtà fil-provvista tal-
Unjoni, li għandu jiġi mkejjel minn kemm 
ikun hemm evoluzzjoni fir-reżiljenza tas-
sistema u s-sigurtà fl-operat tas-sistema, u 
kif ukoll mill-għadd ta' proġetti li 
jippermettu diversifikazzjoni tas-sorsi ta' 
provvista, tal-fornituri u tar-rotot;

(ii) li ttejjeb is-sigurtà u l-effiċjenza fil-
provvista tal-Unjoni permezz tal-
modernizzazzjoni tal-infrastrutturi, li 
għandu jiġi mkejjel minn kemm ikun 
hemm evoluzzjoni fir-reżiljenza tas-
sistema u s-sigurtà fl-operat tas-sistema, u 
kif ukoll mill-għadd ta' proġetti li 
jippermettu diversifikazzjoni tas-sorsi ta' 
provvista, tal-fornituri u tar-rotot;

Or. es

Emenda 70
Riikka Manner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

li tikkontribwixxi lejn l-iżvilupp 
sostenibbli u l-ħarsien tal-ambjent, b'mod 
partikolari billi tiffavorixxi l-integrazzjoni 

(iii) li tikkontribwixxi lejn l-iżvilupp 
sostenibbli u l-ħarsien tal-ambjent, b'mod 
partikolari billi tiffavorixxi l-integrazzjoni 
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ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli man-
netwerk ta' distribuzzjoni tal-enerġija u
tiżviluppa netwerks tad-dijossidu tal-
karbonju, li għandu jiġi mkejjel mit-twassil 
tal-enerġija rinnovabbli miċ-ċentri fejn tiġi 
ġġenerata lejn dawk ta' konsum u siti ta' 
ħżin, u mill-ammont ta' emissjonijiet ta' 
CO2 li ma jkunux ġew iġġenerati bis-saħħa 
ta' proġetti li nbnew li jkunu bbenefikaw 
mis-CEF.

ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli man-
netwerk ta' distribuzzjoni tal-enerġija,
tiżviluppa netwerks tad-diossidu tal-
karbonju u tinvesti fit-trasport sostenibbli, 
li għandu jiġi mkejjel mit-twassil tal-
enerġija rinnovabbli miċ-ċentri fejn tiġi 
ġġenerata lejn dawk ta' konsum u siti ta' 
ħżin, u mill-ammont ta' emissjonijiet ta' 
CO2 li ma jkunux ġew iġġenerati bis-saħħa 
ta' proġetti li nbnew li jkunu bbenefikaw 
mis-CEF.

Or. fi

Emenda 71
Wojciech Michał Olejniczak

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li jitħaffef il-pass ta' tħaddim ta' 
netwerks bi broadband veloċi u ultraveloċi 
u l-użu li jsir minnhom, inkluż mill-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), li 
għandu jiġi mkejjel mil-livell ta' kopertura 
tal-broadband u tal-broadband ultraveloċi u 
mill-għadd ta' djar li jkollhom abbonament 
għal kollegamenti bil-broadband li jaqbżu 
il-100 Mbps;

(i) li jitħaffef il-pass ta' tħaddim ta' 
netwerks bi broadband veloċi u ultraveloċi 
u l-użu li jsir minnhom, inkluż mill-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) u 
f'żoni rurali, li għandu jiġi mkejjel mil-
livell ta' kopertura tal-broadband u tal-
broadband ultraveloċi u mill-għadd ta' djar 
li jkollhom abbonament għal kollegamenti 
bil-broadband li jaqbżu il-100 Mbps;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Id-depopolazzjoni attwali taż-żoni rurali hija marbuta primarjament ma' standards ta' 
għajxien baxxi. Eżempju ta' dan huwa l-aċċess mhux adegwat għal internet broadband u 
servizzi pubbliċi online.

Emenda 72
Ana Miranda, Karima Delli

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

(i) li jitħaffef il-pass ta' tħaddim ta' 
netwerks bi broadband veloċi u ultraveloċi 
u l-użu li jsir minnhom, inkluż mill-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), li 
għandu jiġi mkejjel mil-livell ta' kopertura 
tal-broadband u tal-broadband ultraveloċi u 
mill-għadd ta' djar li jkollhom abbonament 
għal kollegamenti bil-broadband li jaqbżu 
il-100 Mbps;

(i) li jitħaffef il-pass ta' tħaddim ta' 
netwerks bi broadband veloċi u ultraveloċi 
u l-użu li jsir minnhom, inkluż mill-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) u 
fid-dar, li għandu jiġi mkejjel mil-livell ta' 
kopertura tal-broadband u tal-broadband 
ultraveloċi u mill-għadd ta' djar li jkollhom 
abbonament għal kollegamenti bil-
broadband li jaqbżu il-100 Mbps;

Or. es

Emenda 73
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li jitħaffef il-pass ta' tħaddim ta' 
netwerks bi broadband veloċi u ultraveloċi 
u l-użu li jsir minnhom, inkluż mill-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), li 
għandu jiġi mkejjel mil-livell ta' kopertura 
tal-broadband u tal-broadband ultraveloċi u 
mill-għadd ta' djar li jkollhom abbonament 
għal kollegamenti bil-broadband li jaqbżu 
il-100 Mbps;

(i) li jitħaffef il-pass ta' tħaddim ta' 
netwerks bi broadband veloċi u ultraveloċi 
fir-reġjuni kollha tal-UE u bejniethom u 
l-użu li jsir minnhom, inkluż mill-intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju (SMEs), li għandu 
jiġi mkejjel mil-livell ta' kopertura tal-
broadband u tal-broadband ultraveloċi u 
mill-għadd ta' djar li jkollhom abbonament 
għal kollegamenti bil-broadband li jaqbżu 
il-100 Mbps;

Or. fr

Emenda 74
Wojciech Michał Olejniczak

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



AM\913372MT.doc 33/71 PE496.462v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) li tħeġġeġ l-interkollegament u l-
interoperabbiltà bejn is-servizzi pubbliċi 
nazzjonali onlajn kif ukoll l-aċċess għal 
netwerks bħal dawn, li għandu jiġi mkejjel 
mill-persentaġġ ta' ċittadini u negozji li 
jkunu qed jużaw servizzi pubbliċi onlajn u 
mid-disponibbiltà ta' servizzi bħal dawn 
minn pajjiż għal ieħor irrispettivament 
mill-fruntieri.

(ii) li tħeġġeġ l-interkollegament u l-
interoperabbiltà bejn is-servizzi pubbliċi 
nazzjonali onlajn kif ukoll l-aċċess għal 
netwerks bħal dawn, speċjalment f'żoni 
rurali, li għandu jiġi mkejjel mill-
persentaġġ ta' ċittadini u negozji li jkunu 
qed jużaw servizzi pubbliċi onlajn u mid-
disponibbiltà ta' servizzi bħal dawn minn 
pajjiż għal ieħor irrispettivament mill-
fruntieri.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Id-depopolazzjoni attwali taż-żoni rurali hija marbuta primarjament ma' standards ta' 
għajxien baxxi. Eżempju ta' dan huwa l-aċċess mhux adegwat għal internet broadband u 
servizzi pubbliċi online.

Emenda 75
Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) li tħeġġeġ l-interkollegament u l-
interoperabbiltà bejn is-servizzi pubbliċi 
nazzjonali onlajn kif ukoll l-aċċess għal 
netwerks bħal dawn, li għandu jiġi mkejjel 
mill-persentaġġ ta' ċittadini u negozji li 
jkunu qed jużaw servizzi pubbliċi onlajn u 
mid-disponibbiltà ta' servizzi bħal dawn 
minn pajjiż għal ieħor irrispettivament 
mill-fruntieri.

