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Emenda 389
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 174 tat-Trattat jipprovdi li, 
sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali tagħha, l-Unjoni 
għandu jkollha l-għan li tnaqqas id-
diverġenzi bejn il-livelli ta’ żvilupp tar-
reġjuni varji u r-ritard ta’ dawk ir-reġjuni
jew gżejjer li huma anqas favoriti, żoni
rurali partikolari, żoni milquta minn 
tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li jbatu 
minn żvantaġġi naturali jew demografiċi 
gravi u permanenti. L-Artikolu 175 tat-
Trattat jeħtieġ li l-Unjoni ssostni l-ilħuq ta’
dawn l-objettivi permezz tal-azzjoni li 
tieħu permezz tal-Fond Agrikolu Ewropew 
dwar Gwida u Garanzija, it-Taqsima tal-
Gwida, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Bank 
Ewropew tal-Investiment u strumenti 
oħrajn.

(1) L-Artikolu 174 tat-Trattat jipprovdi li, 
sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali tagħha, l-Unjoni 
għandu jkollha l-għan li tnaqqas id-
diverġenzi bejn il-livelli ta’ żvilupp tar-
reġjuni varji u r-ritard ta’ dawk ir-reġjuni li 
huma anqas favoriti, għandha tagħti 
attenzjoni partikolari liż-żoni rurali, żoni 
milquta minn tranżizzjoni industrijali, u 
reġjuni li jbatu minn żvantaġġi naturali jew 
demografiċi gravi u permanenti fost l-
oħrajn ir-reġjuni l-aktar imbiegħda, ir-
reġjuni li jinsabu fil-partijiet l-aktar 
imbiegħda tat-Tramuntana b’densità tal-
popolazzjoni baxxa ħafna u gżejjer, 
reġjuni transkonfinali u muntanjużi. L-
Artikolu 175 tat-Trattat jeħtieġ li l-Unjoni 
ssostni l-ilħuq ta’ dawn l-objettivi permezz 
tal-azzjoni li tieħu permezz tal-Fond 
Agrikolu Ewropew dwar Gwida u 
Garanzija, it-Taqsima tal-Gwida, il-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Bank Ewropew tal-
Investiment u strumenti oħrajn.

Or. en

Emenda 390
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Ir-Regolament (UE) Nru [...]/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
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dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli 
għall-baġit annwali tal-Unjoni jistipula l-
prinċipji ġenerali fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-baġit annwali tal-
Unjoni. Huwa meħtieġ li tiġi żgurata 
konsistenza bejn ir-Regolament u d-
dispożizzjonijiet li jirregolaw dan ir-
Regolament.
___________
1 ĠU L ....

Or. en

Emenda 391
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) F’konformità mal-konklużjonijiet tal-
Kunsill Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010, 
fejn ġiet adottata l-istrateġija Ewropea għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw it-twettiq ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, filwaqt 
li jippromwovu żvilupp armonjuż tal-
Unjoni u jnaqqsu diverġenzi reġjonali.

(2) F’konformità mal-konklużjonijiet tal-
Kunsill Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010, 
fejn ġiet adottata l-istrateġija Ewropea għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw it-twettiq ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, filwaqt 
li jippromwovu żvilupp armonjuż tal-
Unjoni u jnaqqsu d-diverġenzi reġjonali.
Il-politika ta’ koeżjoni għandha rwol 
predominanti fil-kisba tal-objettivi tal-
UE 2020 u politika ta’ koeżjoni awtonoma 
b’saħħitha hija prerekwiżit għall-
implimentazzjoni b’suċċess ta’ din l-
istrateġija.

Or. en

Emenda 392
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda għandhom 
jibbenefikaw minn miżuri speċifiki u
finanzjament addizzjonali biex jibbilanċja 
l-effetti negattivi li jirriżultaw mill-fatturi 
msemmija fl-Artikolu 349 tat-Trattat.

