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Emenda 74
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) L-Artikolu 176 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) jipprovdi li l-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) huwa 
maħsub sabiex jgħin fil-korrezzjoni tal-
iżbilanċi reġjonali ewlenin li hemm fl-
Unjoni. Għalhekk, skont dak l-Artikolu u 
l-Artikolu 174(2) u (3) tat-TFUE, il-FEŻR 
għandu jikkontribwixxi sabiex inaqqas id-
disparitajiet bejn il-livelli ta’ żvilupp tad-
diversi reġjuni u n-nuqqas ta’ progress fl-
iżvilupp tar-reġjuni l-anqas privileġġati, li 
fosthom għandha tingħata attenzjoni
partikolari lir-reġjuni li jsofru minn 
żvantaġġi gravi u permanenti, naturali jew 
demografiċi, bħar-reġjuni tat-Tramuntana 
l-aktar imbiegħda b’densità ta’ 
popolazzjoni baxxa ħafna, u r-reġjuni 
gżejjer, transkonfinali u muntanjużi.

Or. en

Emenda 75
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-għamla ta' 
attivitajiet li jistgħu jiġu ffinanzjati mill-
FEŻR taħt l-objettivi tematiċi definiti fir-
Regolament(UE) Nru […]/2012 [CPR]. Fl-
istess waqt, infiq barra l-ambitu tal-FEŻR 
għandu jiġi definit u ċċarat, inkluż fir-
rigward it-tnaqqis ta' emissjonijiet ta' gass 
b'effett ta' serra f'installazzjonijiet li 

(3) Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-għamla 
ta’ attivitajiet li jistgħu jiġu ffinanzjati 
mill-FEŻR sabiex jingħata kontribut 
għall-prijoritajiet ta’ investiment fi ħdan 
l-objettivi tematiċi definiti fir-
Regolament(UE) Nru […]/2013 [CPR]. Fl-
istess waqt, infiq barra l-ambitu tal-FEŻR 
għandu jiġi definit u ċċarat, inklużi l-
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jaqgħu taħt id-Direttiva 2003/87/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema 
għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet serra ġewwa l-Komunita', u 
temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE.

investimenti biex jinkiseb it-tnaqqis ta' 
emissjonijiet ta' gass  b’effett ta’ serra mill-
attivitajiet elenkati fl-Anness 1 tad-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema 
għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet serra ġewwa l-Komunità, u li 
temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE.

Or. en

Emenda 76
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Sabiex jiġi evitat finanzjament 
eċċessiv, dawn l-investimenti 
m’għandhomx ikunu eliġibbli għall-
appoġġ mill-FEŻR peress li huma diġà 
jibbenefikaw finanzjarjament mill-
applikazzjoni tad-Direttiva 2003/87/KE. 
Din l-esklużjoni m’għandhiex tillimita l-
possibbiltà li l-FEŻR jintuża biex jiġu 
appoġġati attivitajiet li mhumiex koperti 
mill-Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE 
anke jekk jiġu implimentati mill-istess 
operaturi ekonomiċi, bħall-investimenti 
fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija fin-
netwerks distrettwali għat-tisħin, is-
sistemi intelliġenti ta’ distribuzzjoni, ta’ 
ħżin u ta’ trażmissjoni tal-enerġija, miżuri 
mmirati biex inaqqsu t-tniġġis fl-arja, 
anke jekk wieħed mill-effetti indiretti 
tagħhom hu li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra jew jekk huma 
elenkati fil-pjan nazzjonali msemmi fl-
Artikolu 10c(1) tad-Direttiva 2003/87/KE.

Or. en
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Emenda 77
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Premessa 3c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) Huwa importanti li jiġi żgurat li, fil-
promozzjoni ta’ investimenti fil-ġestjoni 
tar-riskji, għandhom jiġu kkunsidrati 
riskji speċifiċi fil-livell reġjonali, 
transkonfinali u transnazzjonali.

Or. en

Emenda 78
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, biex 
mill-għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR taħt l-għan 
tal-investiment għat-tkabbir u l-impjiegi
għandu jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT),
l-impriżi ta’ daqs żgħir u medju (SMEs) u 
l-promozzjoni ta’ ekonomija b’livell baxx 
ta' emissjonijiet tal-karbonju. Din il-
konċentrazzjoni għandha tintlaħaq fuq 
livell nazzjonali filwaqt li tippermetti 
flessibbiltà fil-livell tal-programmi 
operazzjonali u fil-kategoriji differenti ta’ 
reġjuni u għandha tiġi aġġustata, jekk 
ikun xieraq, biex tqis ir-riżorsi tal-Fond 
ta’ Koeżjoni allokati għall-appoġġ tal-
prijoritajiet ta’ investiment imsemmija fl-
Artikolu 3(a) tar-Regolament (UE) 
Nru [...]/2013 [CF]. L-ammont ta’ 
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konċentrazzjoni għandu jqis il-livell ta’ 
żvilupp tar-reġjun, il-kontribuzzjoni tar-
riżorsi tal-Fond ta’ Koeżjoni, jekk 
applikabbli, kif ukoll il-bżonnijiet speċifiċi 
tar-reġjuni li l-PDG per capita tagħhom
għall-perjodu 2007-2013 kien ta’ anqas 
minn 75 % tal-PDG medju tal-UE-25 fil-
perjodu ta’ referenza, tar-reġjuni 
kklassifikati bl-istatus ta’ eliminazzjoni 
gradwali fil-perjodu 2007-2013 u r-
reġjuni tal-livell NUTS 2 li jikkonsistu 
biss minn Stati Membri gżejjer jew minn 
gżejjer oħra.