(ii) li tħeġġeġ l-interkollegament u l-
interoperabbiltà bejn is-servizzi pubbliċi 
nazzjonali onlajn permezz tal-faċilitajiet 
offruti mill-gvern elettroniku kif ukoll l-
aċċess għal netwerks bħal dawn, li għandu 
jiġi mkejjel mill-persentaġġ ta' ċittadini u 
negozji li jkunu qed jużaw servizzi 
pubbliċi onlajn u mid-disponibbiltà ta' 
servizzi bħal dawn minn pajjiż għal ieħor 
irrispettivament mill-fruntieri.

Or. es
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Emenda 76
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa għall-perjodu mill-2014 sal-2020 
għandu jkun ta' EUR 50.000.00043. Dan l-
ammont għandu jitqassam bejn is-setturi 
msemmija fl-Artikolu 3 kif ġej:

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa għall-perjodu mill-2014 sal-2020 
għandu jkun ta' EUR XXX. Dan l-ammont 
għandu jitqassam bejn is-setturi msemmija 
fl-Artikolu 3 kif ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma jistgħux jiġu speċifikati ċifri konkreti sakemm ma jiġu konklużi negozjati dwar il-QFP 
futur.

Emenda 77
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) trasport: EUR 31 694 000 000, li 
minnhom EUR 10 000 000 000 għandhom 
jiġu trasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni 
sabiex jintefqu b'konformità ma' dan ir-
Regolament fl-Istati Membri eliġibbli 
għall-finanzjament mill-Fond ta' Koeżjoni;

(a) trasport: EUR XXX, li minnhom 
EUR XXX għandhom jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni mill-Fond ta' Koeżjoni sabiex 
jintefqu b'konformità ma' dan ir-
Regolament, mar-Regolament (UE) 
Nru [...]/2012 [CPR], u mar-Regolament 
(UE) Nru [...]/2012 [Fond ta' Koeżjoni] fl-
Istati Membri eliġibbli għall-finanzjament 
mill-Fond ta' Koeżjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma jistgħux ikunu speċifikati ċifri konkreti sakemm ma jiġu konklużi n-negozjati dwar il-QFP 
futur.
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Emenda 78
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) trasport: EUR 31 694 000 000, li 
minnhom EUR 10 000 000 000 għandhom 
jiġu trasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni sabiex 
jintefqu b'konformità ma' dan ir-
Regolament fl-Istati Membri eliġibbli 
għall-finanzjament mill-Fond ta' Koeżjoni;

(a) trasport: EUR 31 694 000 000, li 
minnhom EUR XXX għandhom jiġu 
trasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni sabiex 
jintefqu b'konformità ma' dan ir-
Regolament fl-Istati Membri eliġibbli 
għall-finanzjament mill-Fond ta' Koeżjoni;

Or. pl

Emenda 79
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) trasport: EUR 31 694 000 000, li 
minnhom EUR 10 000 000 000 għandhom 
jiġu trasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni 
sabiex jintefqu b'konformità ma' dan ir-
Regolament fl-Istati Membri eliġibbli 
għall-finanzjament mill-Fond ta' 
Koeżjoni;

(a) trasport: EUR 31 694 000 000, li 
minnhom EUR 10 000 000 000 għandhom 
jiġu allokati biex jiffinanzjaw proġetti tat-
trasport tan-network ewlieni tat-trasport 
fl-Istati Membri eliġibbli mill-Fond ta' 
Koeżjoni;

Or. en

Emenda 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Piotr Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jerzy 
Buzek, Andrzej Grzyb, Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta 
Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Lena Kolarska-Bobińska, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław 
Adam Siekierski, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joanna 
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Katarzyna Skrzydlewska, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, 
Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Wojciech 
Michał Olejniczak, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs 
Ferragut, Mojca KlevaSławomir Witold Nitras

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) trasport: EUR 31 694 000 000, li 
minnhom EUR 10 000 000 000 għandhom 
jiġu trasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni sabiex 
jintefqu b'konformità ma' dan ir-
Regolament fl-Istati Membri eliġibbli 
għall-finanzjament mill-Fond ta' 
Koeżjoni;

(a) trasport: EUR 31 694 000 000, li 
minnhom EUR 10 000 000 000 għandhom 
jiġu trasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni sabiex 
jintefqu għal proġetti elenkati fl-Anness 
ta' dan ir-Regolament, li jirrispettaw l-
allokazzjonijiet nazzjonali;

Or. en

Emenda 81
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) enerġija: EUR 9 121 000 000; (b) enerġija: EUR XXX;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma jistgħux ikunu speċifikati ċifri konkreti sakemm ma jiġu konklużi n-negozjati dwar il-QFP 
futur.

Emenda 82
Victor Boştinaru

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

(c) telekomunikazzjoni: 
EUR 9 185 000 000.

(c) telekomunikazzjoni: EUR XXX.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma jistgħux jiġu speċifikati ċifri konkreti sakemm ma jiġu konklużi n-negozjati dwar il-QFP 
futur.

Emenda 83
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Wara l-evalwazzjoni intermedjarja skont 
l-Artikolu 26, il-Kummissjoni tista' 
tittrasferixxi bejn is-setturi l-
approprjazzjonijiet tal-allokazzjoni 
stabbilita fil-paragrafu 1, bl-eċċezzjoni tal-
EUR 10 000 000 000 trasferiti mill-Fond 
ta' Koeżjoni għall-finanzjament ta' proġetti 
fis-settur tat-trasport fl-Istati Membri 
eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni.

3. Wara l-evalwazzjoni intermedjarja skont 
l-Artikolu 26(1), il-Kummissjoni tista' 
tittrasferixxi bejn is-setturi l-
approprjazzjonijiet tal-allokazzjoni 
stabbilita fil-paragrafu 1 sa valur massimu 
ta' 10% għal kull settur, bl-eċċezzjoni tal-
EUR XXX li tqiegħdu għad-dispożizzjoni
mill-Fond ta' Koeżjoni għall-finanzjament 
ta' proġetti fis-settur tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ ċertu grad ta' flessibilità, iżda jeħtieġ li jiġu definiti l-limiti tiegħu.

Emenda 84
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Wara l-evalwazzjoni intermedjarja skont 
l-Artikolu 26.1, il-Kummissjoni tista' 
tittrasferixxi bejn is-setturi l-
approprjazzjonijiet tal-allokazzjoni 
stabbilita fil-paragrafu 1, bl-eċċezzjoni tal-
EUR 10 000 000 000 trasferiti mill-Fond 
ta' Koeżjoni għall-finanzjament ta' proġetti 
fis-settur tat-trasport fl-Istati Membri 
eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni.

3. Wara l-evalwazzjoni intermedjarja skont 
l-Artikolu 26.1, il-Kummissjoni tista' 
tittrasferixxi bejn is-setturi l-
approprjazzjonijiet tal-allokazzjoni 
stabbilita fil-paragrafu 1, bl-eċċezzjoni tal-
EUR XXX trasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni 
għall-finanzjament ta' proġetti fis-settur tat-
trasport fl-Istati Membri eliġibbli għall-
Fond ta' Koeżjoni.