(5) Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda għandhom 
jibbenefikaw minn miżuri effettivi speċifiki
kif ukoll minn finanzjament addizzjonali
suffiċjenti li jikkunsidra l-pożizzjoni 
mbiegħda tagħhom, l-insularità, iċ-
ċirkostanzi strutturali soċjali u ekonomiċi 
u li jibbilanċja l-effetti negattivi li 
jirriżultaw mill-fatturi msemmija fl-
Artikolu 349 tat-Trattat.

Or. en

Emenda 393
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-Kuntratt ta’ Sħubija u kull 
programm b’mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta’ awtoritajiet reġjonali
kompetenti, lokali, urbani u pubbliċi 
oħrajn, sħab ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-finijiet ta’ tali 
sħubija huma r-rispett tal-prinċipju ta’
governanza f’diversi livelli, l-iżgurar ta’
appartenenza ta’ interventi ppjanati minn 
partijiet interessati u l-bini fuq l-esperjenza 
u l-għarfien ta’ atturi rilevanti . Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati għal kodiċi ta’
kondotta sabiex tiżgura li s-sħab ikunu 
involuti fit-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-Kuntratti

(9) Għall-Ftehim ta’ Sħubija u kull 
programm rispettivament, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta’ awtoritajiet kompetenti
reġjonali, lokali, urbani u awtoritajiet
pubbliċi oħrajn, l-imsieħba ekonomiċi u 
soċjali, u korpi oħrajn li jirrappreżentaw 
lis-soċjetà ċivili, inklużi s-sħab ambjentali,
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali, l-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni, li jinkludu, fejn 
xieraq, l-“organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi” ta’ dawn il-korpi, l-
awtoritajiet u l-organizzazzjonijiet. Il-
finijiet ta’ tali sħubija huma r-rispett tal-
prinċipji ta’ governanza fuq diversi livelli,
iżda wkoll biex jittieħed kont tas-
sussidjarjetà u l-proporzjonalità u l-
speċifiċitajiet tal-oqfsa legali u 
istituzzjonali differenti tal-Istati Membri 
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ta’ Sħubija u fil-programmi b’mod 
konsistenti.

kif ukoll l-iżgurar ta’ appartenenza ta’
interventi ppjanati minn partijiet interessati 
u l-bini fuq l-esperjenza u l-għarfien ta’
atturi rilevanti . L-Istati Membri 
għandhom jidentifikaw l-aktar sħab 
rilevanti rappreżentattivi, li għandhom 
jinkludu l-istituzzjonijiet, l-
organizzazzjonijiet u l-gruppi li jistgħu 
jinfluwenzaw it-tħejjija jew jiġu affettwati 
mit-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
programmi. F’dan il-kuntest, l-Istati 
Membri jistgħu jidentifikaw ukoll, fejn 
adatt, bħala sħab rilevanti, l-
“organizzazzjonijiet rappreżentattivi” li 
huma assoċjazzjonijiet, federazzjonijiet 
jew konfederazzjonijiet ta’ awtoritajiet 
rilevanti lokali, reġjonali u urbani jew 
korpi oħrajn f’konformità mal-liġi u l-
prattika nazzjonali applikabbli. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta att iddelegat għal kodiċi ta’
kondotta sabiex tiffaċilita għall-Istati 
Membri l-implimentazzjoni ta’ sħubija 
biex jiġi żgurat l-involviment ta’ sħab 
rilevanti fit-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-Ftehimiet
ta’ Sħubija u l-programmi b’mod 
konsistenti. L-att iddelegat adottat 
m’għandu taħt ebda ċirkostanza u b’ebda 
mod fl-interpretazzjoni tiegħu jkollu effett 
retroattiv jew ikun il-bażi biex jiġi stabbilit 
ksur li jwassal għal korrezzjonijiet 
finanzjarji. L-att iddelegat adottat ma 
għandux jidħol fis-seħħ qabel il-jum tal-
adozzjoni tiegħu wara d-dħul fis-seħħ ta’
dan ir-Regolament. L-att iddelegat adottat 
għandu jippermetti lill-Istati Membri
jiddeterminaw l-aktar modalitajiet adatti 
għall-implimentazzjoni tas-sħubija 
f’konformità mal-oqfsa legali u 
istituzzjonali tagħhom kif ukoll il-
kompetenzi nazzjonali u reġjonali 
tagħhom, dment li l-objettivi tiegħu, kif 
stabbiliti f’dan ir-Regolament, jinkisbu.