Or. en

Emenda 79
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, biex 
mill-għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR taħt l-għan 
tal-investiment għat-tkabbir u l-impjiegi
għandu jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT),
l-impriżi ta’ daqs żgħir u medju (SMEs) u 
l-promozzjoni ta’ ekonomija b’livell baxx 
ta' emissjonijiet tal-karbonju. Din il-
konċentrazzjoni għandha tintlaħaq fuq 
livell nazzjonali filwaqt li tippermetti 
flessibbiltà fil-livell tal-programmi 
operazzjonali u fil-kategoriji differenti ta’ 
reġjuni u għandha tiġi aġġustata, jekk 
ikun xieraq, biex tqis ir-riżorsi tal-Fond 
ta’ Koeżjoni allokati għall-appoġġ tal-
prijoritajiet ta’ investiment imsemmija fl-
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Artikolu 3(a) tar-Regolament (UE) Nru 
[...]/2013 [CF]. L-ammont ta’ 
konċentrazzjoni għandu jqis il-livell ta’ 
żvilupp tar-reġjun, il-kontribuzzjoni tar-
riżorsi tal-Fond ta’ Koeżjoni, jekk 
applikabbli, kif ukoll il-bżonnijiet speċifiċi 
tar-reġjuni li l-PDG per capita tagħhom
għall-perjodu 2007-2013 kien ta’ anqas 
minn 75 % tal-PDG medju tal-UE-25 fil-
perjodu ta’ referenza, tar-reġjuni 
kklassifikati bl-istatus ta’ eliminazzjoni 
gradwali fil-perjodu 2007-2013 u r-
reġjuni tal-livell NUTS 2 li jikkonsistu 
biss minn ġżejjer li jinsabu fi Stati 
Membri li jirċievu appoġġ mill-Fond ta’ 
Koeżjoni jew li huma fost ir-reġjuni l-
aktar imbiegħda.

Or. en

Emenda 80
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 81
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Skont ir-Regolament (UE) 
Nru […]/2013 [CPR], sabiex isir l-aħjar 
użu mill-valur miżjud minn investimenti 
ffinanzjati kompletament jew parzjalment 
mill-baġit tal-Unjoni fil-qasam tar-riċerka 
u l-innovazzjoni, se jiġu mfittxija sinerġiji 
b’mod partikolari bejn il-funzjonament 
tal-FEŻR u ta’ Orizzont 2020 filwaqt li 
jiġu rispettati l-objettivi distinti tagħhom.

Or. en

Emenda 82
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Premessa 5d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5d) Sabiex tiġi promossa l-mobilità 
reġjonali jew lokali sostenibbli jew sabiex 
jitnaqqas it-tniġġis tal-arja u tal-istorbju, 
huwa meħtieġ li jiġu promossi mezzi ta' 
trasport li jkunu jirrispettaw is-saħħa, 
sostenibbli u sikuri. L-investimenti fl-
infrastruttura tal-ajruporti appoġġati mill-
FEŻR għandhom jippromwovu t-trasport 
bl-ajru ambjentalment sostenibbli, inter 
alia meta tkun qed tittejjeb il-mobilità 
reġjonali u lokali permezz tal-konnessjoni 
ta’ nodi sekondarji u terzjarji mal-
infrastruttura tat-TEN-T, inkluż permezz 
ta’ nodi multimodali.

Or. en
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Emenda 83
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 5d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5d) Sabiex tiġi promossa l-mobilità 
reġjonali jew lokali sostenibbli jew sabiex 
jitnaqqas it-tniġġis tal-arja u tal-istorbju, 
huwa meħtieġ li jiġu promossi mezzi ta' 
trasport li jkunu jirrispettaw is-saħħa, 
sostenibbli u sikuri. Huwa neċessarju li 
jiġi żgurat li l-investimenti fl-
infrastruttura tal-ajruporti appoġġati mill-
FEŻR jippromwovu l-benefiċċji 
ambjentali, inter alia meta tkun qed 
tittejjeb il-mobilità reġjonali u lokali 
permezz tal-konnessjoni ta’ nodi 
sekondarji u terzjarji mal-infrastruttura 
tat-TEN-T, inkluż permezz ta’ nodi 
multimodali.

Or. en

Emenda 84
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Premessa 5e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5e) Sabiex jiġi promoss l-ilħuq tal-miri 
tal-enerġija u l-klima stabbiliti mill-
Unjoni bħala parti mill-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, il-FEŻR għandu 
jappoġġa investimenti għall-promozzjoni 
tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u s-
sigurtà tal-provvista fl-Istati Membri 
permezz ta’, inter alia, l-iżvilupp ta’ 
sistemi intelliġenti tad-distribuzzjoni, tal-
ħżin u tat-trażmissjoni tal-enerġija, inkluż 
permezz tal-integrazzjoni ta’ ġenerazzjoni 
distribwita minn riżorsi rinnovabbli. L-
Istati Membri għandhom ikunu kapaċi 
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jinvestu f’infrastruttura tal-enerġija li 
tkun konsistenti mat-taħlita enerġetika li 
jkunu għażlu sabiex jissodisfaw ir-
rekwiżiti tas-sigurtà tal-provvista tagħhom 
u konsistenti mal-miri tagħhom skont l-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.