Or. pl

Emenda 85
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Wara l-evalwazzjoni intermedjarja skont 
l-Artikolu 26.1, il-Kummissjoni tista' 
tittrasferixxi bejn is-setturi l-
approprjazzjonijiet tal-allokazzjoni 
stabbilita fil-paragrafu 1, bl-eċċezzjoni tal-
EUR 10 000 000 000 trasferiti mill-Fond 
ta' Koeżjoni għall-finanzjament ta' 
proġetti fis-settur tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni.

3. Wara l-evalwazzjoni intermedjarja skont 
l-Artikolu 26(1), il-Kummissjoni tista' 
tittrasferixxi bejn is-setturi l-
approprjazzjonijiet tal-allokazzjoni 
stabbilita fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 86
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) azzjonijiet li jimplimentaw in-netwerk (a) azzjonijiet li jimplimentaw in-netwerk 
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ewlieni skont Kapitolu III tar-Regolament 
(UE) Nru XXXX/2012 [Linji Gwida tat-
TEN-T], inkluż it-tħaddim ta' teknoloġiji 
ġodda u innovazzjoni skont l-Artikolu 39 
tar-Regolament (UE) Nru XXXX/2012 
[Linji Gwida tat-TEN-T];

ewlieni skont il-Kapitolu III tar-
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [Linji 
Gwida tat-TEN-T], inkluż it-tħaddim ta' 
teknoloġiji ġodda u innovazzjoni skont l-
Artikolu 39 tar-Regolament (UE) 
Nru XXXX/2012 [Linji Gwida tat-TEN-T], 
kif ukoll studji dwar l-impatt 
soċjoekonomiku li jista' jkollhom l-
implimentazzjoni u l-istrutturar ta' dawn 
l-objettivi;

Or. es

Emenda 87
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) azzjonijiet li jimplimentaw in-netwerk 
ewlieni skont Kapitolu III tar-Regolament 
(UE) Nru XXXX/2012 [Linji Gwida tat-
TEN-T], inkluż it-tħaddim ta' teknoloġiji 
ġodda u innovazzjoni skont l-Artikolu 39 
tar-Regolament (UE) Nru XXXX/2012 
[Linji Gwida tat-TEN-T];

(a) azzjonijiet li jimplimentaw 
esklussivament in-netwerk ewlieni skont 
Kapitolu III tar-Regolament (UE) 
Nru XXXX/2012 [Linji Gwida tat-TEN-T], 
inkluż it-tħaddim ta' teknoloġiji ġodda u 
innovazzjoni skont l-Artikolu 39 tar-
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [Linji 
Gwida tat-TEN-T];

Or. en

Emenda 88
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) azzjonijiet li jtejbu u jaġġornaw l-
infrastruttura tal-ferroviji eżistenti;

Or. en
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Emenda 89
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) azzjonijiet li jimplimentaw in-
network komprensiv f'konformità mal-
Kapitolu II tar-Regolament tal-UE dwar 
il-linji gwida TEN-T, meta tali azzjonijiet 
jgħinu l-interkonnessjoni tar-reġjuni 
kollha tal-UE, inklużi r-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u ultraperiferiċi u 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp tan-
network ewlieni;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

M'għandniex neskludu kompletament l-appoġġ għan-netwerk komprensiv f'każijiet fejn l-
appoġġ għall-proġetti jista' jkollu valur miżjud għan-network ewlieni, filwaqt li fl-istess ħin 
jinkoraġġixxi l-koeżjoni territorjali. 

Emenda 90
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) azzjonijiet sabiex jitnaqqas l-istorjbu li 
joħroġ mill-ferroviji li jġorru l-merkanzija 
permezz ta' twaħħil ta' tagħmir apposta 
mal-vetturi kollha li joperaw fuq il-linji tal-
ferroviji;

(f) azzjonijiet immirati biex jitnaqqas l-
istorbju li joħroġ mill-ferroviji permezz ta' 
twaħħil ta' tagħmir apposta mal-vetturi 
kollha li joperaw fuq il-linji tal-ferroviji;

Or. en
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Emenda 91
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) azzjonijiet sabiex jitnaqqas l-istorjbu li 
joħroġ mill-ferroviji li jġorru l-merkanzija 
permezz ta' twaħħil ta' tagħmir apposta 
mal-vetturi kollha li joperaw fuq il-linji tal-
ferroviji;

(f) azzjonijiet sabiex jitnaqqas l-istorjbu li 
joħroġ mill-ferroviji li jġorru l-merkanzija 
permezz ta' twaħħil u modernizzazzjoni ta' 
tagħmir apposta mal-vetturi kollha li 
joperaw fuq il-linji tal-ferroviji;

Or. es

Emenda 92
Victor Boştinaru

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistimola u 
tiffaċilita l-ilħuq tal-ftehim msemmi fis-
subparagrafu preċedenti, u għandha 
tirrapporta lill-Parlament kull sena dwar 
il-każijiet meta kien hemm problemi, u 
dwar in-natura tad-diffikultajiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Kummissjoni tiffaċilita l-kuntatt bejn l-Istati Membri differenti 
kkonċernati, biex tiżgura l-effikaċja fl-implimentazzjoni tal-proġetti. Il-Parlament Ewropew 
għandu jiġi infurmat dwar kwalunkwe problema li tista' tinqala', u dwar in-natura tagħha, 
peress li din tista' timpedixxi r-realizzazzjoni tal-proġetti previsti minn dan ir-Regolament.

Emenda 93
Oldřich Vlasák
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Nefqa marbuta max-xiri ta' art ma 
għandhiex titqies bħala spiża eliġibbli.

imħassar

Or. en

Emenda 94
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-VAT ma għandhiex titqies bħala 
spiża eliġibbli.

7. Il-VAT mhux rekuperabbli titqies bħala 
spiża eliġibbli.

Or. en

Emenda 95
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-VAT ma għandhiex titqies bħala spiża 
eliġibbli.

7. Il-VAT ma għandhiex titqies bħala spiża 
eliġibbli minbarra jekk tkun rekuperabbli 
mill-benefiċjarju finali skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali tal-VAT.

Or. en

Emenda 96
Tamás Deutsch
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-VAT ma għandhiex titqies bħala 
spiża eliġibbli.

7. Il-VAT mhux rinfondibbli għandha
titqies bħala spiża eliġibbli.

Or. en

Emenda 97
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-VAT ma għandhiex titqies bħala 
spiża eliġibbli.

7. Il-VAT għandha titqies bħala spiża 
eliġibbli.

Or. en

Emenda 98
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Proposti jistgħu jiġu mressqa minn 
wieħed jew bosta Stati Membri, 
organizzazzjonijiet internazzjonali, impriżi 
konġunti, jew impriżi pubbliċi jew privati 
jew korpi stabbiliti fl-Istati Membri.

1. Il-proposti jistgħu jiġu mressqa minn 
wieħed jew bosta Stati Membri, korpi 
sovranazzjonali b'setgħat leġiżlattivi, 
organizzazzjonijiet internazzjonali, impriżi 
konġunti, jew impriżi pubbliċi jew privati 
jew korpi stabbiliti fl-Istati Membri.

Or. es

Emenda 99
Victor Boştinaru
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali;

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali; 20 % tal-
finanzjament fl-ambitu tas-CEF 
għandhom ikunu allokati għal programmi 
dwar punti ta' qsim tal-fruntiera.

