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Emenda 1
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Premessa 5 j (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5j) Sabiex tiżdied il-flessibilità u jonqos l-
oneru amministrattiv billi titħalla l-
implementazzjoni konġunta, il-prijoritajiet 
ta’ investiment tail-FERD u tal-Fond ta’ 
Koeżjoni skont l-objettivi tematiċi 
għandhom jiġu allinjati.

Or. en

Emenda 2
Jan Olbrycht
Emenda ta' kompromess li tissotitwixxi l-emendi 36, 54, 55, 56, 57, 121

Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-allokazzjoni addizzjonali speċifika 
għar-reġjuni l-aktar imbiegħda għandha 
tintuża sabiex tagħmel tajjeb għal spejjez 
adizzjonali, li għandhom x'jaqsmu mal-
iżvantaġġi msemmija fl-Artikolu 349 tat-
Trattat, li jġarrbu r-reġjuni l-aktar 
mbiegħda biex isostnu:

1. llokazzjoni addizzjonali speċifika għar-
reġjuni l-aktar imbiegħda ma għandhiex 
tkun soġġetta għall-Artikolu 4 u għandha 
tintuża sabiex tagħmel tajjeb għal spejjeż 
adizzjonali, li għandhom x’jaqsmu mal-
karatteristiċi u r-restrizzjonijiet imsemmija 
fl-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li 
jġarrbu r-reġjuni l-aktar mbiegħda biex 
isostnu:

(a) bjettivi tematiċi stipulati fl-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[RDK];

(a) bjettivi tematiċi stipulati fl-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[RDK];

(b) is-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija u l-
għajnuna sabiex jinbdew servizzi tat-
trasport;

(b) is-servizzi ta’ ġarr ta’ merkanzija u l-
għajnuna sabiex jinbdew servizzi tat-
trasport;
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(c) perazzjonijiet marbutin ma’ 
restrizzjonijiet ta’ ħażna, ta’ daqs eċċessiv 
u tal-manutenzjoni ta’ għodod tal-
produzzjoni, u man-nuqqas ta’ kapital 
uman fis-suq tax-xogħol lokali.

(c) perazzjonijiet marbutin ma’ 
restrizzjonijiet ta’ ħażna, ta’ daqs eċċessiv 
u tal-manutenzjoni ta’ għodod tal-
produzzjoni, u man-nuqqas ta’ kapital 
uman fis-suq tax-xogħol lokali.

Mill-inqas 50% tal-allokazzjoni 
addizjonali speifika għandha tiġi 
allokkata għal azzjonijiet li 
jikkontribwixxu għad-diversifikazzjoni u 
l-immodernizzar tal-ekonomiji tar-reġjuni 
l-aktar mbiegħda, b'aċċenn partikolari 
fuq l-objettivi tematiċi stipulati fil-
punti 1, 2 u 3 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nr […]/2012.
2. llokazzjoni addizzjonali speċifika tista’ 
tintuża ukoll sabiex tgħin fil-finanzjament 
ta' għajnuna operattiva u ta’ nfiq li jkopri 
obbligi tas-servizz pubbliku u kuntratti fir-
reġjuni l-aktar mbiegħda.

2. llokazzjoni addizzjonali speċifika tista’ 
tintuża ukoll sabiex tgħin fil-finanzjament 
ta' għajnuna operattiva u ta’ nfiq li jkopri 
obbligi tas-servizz pubbliku u kuntratti fir-
reġjuni l-aktar mbiegħda.

3. L-ammont li għalih tapplika r-rata ta' 
kofinanzjament għandha tkun 
proporzjonali għall-ispejjeż addizzjonali 
kif imsemmi fil-paragrafu 1 magħmula 
mill-benefiċjarju fil-każ tal-għajnuna 
operattiva u ta' nfiq li jkopri l-obbligi tas-
servizz pubbliku u l-kuntratti biss, u tista' 
tkopri l-ispejjeż totali eliġibbli fil-każ ta' 
infiq għall-investiment.

L-ammont li għalih tapplika r-rata ta' 
kofinanzjament għandha tkun 
proporzjonali għall-ispejjeż addizzjonali 
kif imsemmi fil-paragrafu 1 magħmula 
mill-benefiċjarju fil-każ tal-għajnuna 
operattiva u ta' nfiq li jkopri l-obbligi tas-
servizz pubbliku u l-kuntratti biss, u tista' 
tkopri l-ispejjeż totali eliġibbli fil-każ ta' 
infiq għall-investiment. 