Or. en

Emenda 85
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Premessa 5i (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5i) Huwa meħtieġ li jiġi speċifikat x’jista’ 
jiġi appoġġat addizzjonalment mill-FEŻR 
taħt l-għan tal-kooperazzjoni territorjali 
Ewropea.

Or. en

Emenda 86
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 87
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Kriterji għall-għażla ta’ żoni urbani 
fejn għandhom jiġu implimentatti 
azzjonijiet integrati għal żvilupp urban 
sostenibbli u ammonti indikattivi għal 
dawk l-azzjonijiet għandhom jiġu 
stabbiliti fil-Ftehim ta’ Sħubija b’minimu 
ta’ 5 % tar-riżorsi tal-FEŻR allokati fil-
livell nazzjonali għal dak il-għan. Il-kamp 
ta’ applikazzjoni tad-delega lil awtoritajiet 
urbani għandu mill-inqas jinvolvi l-
għażla tal-operazzjonijiet jew, fejn ikun 
xieraq, għotja globali, u jiġi deċiż mill-
awtorità ta’ ġestjoni b’kooperazzjoni mill-
qrib mal-awtorità urbana.

Or. en

Emenda 88
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

ċkejkna, topografika u klimatika diffiċli 
tagħhom u mid-dipendenza ekonomika 
tagħhom fuq ftit prodotti, fatturi li l-
permanenza u l-kombinazzjoni tagħhom 
jostakolaw severament l-iżvilupp ta' tali 
reġjuni L-għajnuna operattiva mogħtija 
mill-Istati Membri f’dan il-kuntest hija 
eżentata mill-obbligu ta’ notifika stabbilit 
fl-Artikolu 108(3) TFUE, jekk, fiż-żmien 
li tingħata, tissodisfa l-kundizzjonijiet 
stabbiliti minn Regolament li jiddikjara 
ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala 
kompatibbli mas-suq intern bl-
applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 
TFUE, adottat skont l-Artikolu 1 tar-
Regolament (KE) Nru 994/98.

Or. en

Emenda 89
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(12) Sabiex dan ir-Regolament jiġi 
ssupplimentat b'ċerti elementi mhux 
essenzjali, is-setgħa sabiex jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandu jiġi 
delegat lill-Kummissjoni skont ir-regoli 
dettaljati għall-kriterji tal-għażla u l-
ġestjoni ta’ azzjonijiet amministrattivi. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
wkoll li temenda l-Anness ta’ dan ir-
Regolament, sabiex tagħmel aġġustamenti 
fejn ikun ġustifikat, biex tiġi żgurata l-
valutazzjoni effettiva tal-progress fl-
implimentazzjoni tal-programmi. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
tagħmel il-konsultazzjonijiet xierqa waqt 
ix-xogħol preparatorju tagħha, anki fil-
livell espert. Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura t-trażmissjoni simultanja, fil-ħin u 
xierqa tad-dokumenti relevanti lill-
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Parlament Ewropew u lill-Kunsill waqt il-
preparazzjoni u t-tfassil tal-atti delegati.

Or. en

Emenda 90
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – intestatura u titolu – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3 Artikolu 3

L-ambitu tal-għajuna mill-FEŻR L-ambitu tal-għajnuna
1. Il-FEŻR għandu jgħin: 1. Il-FEŻR għandu jgħin l-attivitajiet li 

ġejjin sabiex jikkontribwixxi għall-
prijoritajiet ta’ investiment stabbiliti fl-
Artikolu 5:

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

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

(aa) investiment produttiv, 
irrispettivament mid-daqs tal-impriża, li 
jikkontribwixxi għall-prijoritajiet ta’ 
investiment stabbiliti fl-Artikoli 5.1 u 5.4, 
u, jekk ikun jinvolvi kooperazzjoni bejn 
impriżi kbar u SMEs, l-Artikolu 5.2;

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

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

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

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

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

(d) investiment fl-iżvilupp tal-potenzjal 
endoġenu permezz tal-investiment fiss 
f'tagħmir u infrastruttura fuq skala 
żgħira; inklużi infrastruttura kulturali u 
tat-turiżmu sostenibbli fuq skala żgħira, 
servizzi għall-impriżi, appoġġ għall-korpi 
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tar-riċerka u l-innovazzjoni u investiment 
fit-teknoloġija u r-riċerka applikata fl-
impriżi;

(i) investiment fiss f'tagħmir u 
infrastruttura fuq skala żgħira;
(ii) għajnuna u servizzi lill-impriżi, b'mod 
partikolari l-SMEs;
(iii) għajnuna lir-riċerka pubblika u 
entitajiet innovattivi, u investiment fit-
teknoloġija u r-riċerka applikata fl-
impriżi;
(iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn reġjuni, bliet, u l-
protagonisti soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali relevanti;

(e) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta’ 
esperjenzi bejn awtoritajiet kompetenti 
reġjonali, lokali u urbani, u awtoritajiet 
pubbliċi, sħab ekonomiċi u soċjali oħra, u 
korpi li jirrappreżentaw is-soċjetà ċivili 
msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament 
CPR, studji, azzjonijiet preparatorji u l-
bini ta’ kapaċità.