Or. en

Emenda 100
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispejjeż eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali;

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art u 
awtostradi tal-baħar: l-ammont ta' 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20 % tal-ispejjeż 
eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi 
miżjuda għal 30 % għal azzjonijiet li 
jindirizzaw il-konġestjonijiet; ir-rata ta' 
finanzjament tista' tiġi miżjuda għal 40 % 
għal azzjonijiet li jikkonċernaw sezzjonijiet 
transkonfinali;

Or. pt

Emenda 101
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali;

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż it-30 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 40 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda 
għal 50 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali;

Or. en

Emenda 102
Ana Miranda, Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruportijiet, azzjonijiet sabiex 
jitnaqqas l-istorjbu li joħroġ mill-ferroviji 
li jġorru l-merkanzija permezz ta' twaħħil 
ta' tagħmir apposta mal-vetturi kollha li 
joperaw fuq il-linji tal-ferroviji, kif ukoll l-
iżvilupp ta' portijiet u pjattaformi 
multimodali: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż 
l-20 % tal-ispiża eliġibbli;

(ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruporti, azzjonijiet sabiex 
jitnaqqas l-istorjbu li joħroġ mill-ferroviji 
li jġorru l-merkanzija permezz ta' twaħħil 
ta' tagħmir apposta mal-vetturi kollha li 
joperaw fuq il-linji tal-ferroviji, li 
jiffaċilitaw il-modernizazzjoni tiegħu bil-
għan li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' 
tniġġis, kif ukoll l-iżvilupp ta' portijiet u 
pjattaformi multimodali: l-ammont ta' 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20 % tal-ispiża eliġibbli;

Or. es

Emenda 103
Riikka Manner
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruportijiet, azzjonijiet sabiex 
jitnaqqas l-istorjbu li joħroġ mill-ferroviji li 
jġorru l-merkanzija permezz ta' twaħħil ta' 
tagħmir apposta mal-vetturi kollha li 
joperaw fuq il-linji tal-ferroviji, kif ukoll l-
iżvilupp ta' portijiet u pjattaformi 
multimodali: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż 
l-20 % tal-ispejjeż eliġibbli.

(ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruporti, azzjonijiet sabiex 
jitnaqqas l-istorjbu li joħroġ mill-ferroviji li 
jġorru l-merkanzija permezz ta' twaħħil ta' 
tagħmir apposta mal-vetturi kollha li 
joperaw fuq il-linji tal-ferroviji, kif ukoll l-
iżvilupp ta' portijiet u pjattaformi 
multimodali: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż 
it-30 % tal-ispejjeż eliġibbli.

Or. fi

Emenda 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruportijiet, azzjonijiet sabiex 
jitnaqqas l-istorjbu li joħroġ mill-ferroviji 
li jġorru l-merkanzija permezz ta' twaħħil 
ta' tagħmir apposta mal-vetturi kollha li 
joperaw fuq il-linji tal-ferroviji, kif ukoll l-
iżvilupp ta' portijiet u pjattaformi 
multimodali: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż 
l-20% tal-ispiża eliġibbli.

(ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruporti, azzjonijiet sabiex 
jitnaqqas l-istorjbu li joħroġ mill-ferroviji 
li jġorru l-merkanzija permezz ta' twaħħil 
ta' tagħmir apposta mal-vetturi kollha li 
joperaw fuq il-linji tal-ferroviji, kif ukoll l-
iżvilupp ta' portijiet fir-reġjuni kollha u 
pjattaformi multimodali: l-ammont ta' 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni ma 
għandux jaqbeż l-20% tal-ispiża eliġibbli.

Or. fr

Emenda 105
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruportijiet, azzjonijiet sabiex 
jitnaqqas l-istorjbu li joħroġ mill-ferroviji li 
jġorru l-merkanzija permezz ta' twaħħil ta' 
tagħmir apposta mal-vetturi kollha li 
joperaw fuq il-linji tal-ferroviji, kif ukoll l-
iżvilupp ta' portijiet u pjattaformi 
multimodali: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż 
l-20 % tal-ispiża eliġibbli.

(ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruporti, azzjonijiet sabiex 
jitnaqqas l-istorjbu li joħroġ mill-ferroviji li 
jġorru l-merkanzija permezz ta' twaħħil ta' 
tagħmir apposta mal-vetturi kollha li 
joperaw fuq il-linji tal-ferroviji, kif ukoll l-
iżvilupp ta' portijiet u pjattaformi 
multimodali: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż 
it-30 % tal-ispiża eliġibbli.

Or. en

Emenda 106
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruportijiet, azzjonijiet sabiex 
jitnaqqas l-istorjbu li joħroġ mill-ferroviji 
li jġorru l-merkanzija permezz ta' twaħħil 
ta' tagħmir apposta mal-vetturi kollha li 
joperaw fuq il-linji tal-ferroviji, kif ukoll l-
iżvilupp ta' portijiet u pjattaformi 
multimodali: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż 
l-20 % tal-ispiża eliġibbli;

(ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruporti, azzjonijiet sabiex 
jitnaqqas l-istorbju li joħroġ mill-ferroviji 
li jġorru l-merkanzija permezz ta' twaħħil 
ta' tagħmir apposta mal-vetturi kollha li 
joperaw fuq il-linji tal-ferroviji, kif ukoll l-
iżvilupp ta' portijiet u pjattaformi 
multimodali: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż 
l-20 % tal-ispiża eliġibbli; għandhom 
jitqiesu b'mod partikolari l-azzjonijiet li 
jistgħu ikunu applikabbli f'portijiet u 
ajruporti fil-gżejjer. 

Or. es

Emenda 107
Karima Delli
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-għajnuna finanzjarja kollha tal-
Unjoni għal proġetti stradali m'għandhiex 
taqbeż it-30 % tal-ammonti totali minfuqa 
fuq proġetti tal-ferroviji, mixi u użu tar-
roti;

Or. en

Emenda 108
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) is-Sistema Ewropea għall-Ġestjoni tat-
Traffiku Ferrovjarju (ERTMS – European 
Rail Traffic Management System): l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż il-50 % tal-
ispiża eliġibbli;

(i) is-Sistema Ewropea għall-Ġestjoni tat-
Traffiku Ferrovjarju (ERTMS – European 
Rail Traffic Management System) u t-
tnaqqis tal-istorbju li joħroġ mill-ferroviji 
li jġorru l-merkanzija fl-istess sors: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż il-50 % tal-
ispiża eliġibbli;

Or. en

Emenda 109
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) is-Sistema Ewropea għall-Ġestjoni tat-
Traffiku Ferrovjarju (ERTMS – European 
Rail Traffic Management System): l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-

(i) is-Sistema Ewropea għall-Ġestjoni tat-
Traffiku Ferrovjarju (ERTMS – European 
Rail Traffic Management System) u 
Sistemi ta' Informazzjoni tax-Xmajjar: l-
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Unjoni ma għandux jaqbeż il-50 % tal-
ispiża eliġibbli;

ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż il-50 % tal-
ispiża eliġibbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-RIS (Sistema ta' Informazzjoni tax-Xmajjar) hija forma ta' ġestjoni tat-traffiku li ma 
tagħmilx ħsara lill-ambjent u bħala tali għandu jkollha kundizzjonijiet indaqs bħall-ġestjoni 
tat-trasport ferrovjarju.

Emenda 110
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-rati ta' kofinanzjament imsemmija
hawn fuq jistgħu jiġu miżjuda b'sa mhux 
aktar minn 10 punti perċentwali għal 
azzjonijiet li għandhom sinerġiji 
transsettorjali, li jilħqu l-objettivi ta' 
mitigazzjoni fil-klima, li jtejbu r-reżiljenza 
għall-klima jew li jnaqqsu l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b'effett ta' serra. Din iż-żieda 
ma għandhiex tapplika għar-rati ta' 
kofinanzjament imsemmija fl-Artikolu 11.