4. Il-finanzjament taħt dan l-Artikolu 
m’għandux jintuża sabiex isostni:

4. Il-finanzjament taħt dan l-Artikolu 
m’għandux jintuża sabiex isostni:

(a) operazzjonijiet li jinvolvu prodotti li 
jaqgħu fl-Anness I mat-Trattat;

(a) operazzjonijiet li jinvolvu prodotti li
jaqgħu fl-Anness I mat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

(b) għajnuniet għat-trasport ta' persuni 
awtorizzati taħt l-Artikolu 107(2)(a) tat-
Trattat;

(b) għajnuniet għat-trasport ta’ persuni 
awtorizzati taħt l-Artikolu 107(2)(a) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea;

(c) eżenzjonijiet mit-taxxa u eżenzjonijiet 
minn ħlasijiet soċjali.

(c) eżenzjonijiet mit-taxxa u eżenzjonijiet 
minn ħlasijiet soċjali.

4a. B’deroga mill-Artikolu 3(1), punti (a), 
(aa) u (b), il-FEŻR jista’ jappoġġa 
investimenti produttivi fl-intrapriżi fir-
reġjuni l-aktar imbiegħda, 
irrispettivament mid-daqs tagħhom.
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4 b. 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 
tal-inqas 50 % għandhom jiġu allokati 
lill-objettivi tematiċi stabbiliti fil-punti 1,2, 
3, 4 u 6 tal-Artikolu 9 tar-Regolament 
(UE) Nru [...]/2013 [RDK].

Or. en

Emenda 3
Jan Olbrycht
Emenda ta' kompromess li tissostittwixxi l-Emenda 70

Proposta għal regolament
Anness – Riċerka, Innovazzjoni

Test propost mill-Kummissjoni

UNITÀ DENOMINAZZJONI

Riċerka, Innovazzjoni:

Persuni Numru ta’ 
persunal/riċerkaturi għar-
R&Ż li jaħdmu 
f'infrastrutturi ta’ riċerka 
li għadhom kif inbnew jew 
ġew mgħammra

Intrapriżi Numru ta’ impriżi li qed 
jikkooperaw ma’ istituti 
tar-riċerka assistita

Ekwivalenti 
full-time

Numru ta’ postijiet għall-
persunal/riċerkaturi għar-
R&Ż maħluqa f'korpi 
assistiti 

EUR Investiment privat li pariġġ 
l-għajnuna pubblika fl-
innovazzjoni jew proġetti 
tar-R&Ż

Intrapriżi Numru ta’ impriżi li 
introduċew prodotti li huma 
ġodda jew bil-bosta mtejba, 
ġodda għas-suq, riżultat 
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tal–għajnuna fl-
innovazzjoni jew il-proġetti 
ta' R&Ż 

Intrapriżi Numru ta’ impriżi li 
introduċew prodotti li huma 
ġodda jew bil-bosta mtejba, 
ġodda għas-ditta, riżultat 
tal-għajnuna fl-
innovazzjoni jew il-proġetti 
ta' R&Ż 

Emenda

UNITÀ DENOMINAZZJONI

Riċerka, Innovazzjoni:

imħassar
imħassar
Ekwivalenti 
full-time

Numru ta’ riċerkaturi 
ġodda f'entitajiet 
appoġġati

Ekwivalenti 
full-time

Numru ta’ riċerkaturi li 
jaħdmu f'faċilitajiet 
imtejba ta’ infrastruttura 
għar-riċerka

Intrapriżi Numru ta' impriżi li qed 
jikkooperaw ma' 
istituzzjonijiet tar-riċerka

EUR Investiment privat li pariġġ 
l-għajnuna pubblika fl-
innovazzjoni jew proġetti 
tar-R&Ż

Intrapriżi Numru ta’ intrapriżi 
appoġġati biex jiġu 
introdotti prodotti ġodda 
fis-suq

Intrapriżi Numru ta’ intrapriżi 
appoġġati biex jiġu 
introdotti prodotti ġodda 
lid-ditta