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

Or. en

Emenda 91
Catherine Bearder

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) investiment produttiv fl-impriżi, 
b’mod partikolari fl-SMEs, li 
jikkontribwixxi għall-prijoritajiet ta’ 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 5.1 u 5.4, 
u, fejn ikun jinvolvi kooperazzjoni bejn 
impriżi kbar u SMEs, fl-Artikolu 5.2;
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Or. en

Emenda 92
Michael Theurer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) investiment fl-iżvilupp tal-potenzjal 
endoġenu permezz tal-investiment fiss 
f'tagħmir u infrastruttura; inklużi 
infrastruttura kulturali u tat-turiżmu 
sostenibbli fuq skala żgħira, servizzi 
għall-impriżi, appoġġ għall-korpi tar-
riċerka u l-innovazzjoni u r-riċerka 
applikata fl-impriżi;

Or. en

Emenda 93
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-FEŻR m'għandux jgħin: 2. Il-FEŻR m'għandux jgħin:
(a) id-diżattivazzjoni tal-impjanti tal-
enerġija nukleari;

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

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

(b) investiment biex jintlaħaq l-objettiv 
tat-tnaqqis ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett 
ta’ serra minn attivitajiet li jaqgħu taħt l-
Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE;

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

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

(d) Impriżi f'diffikultajiet kif definiti taħt 
ir-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar l-
għajnuna mill-Istat.

(d) impriżi f'diffikultajiet kif definiti taħt ir-
regoli tal-Unjoni Ewropea dwar l-għajnuna 
mill-Istat;
(da) investiment fl-infrastruttura tal-
ajruporti sakemm ma jkunx relatat mal-
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ħarsien ambjentali jew akkumpanjat 
minn investimenti meħtieġa sabiex jittaffa 
jew jitnaqqas l-impatt ambjentali negattiv 
tagħha.

Or. en

Emenda 94
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) investimenti fl-infrastruttura tal-
ajruporti ħlief dawk b’benefiċċji 
ambjentali li jistgħu jintwerew.

Or. en

Emenda 95
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) investimenti fl-infrastruttura tal-
ajruporti ħlief dawk b’benefiċċji 
ambjentali li jistgħu jintwerew.

Or. en

Emenda 96
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4 Artikolu 4
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Konċentrazzjoni tematika Konċentrazzjoni tematika
L-objettivi tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
u prijoritajiet korrispondenti għall-
investiment stipulati fl-Artikolu 5 ta' dan 
ir-Regolament, għal-liema l-FEŻR jista' 
jikkontribwixxi għandhom ikunu miġbura 
hekk:

1. L-objettivi tematiċi stabbiliti fl-
Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] u prijoritajiet 
korrispondenti għall-investiment stipulati 
fl-Artikolu 5 ta’ dan ir-Regolament, li 
għalihom il-FEŻR jista’ jikkontribwixxi 
taħt l-għan ta' investiment għall-impjiegi 
u t-tkabbir, għandhom ikunu miġbura 
hekk:

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

(a) f'reġjuni aktar żviluppati:

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

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

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

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

(aa) f’reġjuni ta’ tranżizzjoni:
(i) mill-inqas 60 % mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għal tnejn mill-objettivi 
tematiċi jew iżjed stabbiliti fil-punti 1, 2, 
3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2013 [CPR] ; kif ukoll
(ii) mill-inqas 15 % mit-total tar-riżorsi 
tal-FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettiv tematiku 
stabbilit fil-punt 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2013 [CPR] ;

(b) f'reġjuni anqas żviluppati: (b) f'reġjuni anqas żviluppati:

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

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

(ii) mill-inqas 6% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 

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

punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

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

B’deroga mill-punt (a), dawk ir-reġjuni li l-
PDG per capita tagħhom għall-perjodu 
2007-2013 kien ta’ anqas minn 75 % tal-
PDG medju tal-UE-25 fil-perjodu ta’ 
referenza, u r-reġjuni kklassifikati bl-
istatus ta’ eliminazzjoni gradwali fil-
perjodu 2007-2013, imma li huma eliġibbli 
taħt il-kategorija ta’ reġjuni aktar 
żviluppati kif definit fl-Artikolu 82(2)(c) 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
fil-perjodu 2014-2020, għandhom jitqiesu 
bħala reġjuni ta’ tranżizzjoni għall-finijiet 
ta’ dan l-Artikolu.

B’deroga mill-punt (a) u (aa), ir-reġjuni 
kollha tal-livell NUTS 2 li jikkonsistu biss 
minn Stati Membri gżejjer jew minn 
gżejjer li jinsabu fi Stati Membri li 
jirċievu appoġġ mill-Fond ta’ Koeżjoni, 
jew li huma fost ir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda, għandhom jiġu kkunsidrati 
bħala reġjuni anqas żviluppati għall-
finijiet ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 97
Catherine Bearder

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(ii) mill-inqas 22 % mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit fil-
punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] ;

Or. en
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Emenda 98
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(ii) mill-inqas 22 % mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit fil-
punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] ;

Or. en

Emenda 99
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) f’reġjuni ta’ tranżizzjoni:
(i) mill-inqas 60 % mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għal tnejn mill-objettivi 
tematiċi jew iżjed stabbiliti fil-punti 1, 2, 
3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2013 [CPR] ; kif ukoll
(ii) mill-inqas 17 % mit-total tar-riżorsi 
tal-FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettiv tematiku 
stabbilit fil-punt 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2013 [CPR];