5. Ir-rati ta' kofinanzjament imsemmija 
hawn fuq jistgħu jiġu miżjuda b'sa mhux 
aktar minn 10 punti perċentwali għal 
azzjonijiet li għandhom sinerġiji 
transsettorjali, li jilħqu l-objettivi ta' 
mitigazzjoni fil-klima, li jtejbu r-reżiljenza 
għall-klima jew li jnaqqsu l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b'effett ta' serra u f'każ ta' 
investimenti f'żoni bi żvantaġġi naturali, 
bħar-reġjuni ultraperiferiċi, skont l-
Artikoli 355 u 375 tat-TFUE. Din iż-żieda 
ma għandhiex tapplika għar-rati ta' 
kofinanzjament imsemmija fl-Artikolu 11.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Wara l-għażla ta' proġett ta' interess komuni fir-reġjuni ultraperiferiċi, dawn ir-reġjuni 
għandhom ikunu eliġibbli għal din ir-rata miżjuda minħabba l-karatteristiċi speċjali 
tagħhom, kif speċifikat fl-Artikoli 355 u 375 tat-TFUE.

Emenda 111
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 112
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sejħiet speċifiċi għal fondi trasferiti mill-
Fond ta' Koeżjoni fil-qasam tat-trasport

Proġetti ffinanzjati mir-riżorsi tal-Fond ta' 
Koeżjoni fil-qasam tat-trasport

Or. en

Emenda 113
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward tal-EUR 10 000 000 000
transferiti mill-Fond ta' Koeżjoni 
[Regolament XXX l-Artikolu XX] li 
għandhom jintefqu fl-Istati Membri 
eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta' 
Koeżjoni, se jiġu mnedija sejħiet speċifiċi
għal proġetti li jimplimentaw in-netwerk 
ewlieni esklussivament fl-Istati Membri 
eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta' 
Koeżjoni.

1. Fir-rigward tal-EUR XXX mqiegħda 
għad-dispożizzjoni mill-Fond ta' Koeżjoni 
li għandhom jintefqu għal proġetti li 
jimplimentaw esklussivament in-netwerk 
ewlieni fl-Istati Membri eliġibbli għal 
finanzjament mill-Fond ta' Koeżjoni, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni wara 
ftehim preċedenti mal-Istat Membru 
kkonċernat, li jistabbilixxi l-ammont li 
għandu jiġi allokat u l-proġetti tal-
infrastruttura tat-trasport b'valur miżjud 
Ewropew li se jitwettqu minn kull Stat 
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Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjoni tas-CPR ivvutata mill-Kumitat REGI f'Lulju 2012 [Art. 84(4)].

Emenda 114
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward tal-EUR 10 000 000 000
transferiti mill-Fond ta' Koeżjoni 
[Regolament XXX l-Artikolu XX] li 
għandhom jintefqu fl-Istati Membri 
eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta' 
Koeżjoni, se jiġu mnedija sejħiet speċifiċi 
għal proġetti li jimplimentaw in-netwerk 
ewlieni esklussivament fl-Istati Membri 
eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta' 
Koeżjoni.

1. Fir-rigward tal-EUR XXX transferiti 
mill-Fond ta' Koeżjoni [Regolament XXX 
l-Artikolu XX] li għandhom jintefqu fl-
Istati Membri eliġibbli għal finanzjament 
mill-Fond ta' Koeżjoni, se jiġu mnedija 
sejħiet speċifiċi għal proġetti li 
jimplimentaw in-netwerk ewlieni 
esklussivament fl-Istati Membri eliġibbli 
għal finanzjament mill-Fond ta' Koeżjoni.

Or. pl

Emenda 115
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-regoli applikabbli għas-settur tat-
trasport skont dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw għal dawn is-sejħiet 
speċifiċi. Meta jkun il-waqt li jiġu 
implimentati dawn is-sejħiet, għandha 
tingħata l-ogħla prijorità possibbli lill-
proġetti li jirrispettaw l-allokazzjonijiet 

imħassar
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nazzjonali taħt il-Fond ta' Koeżjoni.

Or. en

Emenda 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-regoli applikabbli għas-settur tat-
trasport skont dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw għal dawn is-sejħiet 
speċifiċi. Meta jkun il-waqt li jiġu 
implimentati dawn is-sejħiet, għandha 
tingħata l-ogħla prijorità possibbli lill-
proġetti li jirrispettaw l-allokazzjonijiet
nazzjonali taħt il-Fond ta' Koeżjoni.

2. Ir-regoli applikabbli għas-settur tat-
trasport skont dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw għal dawn is-sejħiet 
speċifiċi. Meta jkun il-waqt li jiġu 
implimentati dawn is-sejħiet, għandha tiġi 
żgurata l-applikazzjoni ġenwina tal-
prinċipju tar-rispett tal-allokazzjonijiet 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 117
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-regoli applikabbli għas-settur tat-
trasport skont dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw għal dawn is-sejħiet 
speċifiċi. Meta jkun il-waqt li jiġu 
implimentati dawn is-sejħiet, għandha 
tingħata l-ogħla prijorità possibbli lill-
proġetti li jirrispettaw l-allokazzjonijiet 
nazzjonali taħt il-Fond ta' Koeżjoni.

2. Ir-regoli applikabbli għas-settur tat-
trasport skont dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw għal dawn is-sejħiet 
speċifiċi. Meta jkun il-waqt li jiġu 
implimentati dawn is-sejħiet, għandha 
tingħata l-ogħla prijorità possibbli lill-
proġetti li jikkonċernaw it-taqsimiet 
transkonfinali u li jirrispettaw l-
allokazzjonijiet nazzjonali taħt il-Fond ta' 
Koeżjoni.

Or. es
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Emenda 118
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-regoli applikabbli għas-settur tat-
trasport skont dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw għal dawn is-sejħiet 
speċifiċi. Meta jkun il-waqt li jiġu 
implimentati dawn is-sejħiet, għandha 
tingħata l-ogħla prijorità possibbli lill-
proġetti li jirrispettaw l-allokazzjonijiet 
nazzjonali taħt il-Fond ta' Koeżjoni.

2. Ir-regoli applikabbli għas-settur tat-
trasport skont dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw għal dawn is-sejħiet 
speċifiċi. Meta jkun il-waqt li jiġu 
implimentati dawn is-sejħiet, għandha 
tingħata l-ogħla prijorità possibbli lill-
proġetti li jirrispettaw l-allokazzjonijiet 
nazzjonali taħt il-Fond ta' Koeżjoni, bil-
għan li jiġu eliminati l-ostakli għall-
mobilità, inkluż f'reġjuni remoti, l-aktar 
imbiegħda jew ultraperiferiċi.

Or. pt

Emenda 119
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-regoli applikabbli għas-settur tat-
trasport skont dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw għal dawn is-sejħiet 
speċifiċi. Meta jkun il-waqt li jiġu 
implimentati dawn is-sejħiet, għandha 
tingħata l-ogħla prijorità possibbli lill-
proġetti li jirrispettaw l-allokazzjonijiet 
nazzjonali taħt il-Fond ta' Koeżjoni.

2. Ir-regoli applikabbli għas-settur tat-
trasport skont dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw għal dawn is-sejħiet 
speċifiċi.