Or. en
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Emenda 394
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fil-kuntest tal-isforz tagħha li żżid il-
koeżjoni ekonomika, territorjali u soċjali, l-
Unjoni, fl-istadji kollha tal-
implimentazzjoni tal-Fondi tal-QSK, 
għandha timmira lejn it-tneħħija tal-
inugwaljanzi u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, kif ukoll 
il-prevenzjoni ta’ diskriminazzjoni abbażi 
ta’ sess, ta’ oriġini razzjali jew etnika, ta’
reliġjon jew twemmin, ta’ diżabbiltà, ta’
età jew ta’ orjentazzjoni sesswali.

(11) Fil-kuntest tal-isforz tagħha li żżid il-
koeżjoni ekonomika, territorjali u soċjali, l-
Unjoni, fl-istadji kollha tal-
implimentazzjoni tal-Fondi Ewropej 
Strutturali u tal-Investiment, għandha 
timmira lejn it-tneħħija tal-inugwaljanzi u
tiżgura l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel
kemm permezz tal-integrazzjoni 
sistematika tal-aspetti tal-ġeneru fil-
proċess ta’ programmazzjoni u
implimentazzjoni kif ukoll permezz ta’
miżuri speċifiċi f’konformità mal-
Istrateġija tal-UE għall-ugwaljanza bejn 
l-irġiel u n-nisa. Matul l-implimentazzjoni 
l-Unjoni għandha timmira wkoll għall-
prevenzjoni tad-diskriminazzjoni abbażi 
ta’ sess, ta’ oriġini razzjali jew etnika, ta’
reliġjon jew twemmin, ta’ diżabbiltà, ta’
età jew ta’ orjentazzjoni sesswali kif 
stabbilit fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, l-Artikolu 10 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u l-Artikolu 21 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali.

Or. en

Emenda 395
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-objettivi tal-Fondi tal-QSK
għandhom jiġu segwiti fil-qafas tal-
iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-

(12) L-objettivi tal-Fondi Ewropej 
Strutturali u tal-Investiment għandhom 
jiġu segwiti fil-qafas tal-iżvilupp 



AM\941563MT.doc 9/79 PE514.636v02-00

MT

Unjoni tal-għan li jiġi mħares u mtejjeb l-
ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 11 u 19
tat-Trattat, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta’
‘min iniġġes iħallas’. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu informazzjoni dwar l-
appoġġ għall-objettivi tat-tibdil fil-klima 
f’konformità mal-ambizzjoni li mill-anqas 
20% tal-baġit tal-Unjoni jiġi allokat għal 
dan il-għan, permezz ta’ metodoloġija
adottata mill-Kummissjoni permezz ta’ att 
ta’ implimentazzjoni.