Or. en

Emenda 100
Catherine Bearder

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

(aa) f’reġjuni ta’ tranżizzjoni:
(i) mill-inqas 60 % mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għal tnejn mill-objettivi 
tematiċi jew iżjed stabbiliti fil-
punti 1, 2, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2013 [CPR] ; 
kif ukoll
(ii) mill-inqas 22 % mit-total tar-riżorsi 
tal-FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettiv tematiku 
stabbilit fil-punt 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2013 [CPR];

Or. en

Emenda 101
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) f’reġjuni ta’ tranżizzjoni:
(i) mill-inqas 60 % mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għal tnejn mill-objettivi 
tematiċi jew iżjed stabbiliti fil-
punti 1, 2, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2013 [CPR]; 
kif ukoll
(ii) mill-inqas 20 % mit-total tar-riżorsi 
tal-FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettiv tematiku 
stabbilit fil-punt 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2013 [CPR];

Or. en
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Emenda 102
Andrey Kovatchev

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 103
Rosa Estaràs Ferragut, François Alfonsi, Francesca Barracciu, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-punti (a) u (aa), ir-reġjuni 
kollha tal-livell tan-NUTS 2 jew NUTS 3 
li jikkonsistu biss minn gżejjer jew li 
huma fost ir-reġjuni l-aktar imbiegħda, 
għandhom jitqiesu bħala reġjuni anqas 
żviluppati għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill qed jippjana li jnaqqas il-livell ta’ flessibbiltà għar-reġjuni gżejjer fl-użu tal-Fondi 
tal-UE billi jillimita din id-deroga biss għal dawk ir-reġjuni gżejjer li jappartjenu għal Stati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni. Dan jeskludi l-gżejjer Baleariċi, Korsika, Sardenja 
u l-gżejjer tal-Ewropa tat-Tramuntana minn grad ta’ flessibbiltà meħtieġ fl-użu tal-fondi tal-
UE. Miżura bħal din għandha tikkonċerna l-gżejjer kollha tal-UE, irrispettivament minn jekk 
l-Istat Membru tagħhom ikunx eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni jew le.

Emenda 104
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-punti (a) u (aa), ir-reġjuni 
kollha tal-livell tan-NUTS 2 u NUTS 3 li 
jikkonsistu biss minn gżira waħda jew 
aktar, għandhom jitqiesu bħala reġjuni 
anqas żviluppati għall-finijiet ta’ dan l-
Artikolu.

Or. it

Emenda 105
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-punt (a) u (aa), ir-reġjuni 
kollha tal-livell NUTS 2 li jikkonsistu biss 
minn gżejjer li jinsabu fi Stati Membri li 
jirċievu appoġġ mill-Fond ta’ Koeżjoni, 
jew li huma fost ir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda, għandhom jiġu kkunsidrati 
bħala reġjuni anqas żviluppati għall-
finijiet ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 106
Francesca Barracciu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-punt (a), ir-reġjuni kollha 
tal-livell tan-NUTS 2 li jikkonsistu biss 
minn gżira waħda jew aktar, għandhom 
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jitqiesu bħala reġjuni inqas żviluppati 
għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu.

Or. it

Emenda 107
Andrey Kovatchev

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 1 – sottopunt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Sabiex jimmassimizzaw il-kontribut 
tagħhom għall-objettiv li jiġi appoġġat 
tkabbir favur l-impjiegi, l-attivitajiet li 
jappoġġaw turiżmu sostenibbli, il-kultura 
u l-wirt naturali għandhom ikunu parti 
minn strateġija territorjali għal kull 
reġjun, inkluża l-konverżjoni ta’ reġjuni 
industrijali li jkunu sejrin lura. L-appoġġ 
għal attivitajiet bħal dawn għandu 
jikkontribwixxi wkoll għat-tisħiħ tal-
innovazzjoni u l-użu tal-ICT, l-SMEs, l-
ambjent u l-effiċjenza fir-riżorsi jew 
għall-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali. 

Or. en

Emenda 108
Michael Theurer, Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) l-appoġġ lil ekonomija li għandha 
emissjonijiet ta' karbonju baxxi fis-setturi 
kollha:

(4) l-appoġġ lil ekonomija li għandha 
emissjonijiet ta' karbonju baxxi u ż-żieda 
fl-effiċjenza fir-riżorsi fis-setturi kollha:

Or. en

Emenda 109
Michael Theurer, Catherine Bearder
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 4 – sottopunt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni tal-użu tal-effiċjenza 
enerġetika u l-enerġija rinnovabbli fl-
SMEs;

(b) il-promozzjoni tal-effiċjenza enerġetika 
u tal-użu tal-enerġija rinnovabbli fl-
impriżi, primarjament fl-SMEs;

Or. en

Emenda 110
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 5 – sottopunt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni tal-investiment li 
jindirizza riskji speċifiċi, jiżgura reżiljenza 
għal diżastri u jiżviluppa sistemi ta' 
ġestjoni tad-diżastri;

(b) il-promozzjoni tal-infrastruttura 
kollettiva u tal-investiment li jindirizza 
riskji speċifiċi, filwaqt li jkunu żgurati
reżiljenza għal fenomeni estremi, 
reżiljenza għal diżastri u jiġu żviluppati
sistemi ta' ġestjoni tad-diżastri;