Sal-31 ta' Diċembru 2016, l-għażla tal-
proġetti eliġibbli għal finanzjament 
għandha tirrispetta l-allokazzjonijiet 
nazzjonali skont il-Fond ta' Koeżjoni; Sa 
mill-1 ta' Jannar 2017, ir-riżorsi trasferiti 
lill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa li ma 



PE496.462v01-00 54/71 AM\913372MT.doc

MT

ġewx impenjati għal proġett tal-
infrastruttura tat-trasport, għandhom 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Istati 
Membri kollha eliġibbli għall-Fond ta' 
Koeżjoni biex jiffinanzjaw proġetti tal-
infrastruttura tat-trasport skont dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 120
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta' deroga mill-Artikolu 10, u 
fir-rigward tal-EUR 10 000 000 000
trasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni 
[Regolament XXX l-Artikolu XX] li 
għandhom jintefqu mill-Istati Membri 
eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta' 
Koeżjoni, ir-rati massimi ta' finanzjament 
għandhom ikunu dawk aplikabbli għal 
Fond ta' Koeżjoni msemmija fl-Artikoli 22 
u 110.3 tar-Regolament (UE) 
Nru XXX2012 [Ir-Regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' 
Koeżjoni, il-Fond Agrikolu għall-Iżvilupp 
Rurali u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet 
Marittimi u s-Sajd koperti mill-Qafas 
Strateġiku Komuni u li jistipula 
dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li 
jirrevoka r-Regolament (KE) 
Nru 1083/2006] għall-azzjonijiet li ġejjin:

3. Permezz ta' deroga mill-Artikolu 10, u 
fir-rigward tal-EUR XXX trasferiti mill-
Fond ta' Koeżjoni [Regolament XXX l-
Artikolu XX] li għandhom jintefqu mill-
Istati Membri eliġibbli għal finanzjament 
mill-Fond ta' Koeżjoni, ir-rati massimi ta' 
finanzjament għandhom ikunu dawk 
aplikabbli għal Fond ta' Koeżjoni 
msemmija fl-Artikoli 22 u 110.3 tar-
Regolament (UE) Nru XXX2012 [Ir-
Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-
Fond Agrikolu għall-Iżvilupp Rurali u l-
Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u 
s-Sajd koperti mill-Qafas Strateġiku 
Komuni u li jistipula dispożizzjonijiet 
ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li 
jirrevoka r-Regolament (KE) 
Nru 1083/2006] għall-azzjonijiet li ġejjin:

Or. pl
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Emenda 121
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta' deroga mill-Artikolu 10, u 
fir-rigward tal-EUR 10 000 000 000 
trasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni 
[Regolament XXX l-Artikolu XX] li 
għandhom jintefqu mill-Istati Membri 
eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta' 
Koeżjoni, ir-rati massimi ta' finanzjament 
għandhom ikunu dawk aplikabbli għal 
Fond ta' Koeżjoni msemmija fl-Artikoli 22 
u 110 tar-Regolament (UE) Nru XXX2012
[Ir-Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-
Fond Agrikolu għall-Iżvilupp Rurali u l-
Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u 
s-Sajd koperti mill-Qafas Strateġiku 
Komuni u li jistipula dispożizzjonijiet 
ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li 
jirrevoka r-Regolament (KE) 
Nru 1083/2006]45 għall-azzjonijiet li ġejjin:

3. Permezz ta' deroga mill-Artikolu 10, u 
fir-rigward tal-EUR XXX li tqiegħdu 
għad-dispożizzjoni mill-Fond ta' Koeżjoni 
[Regolament XXX l-Artikolu XX] li 
għandhom jintefqu mill-Istati Membri 
eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta' 
Koeżjoni, ir-rati massimi ta' finanzjament 
għandhom ikunu dawk aplikabbli għal 
Fond ta' Koeżjoni msemmija fl-Artikoli 22 
u 110 tar-Regolament (UE) Nru XXX/2012
[Ir-Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-
Fond Agrikolu għall-Iżvilupp Rurali u l-
Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u 
s-Sajd koperti mill-Qafas Strateġiku 
Komuni u li jistipula dispożizzjonijiet 
ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li 
jirrevoka r-Regolament (KE) 
Nru 1083/2006]45 għall-azzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma jistgħux jiġu speċifikati ċifri konkreti sakemm ma jiġu konklużi n-negozjati dwar il-QFP 
futur.

Emenda 122
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art; (i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art u 
awtostradi tal-baħar:

Or. pt

Emenda 123
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) kollegamenti ta' trasport fuq l-art għal 
portijiet u ajruportijiet, l-iżvilupp ta' 
pjattaformi multimodali u ta' portijiet;

(iii) kollegamenti ta' trasport fuq l-art għal 
portijiet u ajruportijiet, l-iżvilupp ta' 
pjattaformi multimodali u ta' portijiet u 
konnessjonijiet marittimi sostenibbli;

Or. es

Emenda 124
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) kollegamenti ta' trasport fuq l-art għal 
portijiet u ajruportijiet, l-iżvilupp ta' 
pjattaformi multimodali u ta' portijiet;

(iii) kollegamenti ta' trasport fuq l-art għal 
portijiet u ajruportijiet, l-iżvilupp ta' 
pjattaformi multimodali u ta' portijiet, u 
azzjonijiet li jappoġġaw it-teknoloġiji l-
ġodda u l-innovazzjoni għall-forom kollha 
ta' trasport;

Or. pt

Emenda 125
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) kollegamenti ta' trasport fuq l-art għal 
portijiet u ajruportijiet, l-iżvilupp ta' 
pjattaformi multimodali u ta' portijiet;

(iii) kollegamenti ta' trasport fuq l-art għal 
portijiet u ajruporti, l-iżvilupp ta' 
pjattaformi multimodali u ta' portijiet fir-
reġjuni kollha tal-UE;

Or. fr

Emenda 126
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) azzjonijiet għat-tnaqqis tal-istorbju 
ferrovjarju inkluż permezz ta' twaħħil ta' 
tagħmir apposta mal-vetturi eżistenti li 
joperaw fuq il-linji tal-ferroviji sabiex jiġi 
żgurat l-użu vijabbli tan-netwerk TEN-T li 
jirrispetta r-rekwiżiti rigward il-livell ta' 
storbju.

Or. en

Emenda 127
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) konnessjonijiet marittimi u tat-
trasport bl-ajru ma' reġjuni remoti u 
gżejjer b'konġestjonijiet gravi ta' 
komunikazzjoni mal-kontinent Ewropew.
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Or. pt

Emenda 128
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) is-Sistema Ewropea għall-Ġestjoni tat-
Traffiku Ferrovjarju (European Rail Traffic 
Management System – ERTMS);

(i) is-Sistema Ewropea għall-Ġestjoni tat-
Traffiku Ferrovjarju (European Rail Traffic 
Management System – ERTMS); is-
Servizzi tal-Informazzjoni tax-Xmajjar 
(RIS) u s-Sistemi ta' Ġestjoni u 
Informazzjoni tat-Traffiku Marittimu 
(VTMIS).

Or. en

Emenda 129
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt c – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) azzjonijiet li jappoġġaw l-iżvilupp tal-
awtostradi tal-baħar.