sostenibbli u l-promozzjoni mill-Unjoni
tal-għan li l-kwalità tal-ambjent tiġi 
ppreżervata, imħarsa u mtejba kif stabbilit
fl-Artikoli 11 u 191(1) tat-Trattat, b’kont 
meħud tal-prinċipju ta’ ‘min iniġġes 
iħallas’. Għal dan l-għan l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu informazzjoni dwar l-
appoġġ għall-objettivi tat-tibdil fil-klima 
f’konformità mal-ambizzjoni li mill-anqas 
20% tal-baġit tal-Unjoni jiġi allokat għal 
dan il-għan, permezz ta’ metodoloġija
ibbażata fuq il-kategoriji għall-intervent 
jew miżuri adottati mill-Kummissjoni 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 396
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex jinkisbu l-miri u l-objettivi tal-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-Fondi
tal-QSK għandhom jiffokaw is-sostenn 
tagħhom fuq numru limitat ta’ objettivi 
tematiċi. L-ambitu preċiż ta’ kull wieħed 
mill-Fondi tal-QSK għandu jiġi stabbilit 
f’regoli speċifiċi għall-Fondii u jista’ jiġi 
limitat biss għal ċerti objettivi tematiċi li 
huma definiti f’dan ir-Regolament.

(13) Sabiex jinkisbu l-miri u l-objettivi tal-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-Fondi
Ewropej Strutturali u tal-Investiment
għandhom jiffokaw is-sostenn tagħhom fuq 
numru limitat ta’ objettivi tematiċi, li 
jħallu lok suffiċjenti għal flessibbiltà 
sabiex jakkomodaw il-ħtiġijiet speċifiċi 
tar-reġjuni u jingħataw reazzjonijiet 
adegwati lilhom. L-ambitu preċiż ta’ kull 
wieħed mill-Fondi Ewropej Strutturali u 
tal-Investiment għandu jiġi stabbilit 
f’regoli speċifiċi għall-Fondi u jista’ jiġi 
limitat biss għal ċerti objettivi tematiċi li 
huma definiti f’dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 397
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex tiġi massimizzata l-
kontribuzzjoni tal-Fondi tal-QSK u sabiex
tkun ipprovduta direzzjoni strateġika ċara 
għall-proċess ta’ programmazzjoni fil-
livell tal-Istati Membri u tar-reġjuni, Qafas 
Strateġiku Komuni għandu jiġi stabbilit. 
Il-Qafas Strateġiku Komuni għandu 
jiffaċilita l-koordinazzjoni settorjali u 
territorjali fl-intervent tal-Unjoni taħt il-
Fondi tal-QSK u ma’ politiki u strumenti 
oħrajn tal-Unjoni.

(14) Sabiex isir l-aħjar użu possibbli mill-
kontribuzzjoni tal-Fondi Ewropej 
Strutturali u tal-Investiment u sabiex jiġu 
pprovduti prinċipji ta’ gwida strateġika
biex jiffaċilitaw il-proċess ta’
programmazzjoni fil-livell tal-Istati 
Membri u tar-reġjuni, għandu jkun 
stabbilit Qafas Strateġiku Komuni. Il-
Qafas Strateġiku Komuni għandu jiffaċilita
wkoll il-koordinazzjoni settorjali u 
territorjali fl-intervent tal-Unjoni taħt il-
Fondi Ewropej Strutturali u tal-
Investiment u ma’ politiki u strumenti 
oħrajn rilevanti tal-Unjoni f’konformità 
mal-objettivi ddefiniti fit-Trattat u l-miri 
tal-Istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, b’kont 
meħud tal-isfidi territorjali ewlenin. Il-
Qafas Strateġiku Komuni għandu jkun 
stabbilit f’anness ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 398
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Għaldaqstant il-Qafas Strateġiku 
Komuni għandu jistipula l-mezzi sabiex 
ikun hemm koerenza u konsistenza mal-
politiki ekonomiċi tal-Istati Membri u l-
Unjoni, mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni 
bejn il-Fondi tal-QSK kif ukoll ma’
politiki u strumenti oħra rilevanti tal-

(15) Għaldaqstant, il-Qafas Strateġiku 
Komuni għandu jistabbilixxi mekkaniżmi 
dwar kif il-Fondi Ewropej Strutturali u 
tal-Investiment ser jikkontribwixxu għall-
objettivi u l-miri tal-Istrateġija tal-Unjoni 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, l-arranġamenti biex jiġu 
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Unjoni, prinċipji orizzontali u għanijiet
ta’ politika transversali, l-arranġamenti 
sabiex ikunu indirizzati sfidi territorjali, 
azzjonijiet indikattivi ta’ valur miżjud 
Ewropew għoli u prinċipji korrespondenti 
għat-twettiq, u prijoritajiet għal 
koperazzjoni.