Or. pt

Emenda 111
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) il-protezzjoni tal-ambjent u l-
promozzjoni tal-effiċjenza tar-riżorsi:

(6) il-preservazzjoni u l-protezzjoni tal-
ambjent u l-promozzjoni tal-effiċjenza tar-
riżorsi permezz ta’;

(a) l-indirizzar tal-bżonn sinifikanti ta' 
investiment fil-qasam tal-iskart, sabiex jiġu 
milħuqa r-rekwiżiti tal-acquis dwar l-
ambjent;

(a) investiment fil-qasam tal-iskart, sabiex 
jiġu milħuqa r-rekwiżiti tal-acquis tal-
Unjoni dwar l-ambjent u biex jiġu 
indirizzati l-ħtiġijiet, identifikati mill-Istati 
Membri, ta’ investiment li jmur lil hinn 
minn dawk ir-rekwiżiti;
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(b) l-indirizzar tal-bżonn sinifikanti għall-
investiment fil-qasam tal-ilma, sabiex jiġu 
milħuqa r-rekwiżiti tal-acquis dwar l-
ambjent;

(b) investiment fil-qasam tal-ilma, sabiex 
jiġu milħuqa r-rekwiżiti tal-acquis tal-
Unjoni dwar l-ambjent u jiġu indirizzati l-
ħtiġijiet, identifikati mill-Istati Membri, 
ta’ investiment li jmur lil hinn minn dawk 
ir-rekwiżiti;

(c) il-protezzjoni, promozzjoni, u l-iżvilupp 
tal-wirt kulturali;

(c) il-konservazzjoni, il-protezzjoni, 
promozzjoni, u l-iżvilupp tal-wirt naturali 
u kulturali;

(d) Il-protezzjoni tal-bijodiversità, il-
protezzjoni tal-ħamrija u l-promozzjoni ta' 
servizzi għall-ekosistema inkluża 
NATURA 2000 u infrastrutturi ambjentali;

(d) il-protezzjoni u r-restawr tal-
bijodiversità, il-protezzjoni u r-restawr tal-
ħamrija u l-promozzjoni ta’ servizzi għall-
ekosistema inkluża NATURA 2000 u 
infrastrutturi ambjentali;

(e) azzjoni biex jitjieb l-ambjent urban, 
inkluża r-riġenerazzjoni tas-siti industrijali 
żdingati (brownfield sites) u t-tnaqqis tat-
tniġġis fl-arja;

(e) azzjoni biex jittejjeb l-ambjent urban, l-
għoti ta’ ħajja ġdida lill-bliet, ir-
riġenerazzjoni u d-dekontaminazzjoni tas-
siti industrijali żdingati (brownfield sites) 
(inklużi żoni ta’ konverżjoni), it-tnaqqis
tat-tniġġis fl-arja u l-promozzjoni ta’ 
miżuri għat-tnaqqis tal-istorbju;

(ea) il-promozzjoni ta’ teknoloġiji 
innovattivi biex tittejjeb il-protezzjoni 
ambjentali u l-effiċjenza fir-riżorsi fis-
settur tal-iskart, fis-settur tal-ilma, tiġi 
protetta l-ħamrija jew biex jitnaqqas it-
tniġġis tal-arja;
(eb) l-appoġġ tat-tranżizzjoni industrijali 
lejn ekonomija effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, 
il-promozzjoni tat-tkabbir ekoloġiku, il-
ġestjoni tal-ekoinnovazzjoni u tal-
prestazzjoni ambjentali fis-setturi pubbliċi 
u privati;

Or. en

Emenda 112
Dimitar Stoyanov

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 6 – sottopunt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) azzjoni biex jitjieb l-ambjent urban, 
inkluża r-riġenerazzjoni tas-siti industrijali 

(e) azzjoni biex jitjieb l-ambjent urban, 
inkluża r-riġenerazzjoni tas-siti industrijali 
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żdingati (brownfield sites) u t-tnaqqis tat-
tniġġis fl-arja;

żdingati (brownfield sites), l-appoġġ għall-
ġestjoni ta’ żoni ta’ rikreazzjoni bejn il-
blokkijiet tal-appartamenti, ir-
riabilitazzjoni ta’ infrastrutturi kulturali u t-
tnaqqis tat-tniġġis fl-arja;

Or. bg

Emenda 113
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 7 – sottopunt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) it-titjib tal-mobilità reġjonali u lokali, 
permezz tal-investiment fit-titjib tal-
infrastruttura tat-toroq eżistenti, sabiex 
tkun żgurata ġestjoni effettiva u effiċjenti 
tas-sikurezza fin-netwerk;

Or. en

Emenda 114
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) il-promozzjoni tal-impjiegi u s-sostenn 
lill-mobiltà tax-xogħol:

(8) il-promozzjoni tal-impjiegi sostenibbli 
u ta’ kwalità u s-sostenn lill-mobilità tax-
xogħol permezz ta’:

(a) l-iżvilupp ta' inkubaturi tan-negozju u 
għajnuna b'investiment għal dawk li 
jaħdmu għal rashom u l-ħolqien ta' 
negozju;