Or. pt

Emenda 130
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Sabiex jiġi żgurat l-ogħla assorbiment 
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possibbli tal-fondi li tqiegħdu għad-
dispożizzjoni mill-Fond ta' Koeżjoni 
għall-Istati Membri eliġibbli għall-Fond 
ta' Koeżjoni, għandu jingħata appoġġ 
partikolari lill-azzjonijiet ta' appoġġ tal-
programm skont il-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa, immirati li jsaħħu l-kapaċità 
istituzzjonali u l-effiċjenza tal-
amministrazzjonijiet pubbliċi u tas-
servizzi pubbliċi relatati mal-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta' proġetti msemmija 
fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 131
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Għall-appoġġ tal-Istati Membri 
eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni, u li 
jistgħu jesperjenzaw diffikultajiet fid-
disinn ta' proġetti b'livell suffiċjenti ta' 
maturità, kwalità u valur miżjud tal-UE, 
il-Kummissjoni għandha torganizza 
sejħiet addizzjonali. Sabiex jiġi żgurat l-
ogħla assorbiment possibbli tal-fondi 
trasferiti fl-Istati Membri kollha eliġibbli 
għall-Fond ta' Koeżjoni, għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-
azzjonijiet ta' appoġġ tal-programm skont 
il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, 
immirati li jsaħħu l-kapaċità istituzzjonali 
u l-effiċjenza tal-amministrazzjonijiet 
pubbliċi u tas-servizzi pubbliċi relatati 
mal-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 
proġetti elenkati fl-Anness 1 ta' dan ir-
Regolament.

Or. en
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Emenda 132
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Ir-riżorsi tal-Fond ta' Koeżjoni użati 
għall-finanzjament ta' proġetti fis-settur 
tat-trasport fl-Istati Membri eliġibbli 
m'għandhomx jgħoddu mas-sistema tal-
limiti massimi tal-Fond ta' Koeżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riżorsi tal-Fond ta' Koeżjoni użati għal strument barra mill-ambitu tal-Politika ta' Koeżjoni 
bħas-CEF, m'għandux jingħadd mas-sistema tal-limiti massimi.

Emenda 133
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) wara evalwazzjoni ta' kif qed jimxi l-
proġett, b'mod partikolari f'każ ta' dewmien 
kbir fl-implimentazzjoni tal-azzjoni.

(c) wara evalwazzjoni ta' kif qed jimxi l-
proġett, b'mod partikolari f'każ ta' dewmien 
kbir fl-implimentazzjoni tal-azzjoni li 
jirriżulta mir-responsabilità diretta tal-
benefiċjarji.

Or. en

Emenda 134
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Azzjonijiet appoġġati permezz ta' 
strumenti finanzjarji għandhom jintgħażlu 
fuq il-bażi ta' min ikun applika l-ewwel 
jinqeda l-ewwel u għandhom ifittxu li 
jkollhom diversifikazzjoni settorjali skont 
l-Artikoli 3 u 4, kif ukoll diversifikazzjoni 
ġeografika gradwali minn fost l-Istati 
Membri.

1. Azzjonijiet appoġġati permezz ta' 
strumenti finanzjarji għandhom jintgħażlu 
fuq il-bażi ta' min ikun applika l-ewwel 
jinqeda l-ewwel u għandhom ifittxu li 
jkollhom diversifikazzjoni settorjali skont 
l-Artikoli 3 u 4, kif ukoll jiżguraw 
diversifikazzjoni ġeografika minn fost l-
Istati Membri.

Or. en

Emenda 135
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programmi li jindirizzaw b'mod speċifiku 
l-problemi tal-bogħod u l-iżolament fl-
oqsma tat-trasport, l-enerġija u l-
komunikazzjonijiet, sabiex ikunu jistgħu 
jintaħqu l-objettivi ta' dan ir-Regolament 
fir-reġjuni ultraperiferiċi.

Or. pt

Emenda 136
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom, għal proġetti 
relatati mas-setturi tat-trasport u l-enerġija, 
iwettqu l-monitoraġġ tekniku u l-kontroll 
finanzjarju ta' azzjonijiet b'kooperazzjoni 

L-Istati Membri għandhom, għal proġetti 
relatati mas-setturi tat-trasport, l-enerġija u 
t-telekomunikazzjonijiet, iwettqu l-
monitoraġġ tekniku u l-kontroll finanzjarju 
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mill-qrib mal-Kummissjoni u għandhom 
jiċċertifikaw ir-realtà u l-konformità tal-
ispiża li tkun saret fir-rigward ta' proġetti 
jew partijiet ta' proġetti. L-Istati Membri 
jistgħu jitolbu l-parteċipazzjoni tal-
Kummissjoni waqt kontrolli fuq il-post.

ta' azzjonijiet b'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni u għandhom 
jiċċertifikaw ir-realtà u l-konformità tal-
ispiża li tkun saret fir-rigward ta' proġetti 
jew partijiet ta' proġetti. L-Istati Membri 
jistgħu jitolbu l-parteċipazzjoni tal-
Kummissjoni waqt kontrolli fuq il-post.

Or. en

Emenda 137
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-qasam tat-telekomunikazzjoni b'mod 
partikolari, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jagħmlu kull sforz 
sabiex jassiguraw iċ-ċertezza legali 
meħtieġa u l-kundizzjonijiet ta' investiment 
li jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tal-
proġetti li jirċievu għajnuna finanzjarja 
mill-Unjoni skont dan ir-Regolament.

Fil-qasam tat-telekomunikazzjoni, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ukoll jagħmlu kull sforz sabiex 
jassiguraw iċ-ċertezza legali meħtieġa u l-
kundizzjonijiet ta' investiment li 
jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tal-proġetti 
li jirċievu għajnuna finanzjarja mill-Unjoni 
skont dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 138
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
kollha addattati illi jiżguraw li, meta xi 
azzjonijiet skont dan ir-Regolament jiġu 
implimentati, l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni jitħarsu permezz tal-applikazzjoni 
ta' miżuri ta' prevenzjoni kontra l-frodi, il-
korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali 

1. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
kollha addattati illi jiżguraw li, meta xi 
azzjonijiet skont dan ir-Regolament jiġu 
implimentati, l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni jitħarsu billi jiġi żgurat li l-ispejjeż 
ma jkunux sproporzjonati għall-
infrastruttura tal-istess tip fl-Istati 
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oħra, permezz ta' verifiki effettivi u, jekk 
jinstabu xi irregolaritajiet, permezz tal-
irkupru tal-ammonti mħallsa fejn mhux 
dovuti u, fejn japplika, permezz ta' 
sanzjonijiet effettivi, proporzjonali u ta' 
deterrent.

Membri differenti, filwaqt li jitqiesu 
b'mod xieraq il-prezzijiet lokali, bl-
applikazzjoni ta' miżuri ta' prevenzjoni 
kontra l-frodi, il-korruzzjoni jew 
kwalunkwe attività illegali oħra, permezz 
ta' verifiki effettivi u, jekk jinstabu xi 
irregolaritajiet, permezz tal-irkupru tal-
ammonti mħallsa fejn mhux dovuti u, fejn 
japplika, permezz ta' sanzjonijiet effettivi, 
proporzjonali u ta' deterrent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat, kemm jista' jkun possibbli, li l-ispiża tal-proġetti tal-infrastruttura 
ffinanzjati mill-flus tal-UE tkun omoġenja fl-Istati Membri differenti, imsejsa fuq l-ispiża tax-
xogħol lokali u l-materjali.

Emenda 139
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn Kumitat ta' Koordinament tal-
Faċilità. Dak il-kumitat għandu jkun 
kumitat skont it-tifsira li jagħti r-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn Kumitat ta' Koordinament tal-Faċilità 
u mill-kumitati stabbiliti għal kull wieħed 
mit-tliet setturi tal-Istrument – l-
infrastruttura tat-trasport, l-enerġija u t-
telekomunikazzjonijiet. Dawn il-kumitati
għandhom ikunu kumitati skont it-tifsira li 
jagħti r-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. en

Emenda 140
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kumitat għandu jiżgura li jkollu 
stampa ġenerali orizzontali tal-programmi 
ta' ħidma msemmija fl-Artikolu 17 sabiex 
jiżgura konsistenza u li jiġu identifikati s-
sinerġiji u sfruttati mis-setturi bejniethom.