indirizzati l-isfidi territorjali ewlenin, l-
arranġamenti għall-promozzjoni tal-użu 
integrat tal-Fondi Ewropej Strutturali u 
tal-Investiment, il-prinċipji orizzontali u l-
objettivi ta’ politika trasversali, il-mezzi 
għall-koordinazzjoni ma’ politiki rilevanti 
oħrajn tal-Unjoni u attivitajiet ta’
kooperazzjoni.

Or. en

Emenda 399
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-Istati Membri u r-reġjuni qed 
jiffaċċjaw sfidi dejjem jiżdiedu li 
jirrelataw mal-impatt tal-globalizzazzjoni, 
tħassib ambjentali u enerġetiku, it-tixjiħ 
tal-popolazzjoni u t-tibdil demografiku, it-
trasformazzjoni teknoloġika u t-talbiet 
għall-innovazzjoni, u l-inugwaljanza 
soċjali. Minħabba n-natura kumplessa u 
interrelatata ta’ dawn l-isfidi, is-
soluzzjonijiet appoġġjati mill-Fondi 
Ewropej Strutturali u tal-Investiment 
għandhom ikunu integrati, multisettorjali 
u multidimensjonali. F’dan il-kuntest, u 
sabiex tiżdied l-effettività u l-effiċjenza 
tal-politiki, għandu jkun possibbli għall-
fondi ESI li jkunu kkombinati f’pakketti 
integrati li huma magħmulin apposta biex 
jilqgħu l-ħtiġijiet territorjali speċifiċi.

Or. en

Emenda 400
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta għal regolament
Premessa 15b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) Il-kombinament tal-popolazzjoni 
attiva li qed tonqos u l-proporzjon dejjem 
jiżdied tal-persuni rtirati fil-popolazzjoni 
ġenerali kif ukoll il-problemi assoċjati 
mat-tixrid tal-popolazzjoni, ser ikompli 
jqiegħed pressjoni fuq, fost l-oħrajn, l-
istrutturi tal-edukazzjoni u ta’ appoġġ 
soċjali tal-Istati Membri u għalhekk fuq 
il-kompetittività ekonomika tal-Unjoni. L-
adattament għal tali tibdil demografiku 
jikkostitwixxi waħda mill-isfidi ewlenin li 
qed jiffaċjaw l-Istati Membri u r-reġjuni 
fis-snin li ġejjin, u għandu jingħata livell 
partikolarment għoli ta’ kunsiderazzjoni 
għar-reġjuni l-iktar milquta mit-tibdil 
demografiku.

Or. en

Emenda 401
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni, 
kull Stat Membru għandu jħejji, 
f’koperazzjoni mal-imsieħba tiegħu u fi 
djalogu mal-Kummissjoni, Kuntratt ta’
Sħubija. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu 
jittraduċi l-elementi stabbiliti fil-Qafas 
Strateġiku Komuni fil-kuntest nazzjonali u 
jistabbilixxi impenji sodi għall-ksib tal-
objettivi tal-Unjoni permezz tal-
ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK.