(a) appoġġ għall-iżvilupp ta’ inkubaturi 
tan-negozju u għajnuna b’investiment għal 
dawk li jaħdmu għal rashom, il-
mikrointrapriżi u l-ħolqien ta’ negozju;

(aa) appoġġ tat-tkabbir favur l-impjiegi 
permezz tal-iżvilupp ta’ potenzjal 
endoġenu bħala parti minn strateġija 
territorjali għal żoni speċifiċi, inklużi l-
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konverżjoni ta’ reġjuni industrijali li 
jkunu sejrin lura u t-titjib tal-aċċessibbiltà 
għal riżorsi naturali u kulturali speċifiċi u 
l-iżvilupp tagħhom;

(b) inizjattivi ta' żvilupp lokali u għajnuna 
għal strutturi li jipprovdu servizzi ta' 
viċinat sabiex jinħolqu impjiegi ġodda, fejn 
tali azzjonijiet ikunu barra l-kamp ta' 
applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 
[…]/2012 [FSE];

(b) appoġġ għal inizjattivi ta’ żvilupp 
lokali u għajnuna għal strutturi li jipprovdu 
servizzi ta’ viċinat sabiex jinħolqu impjiegi 
ġodda, fejn tali azzjonijiet ikunu barra l-
kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [FSE];

(c) investiment fl-infrastruttura għas-
servizzi tal-impjieg pubbliku;

(c) investiment fl-infrastruttura għas-
servizzi tal-impjieg;

Or. en

Emenda 115
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-
ġlieda kontra l-faqar:

(9) Il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u 
l-ġlieda kontra l-faqar u kwalunkwe 
diskriminazzjoni permezz ta’:

(a) l-investiment fl-infrastruttura tas-saħħa 
u soċjali, li jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
nazzjonali, reġjonali u lokali, għat-tnaqqis 
ta' inugwaljanzi f'termini ta' stat ta' saħħa, u 
għat-tranżizzjoni minn servizzi 
istituzjonali għal dawk li huma tal-
komunità;

(a) l-investiment fl-infrastruttura tas-saħħa 
u soċjali, li jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
nazzjonali, reġjonali u lokali, għat-tnaqqis 
ta’ inugwaljanzi f'termini ta’ stat ta’ saħħa, 
il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali 
permezz tat-titjib tal-aċċess għal servizzi 
soċjali, kulturali u rikreattivi u t-
tranżizzjoni minn servizzi istituzzjonali 
għal dawk li huma tal-komunità;

(b) appoġġ għar-riġenerazzjoni fiżika u
ekonomika ta' komunitajiet urbani u rurali 
depravati; 

(b) appoġġ għar-riġenerazzjoni fiżika,
ekonomika u soċjali ta’ komunitajiet 
imċaħħda li jinsabu f'żoni urbani u rurali; 

(c) għajnuna lill-impriżi soċjali; (c) għajnuna lill-impriżi soċjali;

(ca) investimenti mwettqa fil-kuntest ta’ 
strateġiji ta’ żvilupp lokali mmexxija mill-
Komunità;

Or. en
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Emenda 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 9 – sottopunt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-investiment fl-infrastruttura tas-saħħa 
u soċjali, li jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
nazzjonali, reġjonali u lokali, għat-tnaqqis 
ta' inugwaljanzi f'termini ta' stat ta' saħħa, u 
għat-tranżizzjoni minn servizzi 
istituzjonali għal dawk li huma tal-
komunità;

(a) l-investiment fl-infrastruttura tas-saħħa, 
sportiva, kulturali u soċjali, li 
tikkontribwixxi għall-iżvilupp nazzjonali, 
reġjonali u lokali, għat-tnaqqis ta’ 
inugwaljanzi f'termini ta’ stat ta’ saħħa u 
soċjali, il-promozzjoni tal-inklużjoni 
soċjali permezz tat-titjib tal-aċċess għal 
servizzi soċjali, kulturali u rikreattivi u t-
tranżizzjoni minn servizzi istituzzjonali 
għal dawk li huma tal-komunità;

Or. en

Emenda 117
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet u 
l-edukazzjoni tul il-ħajja bl-iżvilupp ta'
infrastrutturi għall-edukazzjoni u għat-
taħriġ;

(10) investiment fl-edukazzjoni, fit-taħriġ 
u t-taħriġ vokazzjonali għall-ħiliet u l-
edukazzjoni tul il-ħajja bl-iżvilupp ta' 
infrastruttura għall-edukazzjoni u għat-
taħriġ;

Or. en

Emenda 118
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) it-titjib fil-kapaċità istituzzjonali u 
amministrazzjoni pubblika effiċjenti, 
permezz ta' tisħiħ fil-kapaċità istituzzjonali 
u l-effiċjenza tal-amministrazzjonijiet 
pubbliċi, kif ukoll tas-servizzi pubbliċi 
relatati mal-implimentazzjoni tal-FEŻR, u 
l-appoġġ tal-azzjonijiet f'kapaċità 
istituzzjonali, kif ukoll l-effiċjenza tal-
amministrazzjoni pubblika appoġġjata mill 
FSE.