Or. en
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Emenda 4
Jan Olbrycht
Emenda ta' kompromess li tissostittwixxi l-Emenda 71

Proposta għal regolament
Anness – Eneġija u Tibdil fil-klima

Test propost mill-Kummissjoni

UNITÀ DENOMINAZZJONI

Enerġija u Tibdil fil-Klima
nerġija rinnovabbli MW Kapaċità addizzjonali fil-

produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli

Użu effiċjenti tal-enerġija Unità 
domestika:

Numru ta’ unitajiet 
domestiċi bil-
klassifikazzjoni tal-konsum 
tal-enerġija mtejba

kWh/sena Tnaqqis fil-konsum tal-
enerġija primarja fil-bini 
pubbliku

Utenti Numru addizzjonali ta' 
utenti tal-enerġija konnessi 
ma’ netwerks intelliġenti 
(smart grids)

Tnaqqis fil-GHG tunnellati ta’ 
CO2eq

It-tnaqqis stmat ta’ GHG 
ekwivalenti f'CO2

Emenda

UNITÀ DENOMINAZZJONI

Enerġija u Tibdil fil-Klima
nerġija rinnovabbli MW Kapaċità addizzjonali fil-

produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli

Użu effiċjenti tal-enerġija Unità 
domestika:

Numru ta’ unitajiet 
domestiċi bil-
klassifikazzjoni tal-konsum 
tal-enerġija mtejba

kWh/sena Tnaqqis fil-konsum annwu
tal-enerġija primarja fil-
bini pubbliku

Utenti Numru addizzjonali ta' 
utenti tal-enerġija konnessi 
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ma’ netwerks intelliġenti 
(smart grids)

Tnaqqis fil-GHG tunnellati ta’ 
CO2eq

It-tnaqqis stmat annwu ta' 
GHG 

Or. en

Emenda 5
Jan Olbrycht
Emenda ta' kompromess li tissostittwixxi l-Emenda 72

Proposta għal regolament
Anness – Infrastruttura soċjali

Test propost mill-Kummissjoni

UNITÀ DENOMINAZZJONI

Infrastruttura soċjali
ndukrar tat-tfal u l-edukazzjoni Persuni Il-kapaċità tas-servizz tal-

indukrar tat-tfal jew tal-
infrastruttura tal-
edukazzjoni appoġġjati

Is-Saħħa Persuni Il-kapaċità tas-servizzi tas-
saħħa appoġġjati

Settur tad-djar Djar Numru ta’ djar li 
jibbenefikaw minn 
kundizzjonijiet mtejba fis-
settur tad-djar

Patrimonju kulturali Żjarat Numru ta’ żjarat lil 
attrazzjonijiet appoġġjati

Emenda

UNITÀ DENOMINAZZJONI
Infrastruttura soċjali

ndukrar tat-tfal u l-edukazzjoni Persuni Il-kapaċità tal-indukrar tat-
tfal jew tal-infrastruttura 
tal-edukazzjoni appoġġjati

Is-Saħħa Persuni Popolazzjoni koperta 
b’servizzi tas-saħħa mtejba

imħassar
imħassar
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Emenda 6
Jan Olbrycht
Emenda ta' kompromess li tissostittwixxi l-Emenda 73

Proposta għal regolament
Anness – Żvilupp urban

Test propost mill-Kummissjoni

UNITÀ DENOMINAZZJONI

Żvilupp urban
Persuni Il-popolazzjoni li tgħix 

f'żoni bi strateġiji ta' 
żvilupp urban integrat

metri kwadri Spazji miftuħin ġodda 
f'żoni urbani

metri kwadri Bini ġdid pubbliku jew 
kummerċjali f'żoni urbani

metri kwadri Djar ġodda f'żoni urbani
Emenda

UNITÀ DENOMINAZZJONI
Indikaturi speċifiċi ta’ Żvilupp Urban

Persuni Il-popolazzjoni li tgħix 
f'żoni bi strateġiji ta' 
żvilupp urban integrat

metri kwadri Spazju miftuħ maħluq jew 
riabilitat f'żoni urbani

metri kwadri Bini pubbliku jew 
kummerċjali mibni jew 
rinovat f'żoni urbani

unitajiet ta’ 
housing

Djar riabilitati f'żoni urbani

Or. en