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni, 
kull Stat Membru għandu jħejji, 
f’koperazzjoni mal-imsieħba tiegħu kif 
imsemmi fl-Artikolu 5 ta’ dan ir-
Regolament u fi djalogu mal-
Kummissjoni, Ftehim ta’ Sħubija. Il-
Ftehim ta’ Sħubija għandu jittraduċi l-
elementi stabbiliti fil-Qafas Strateġiku 
Komuni fil-kuntest nazzjonali u 
jistabbilixxi impenji sodi għall-kisba tal-
objettivi tal-Unjoni permezz tal-
programmazzjoni tal-Fondi Ewropej 
Strutturali u tal-Investiment. Il-Ftehim ta’
Sħubija għandu jistabbilixxi 
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arranġamenti biex jiġi żgurat l-
allinjament mal-Istrateġija tal-Unjoni 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv kif ukoll il-missjonijiet speċifiċi 
għall-Fond skont l-objettivi tagħhom 
ibbażati fuq it-Trattat, arranġamenti biex 
tiġi żgurata implimentazzjoni effettiva u 
arranġamenti għall-prinċipju ta’ sħubija 
u approċċ integrat għall-iżvilupp 
territorjali.

Or. en

Emenda 402
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f’konformità mal-ħtiġijiet ta’
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 
reġjonali. Għandhom jiġu definiti 
kundizzjonalitajiet ex ante sabiex jiġi 
żgurat li l-kundizzjonijiet ta’ qafas 
meħtieġa għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-
Unjoni jkunu fis-seħħ. L-issodisfar ta’
dawn il-kundizzjonalitajiet ex ante
għandu jiġi vvalutat mill-Kummissjoni fil-
qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt
tas-Sħubija u l-programmi. F’każi fejn il-
kundizzjonalità ex ante ma tiġix sodisfatta, 
il-Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa 
li tissospendi l-pagamenti għall-programm.

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f’konformità mal-ħtiġijiet
speċifiċi ta’ żvilupp sostenibbli kemm 
nazzjonali kif ukoll reġjonali. Għandhom 
jiġu definiti kundizzjonalitajiet ex ante 
sabiex jiġi żgurat li l-kundizzjonijiet ta’
qafas meħtieġa għall-użu effettiv tal-
appoġġ tal-Unjoni jkunu fis-seħħ.
Kundizzjonalità ex ante għandha tkun 
applikata biss meta jkollha rabta diretta 
għal u impatt fuq l-implimentazzjoni 
effikaċi tal-Fondi Ewropej Strutturali u 
tal-Investiment. Il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta l-informazzjoni mogħtija mill-
Istati Membri dwar is-sodisfazzjon tal-
kundizzjonalitajiet ex ante fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Ftehim tas-Sħubija 
u l-programmi. F’każi fejn il-
kundizzjonalità ex ante ma tiġix sodisfatta, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tissospendi l-pagamenti għall-programm, 
skont ir-regoli speċifiċi għall-Fondi.
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Or. en

Emenda 403
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għandu jiġi definit qafas ta’
prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta’
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019. Għandha tiġi prevista 
riżerva għall-prestazzjoni li tiġi allokata 
fl-2019 kulfejn jintlaħqu l-miri stabbiliti 
fil-qafas tal-prestazzjoni. Minħabba d-
diversità u n-natura transnazzjonali 
tagħhom, ma għandu jkun hemm ebda 
riżerva għall-prestazzjoni għal programmi 
ta’ ‘Kooperazzjoni Territorjali Ewropea’. 
F’każi fejn l-għanijiet u l-miri ma 
jinkisbux b’mod sinifikanti, il-
Kummissjoni għandha tkun tista’
tissospendi l-pagamenti lill-programm jew,
fi tmiem il-perjodu ta’ pprogrammar, 
tapplika korrezzjonijiet finanzjarji, sabiex 
tiżgura li l-baġit tal-Unjoni ma jintużax 
b’ħela u ineffiċjenza.

(18) Għandu jiġi definit qafas ta’
prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta’
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019. F’każijiet fejn, bħala 
riżultat ta’ analiżi tal-prestazzjoni, ikun 
hemm provi li prijorità tkun naqset milli 
tikseb il-miri stabbiliti fil-qafas tal-
prestazzjoni, il-Kummissjoni għandha
titlob lill-Istati Membri biex jipproponu 
emendi għall-programm rilevanti u meta 
l-Istat Membru jonqos milli jwieġeb 
b’mod sodisfaċenti fi żmien 3 xhur, il-
Kummissjoni għandha tkun tista’
tissospendi l-pagamenti interim ta’
prijorità tal-programm kollha jew parti 
minnhom, sabiex tiżgura li l-baġit tal-
Unjoni ma jintużax b’ħela u ineffiċjenza.
Is-sospensjoni għandha titneħħa malli l-
Istat Membru jieħu l-azzjoni neċessarja.