(11) it-titjib fil-kapaċità istituzzjonali tal-
awtoritajiet pubbliċi u l-partijiet 
interessati u amministrazzjoni pubblika 
effiċjenti, permezz ta' tisħiħ fil-kapaċità 
istituzzjonali u l-effiċjenza tal-
amministrazzjonijiet pubbliċi, kif ukoll tas-
servizzi pubbliċi relatati mal-
implimentazzjoni tal-FEŻR, u l-appoġġ tal-
azzjonijiet f'kapaċità istituzzjonali, kif 
ukoll l-effiċjenza tal-amministrazzjoni 
pubblika appoġġata mill-FSE.

Or. en

Emenda 119
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-FEŻR għandu jappoġġja fi ħdan il-
programmi operazzjonali l-żvilupp urban 
sostenibbli permezz ta' strateġiji li 
jistipulaw azzjonijiet integrati li 
jindirizzaw l-isfidi ekonomiċi, ambjentali 
klimatiċi u soċjali li jaffettwaw liż-żoni 
urbani.

1. Il-FEŻR għandu jappoġġa fi ħdan il-
programmi operazzjonali l-żvilupp urban 
sostenibbli permezz ta' strateġiji li 
jistipulaw azzjonijiet integrati li 
jindirizzaw l-isfidi ekonomiċi, ambjentali 
klimatiċi, tal-ilma u soċjali li jaffettwaw 
liż-żoni urbani.

Or. en

Emenda 120
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 Artikolu 8
Azzjonijiet Innovattivi fil-qasam tal- Azzjonijiet Innovattivi fil-qasam tal-



Error! Reference source not found. 30/31 Error! Reference source not found.

MT

Iżvilupp Urban Sostenibbli Iżvilupp Urban Sostenibbli
1. Fuq inizjattiva tal-Kummissjoni l-FEŻR 
jista' jappoġġja azzjonijiet innovattivi fil-
qasam tal-iżvilupp urban sostenibbli, 
suġġetti għall-massimu ta' 0,2% mit-total 
annwali tal-allokazzjoni tal-FEŻR. Dawn 
jistgħu jinkludu studji u proġetti pilota 
sabiex jidentifikaw jew jittestjaw 
soluzzjonijiet ġodda li għandhom x'jaqsmu 
mal-iżvilupp urban sostenibbli, li huma ta' 
relevanza fuq livell ta' Unjoni.

1. Fuq inizjattiva tal-Kummissjoni l-FEŻR 
jista’ jappoġġja azzjonijiet innovattivi fil-
qasam tal-iżvilupp urban sostenibbli skont 
l-Artikolu 84(7) tar-Regolament (UE) 
Nru [...]/2013 [CPR]. Dawn jistgħu 
jinkludu studji u proġetti pilota sabiex 
jidentifikaw jew jittestjaw soluzzjonijiet 
ġodda li għandhom x'jaqsmu mal-iżvilupp 
urban sostenibbli, li huma ta' relevanza fuq 
livell ta' Unjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tħeġġeġ l-involviment ta’ msieħba 
relevanti mill-kategoriji msemmija fl-
Artikolu 5(1) tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2013 [CPR] fit-tħejjija u l-
implimentazzjoni ta' azzjonijiet 
innovattivi.

2. B'deroga għall-Artikolu 4 msemmi, 
azzjonijiet innovattivi jistgħu jappoġġjaw
l-attivitajiet kollha neċessarji sabiex 
jintlaħqu l-objettivi tematiċi stipulati 
f'Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 
[…]/2012 [CPR], u li jikkorispondi mal-
prijoritajiet ta' investiment.

2. B'deroga għall-Artikolu 4 ta’ dan ir-
Regolament, azzjonijiet innovattivi jistgħu 
jappoġġaw l-attivitajiet kollha neċessarji 
sabiex jintlaħqu l-objettivi tematiċi 
stipulati fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [RDK], u li jikkorrispondi
mal-prijoritajiet ta’ investiment.

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 13 dwar 
proċeduri għall-għażla u l-
implimentazzjoni ta' azzjonijiet innovattivi.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 13, li jistabbilixxi regoli dettaljati 
li jikkonċernaw il-prinċipji għall-għażla u 
l-ġestjoni ta' azzjonijiet innovattivi li 
għandhom jiġu appoġġati.

Or. en

Emenda 121
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Il-parti tal-FEŻR tal-allokazzjoni 
speċjali għar-reġjun l-aktar imbiegħed ta’ 
Mayotte m’għandhiex tkun soġġetta 
għall-Artikolu 4 ta’ dan ir-Regolament, u 
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mill-inqas 50 % tal-fondi għandhom jiġu 
allokati lill-objettivi tematiċi stabbiliti fil-
punti 1, 2, 3, 4 u 6 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru [...]/2013 [CPR].

Or. en

Emenda 122
Dimitar Stoyanov

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta' atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 9(3) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
żmien indeterminat mill-1 ta' Jannar 2014.

2. Is-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 9(3) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 
tliet snin mill-1 ta’ Jannar 2014, u l-
Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-
rigward tad-delega tas-setgħa mhux aktar 
tard minn disa' xhur qabel it-tmiem ta’ 
dak il-perjodu ta' tliet snin.

Or. bg

Ġustifikazzjoni

Ikun xieraq li jiġi stabbilit limitu ta' żmien dwar id-delega tas-setgħa u biex ikun obbligatorju 
għall-Kummissjoni li tfassal rapport dwar il-ġestjoni tagħha tas-setgħa li tkun ġiet delegata 
lilha, sabiex jiġu rċevuti evalwazzjonijiet regolari dwar kif ikun sar dan.