3. Il-kumitat għall-koordinament għandu 
jiżgura li jkollu stampa ġenerali orizzontali 
tal-programmi ta' ħidma msemmija fl-
Artikolu 17 sabiex jiżgura konsistenza u li 
jiġu identifikati s-sinerġiji u sfruttati mis-
setturi bejniethom. Il-kumitati tas-setturi 
rispettivi għandhom jgħinu lill-
Kummissjoni tissorvelja l-
implimentazzjoni tal-linji gwidi rispettivi u 
għandhom jieħdu sehem fir-rieżamijiet 
tagħhom. 

Or. en

Emenda 141
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha timplimenta 
azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' 
komunikazzjoni dwar il-proġetti u r-
riżultati tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. 
Barra minn hekk, il-baġit allokat għall-
komunikazzjoni taħt dan ir-Regolament 
għandu jkopri wkoll il-komunikazzjoni 
korporattiva dwar il-prijoritajiet tal-politiki 
tal-Unjoni.

2. Il-Kummissjoni għandha timplimenta 
azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' 
komunikazzjoni dwar il-proġetti u r-
riżultati tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. 
Il-Kummissjoni għandha tagħti prijorità 
lit-tqegħid ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni dwar il-proġetti u r-
riżultati tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa fuq l-internet. Barra minn hekk, 
il-baġit allokat għall-komunikazzjoni taħt 
dan ir-Regolament għandu jkopri wkoll il-
komunikazzjoni korporattiva dwar il-
prijoritajiet tal-politiki tal-Unjoni.

Or. es

Emenda 142
Markus Pieper
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Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – taqsima a – punt 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fruntiera mal-BY – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

fruntiera mal-BY – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück –Rheine-kanal 
Twente/Mittelland- Enschede – Hengelo-
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Passaġġ fuq l-Ilma Intern (IWW): Studju 
ta' fattibilità dwar il-konnessjoni bejn il-
kanal Mittelland u l-kanal Twente

Or. en

Emenda 143
Hans-Gert Pöttering

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – taqsima a – punt 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fruntiera mal-BY – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

fruntiera mal-BY – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Ajruport Münster/Osnabrück 
FMO – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Ferrovija, ajruport: interkonnessjoni bejn 
il-ferrovija u l-ajruport Münster-
Osnabrück

Or. en

Emenda 144
Hans-Gert Pöttering

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – taqsima a – punt 2 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fruntiera mal-BY – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

fruntiera mal-BY – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Hengelo/Twente – Enschede 
– Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Ferrovija: titjib ta' diversi sezzjonijiet 
(Hannover– Osnabrück –
Hengelo/Twente; speċjalment 
Minden/Seelze – Hannover u Twente-
Bypass)

Or. en

Emenda 145
Hans-Gert Pöttering

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – taqsima a – punt 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fruntiera mal-BY – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

fruntiera mal-BY – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
kanali fil-Punent tal-Ġermanja, kanal 
Mittelland – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Sezzjonijiet identifikati minn qabel: 
Kanali fil-Punent tal-Ġermanja, 
Mittellandkanal, Hannover – Magdeburg 
– Berlin
Mezz: IWW
Deskrizzjoni/dati: Titjib (eż. elevazzjoni 
tal-pontijiet li tippermetti tliet safef ta' 
kontenituri) inklużi konnessjonijiet ma' 
modalitajiet oħra

Or. en
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Emenda 146
Hans-Gert Pöttering

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – taqsima a – punt 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fruntiera mal-BY – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

fruntiera mal-BY – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Sezzjonijiet identifikati minn qabel: 
Hannover – Osnabrück –
Hengelo/Enschede – Deventer/Zutphen –
Amsterdam
Mezz: multimodali
Deskrizzjoni/dati: Studju fir-reġjun 
transkonfinali kollu biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tad-CO2 eż. bl-
implimentazzjoni ta' sistemi ta' ġestjoni 
tat-traffiku u l-mobbiltà u qsim tal-piżijiet 
(“burden sharing”) aktar ibbilanċjat bejn 
il-mezzi differenti

Or. en

Emenda 147
Hans-Gert Pöttering

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – taqsima a – punt 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fruntiera mal-BY – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

fruntiera mal-BY – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Sezzjonijiet identifikati minn qabel: 
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Berlin – Hannover – NL
Mezz: Triq
Deskrizzjoni/dati: Titjib ta' diversi 
sezzjonijiet (awtostrada Olandiża A1, 
awtostrada Ġermaniża A30) inklużi 
konnessjonijiet mal-assi tan-Nofsinhar

Or. en

Emenda 148
Hans-Gert Pöttering

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – taqsima a – punt 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fruntiera mal-BY – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

fruntiera mal-BY – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Sezzjonijiet identifikati minn qabel Żona 
Ruhr - Münster -Osnabrück - Hamburg
Mezz: Triq
Deskrizzjoni/dati Espansjoni tal-
awtostrada Ġermaniża A1 f'sitt 
karreġġati, taqsima "Kamen-cross" sal-
"cross Lotte/Osnabrück”

Or. en

Emenda 149
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – taqsima a – punt 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fruntiera mal-BY – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –

fruntiera mal-UA – Lublin – Warzsawa –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlin –
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Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Or. en

Emenda 150
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Annex 1 – parti 1 - taqsima a – punt 2 – tabella 1 – ringiela 2 – kolonna 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fruntiera mal-BY - Warszawa - Poznań -
DE border

fruntiera mal-UA– Lublin – Warszawa -
Poznań – fruntiera mal-DE

Or. en

Emenda 151
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – taqsima a – punt 7 – paragrafu 1 – linja 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Lisboa – Aveiro – Oporto Lisboa – Aveiro – Oporto – Vigo
(Dan il-kollegament se jgħaqqad il-kuritur 
Portugiż mal-Galizja, filwaqt li b'hekk 
tissalvagwardja l-linja konvenzjonali 
Porto-Vigo u tipprevjeni l-għeluq tagħha, u 
jgħaqqad mal-kuritur Atlantiku Galizja-
Portugall.) 

Or. es

Emenda 152
Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula
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Proposta għal regolament
Anness 1 – parti I – taqsima b – ringiela -1 (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fruntiera bejn Bukarest u r-Repubblika 
tal-Moldova – Transkonfinali – ferrovija 
– l-istudji għadhom għaddejjin

Or. ro

Emenda 153
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti I – taqsima b – ringiela 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fruntiera mal-UA (Lviv) – Lublin –
Warzsawa
Transkonfinali
Ferrovija 
titjib tal-linja

Or. en

Emenda 154
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 2 – tabella a – ringiela 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Kurituri ta' diversifikazzjoni tal-
provvista taż-żejt fil-Lvant Ċentrali tal-
Ewropa (“OSC”):
Objettiv
interoperabbiltà tan-netwerk tal-pipelines 
taż-żejt fil-Lvant Ċentrali tal-Ewropa 
għaż-żieda tas-sigurtà tal-provvista u t-
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tnaqqis tar-riskji ambjentali.
Stati Membri kkonċernati: 
l-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, il-
Ġermanja, l-Ungerija, il-Polonja, is-
Slovakkja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-kuritur huwa inkluż fil-linja gwida TEN-E, iżda, minħabba xi raġuni mhux magħrufa, 
huwa assenti minn din il-lista.