Or. en

Emenda 404
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Wara l-konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ewropew tat-28 u d-29 ta’ Ġunju 2012, 
in-nefqa pubblika tal-Istati Membri 
assenjata bħala kofinanzjament għall-
programmi iffinanzjati mill-Fondi 
Ewropej Strutturali u tal-Investiment, 
m’għandhiex tiġi kkunsidrata fil-kalkolu 
tad-defiċit tal-Istat Membru inkwistjoni.

Or. en

Emenda 405
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
politika ta’ koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-effikaċja 
tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK tintrifed 
minn politiki ekonomiċi sodi u l-fondi tal-
QSK jkunu jistgħu, jekk meħtieġ, jintużaw 
b’mod ieħor li jindirizza l-problemi 
ekonomiċi li l-pajjiż ikun qiegħed iħabbat 
wiċċu magħhom. Dan il-proċess għandu 
jkun wieħed gradwali, u jibda b’emendi 
għall-Kuntratt ta’ Sħubija u għall-
programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirzzar ta’ żbilanċi makroekonomiċi u 
diffikultajiet ekonomiċi. Fejn, minkejja l-
użu mtejjeb tal-Fondi tal-QSK, Stat 
Membru jonqos milli jieħu azzjoni 
effettiva fil-kuntest tal-proċess ta’
governanza ekonomika, il-Kummissjoni 
għandu jkollha d-dritt li tissospendi l-
pagament u l-impenji kollha jew parti 
minnhom. Id-deċiżjonijiet dwar is-
sospensjonijiet għandhom ikunu 
proporzjonali u effettivi, u jqisu l-impatt 

(19) [L-istabbiliment ta’ rabta aktar mill-
qrib bejn il-politika ta’ koeżjoni u l-
governanza ekonomika tal-Unjoni ser
jiżgura li l-effikaċja tan-nefqa taħt il-Fondi
Ewropej Strutturali u tal-Investiment tkun 
ibbażata fuq politiki ekonomiċi sodi u li l-
Fondi Ewropej Strutturali u tal-
Investiment jkunu jistgħu, jekk meħtieġ, 
jintużaw b’mod ieħor li jindirizza l-
problemi ekonomiċi li l-Istat Membru 
jkun qiegħed iħabbat wiċċu magħhom. Id-
dispożizzjonijiet dwar il-kundizzjonalità li 
ġejjin mill-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir 
għandhom japplikaw għall-Fond ta’
Koeżjoni fir-rigward tas-sodisfazzjon tal-
kundizzjonijiet tal-governanza 
ekonomika. Dan il-proċess għandu jkun 
wieħed gradwali, u jibda b’emendi għall-
Kuntratt ta’ Sħubija u għall-programmi li 
jappoġġjaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-
Kunsill għall-indirizzar ta’ żbilanċi
makroekonomiċi u diffikultajiet 
ekonomiċi.
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tal-programmi individwali  għall-
indirizzar tas-sitwazzjoni ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru rilevanti  u 
emendi preċedenti għall-Kuntratt ta’
Sħubija. Fid-deċiżjoni tagħha dwar is-
sospensjonijiet, il-Kummissjoni għandha 
tirrispetta wkoll it-trattament ugwali bejn 
l-Istati Membri, u tqis b’mod partikolari l-
impatt tas-sospensjoni fuq l-ekonomija 
tal-Istat Membru kkonċernat. Is-
sospensjonijiet għandhom jitneħħew u l-
fondi jerġgħu jsiru disponibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat minnufih hekk kif l-
Istat Membru jieħu l-azzjoni meħtieġa.

Or. en

Emenda 406
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Biex jiġi żgurat li l-isforzi jiġu 
kkonċentrati fuq il-kisba tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, għandhom jiġu
ddefiniti elementi komuni għall-
programmi kollha. Għandhom jiġu
allinjati l-proċeduri għall-adozzjoni u l-
emendar tal-programmi biex jiġi żgurat li 
jkun hemm konsistenza bejn l-
arranġamenti tal-ipprogrammar għall-
Fondi tal-QSK kollha. L-ipprogrammar 
għandu jiżgura l-konsistenza mal-Qafas 
Strateġiku Komuni u l-Kuntratt ta’
Sħubija, il-koordinazzjoni tal-Fondi tal-
QSK bejniethom stess u mal-istrumenti 
finanzjarji eżistenti l-oħrajn u l-Bank
Ewropew tal-Investiment.

(20) Il-Fondi Ewropej Strutturali u tal-
Investiment għandhom ikunu 
implimentati permezz ta’ programmi li 
jkopru l-perijodu ta’ programmazzjoni 
f’konformità mal-Ftehim ta’ Sħubija. Il-
programmi għandhom jitfasslu mill-Istati 
Membri filwaqt li jiġu segwiti proċeduri 
trasparenti, f’konformità mal-qafas 
istituzzjonali u legali ta’ kull Stat 
Membru. L-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jikkooperaw biex
jiżguraw il-koordinazzjoni u l-konsistenza 
tal-arranġamenti tal-programmazzjoni 
għall-Fondi Ewropej Strutturali u tal-
Investiment. Peress li l-kontenut tal-
programmi hu marbut mill-qrib ma’ dak 
tal-Ftehim ta’ Sħubija, il-programmi
għandhom jiġu ppreżentati mhux aktar 
tard minn tliet xhur minn meta jiġi 
ppreżentat il-Ftehim ta’ Sħubija. 
Għandha tkun prevista skadenza itwal 
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għall-preżentazzjoni ta’ programmi ta’
kooperazzjoni territorjali Ewropea sabiex 
jittieħed kont tan-natura transnazzjonali 
ta’ dawk il-programmi. B’mod partikolari 
għandha ssir distinzjoni bejn l-elementi 
ewlenin tal-Ftehim ta’ Sħubija u l-
programmi li għandhom ikunu soġġetti 
għal deċiżjoni tal-Kummissjoni u elementi
oħra li mhumiex koperti mid-deċiżjoni tal-
Kummissjoni u jistgħu jiġu emendati 
skont ir-responsabbiltà tal-Istat Membru. 
L-ipprogrammar għandu jiżgura l-
konsistenza mal-Qafas Strateġiku Komuni 
u l-Ftehim ta’ Sħubija, il-koordinazzjoni 
tal-Fondi Ewropej Strutturali u tal-
Investiment stess u mal-istrumenti 
finanzjarji eżistenti l-oħrajn u l-kontribut 
tal-Bank Ewropew tal-Investiment jekk 
rilevanti.

Or. en

Emenda 407
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Sabiex jiġi ottimizzat il-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 l-operat tal-Fondi 
Ewropej Strutturali u tal-Investiment u 
tal-Orizzont 2020 waqt li jiġu rrispettati l-
objettivi distinti tagħhom. Il-mekkaniżmi 
ewlenin għall-ksib ta’ dawn is-sinerġiji 
għandhom ikunu l-għarfien tar-rati fissi 
għall-ispejjeż eliġibbli mill-Orizzont 2020 
għall-operazzjoni simili u benefiċjarja u l-
possibilità li jiġu kkombinati l-
finanzjamenti minn strumenti differenti 
tal-Unjoni, li jinkludu l-Fondi Ewropej 
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Strutturali u tal-Investiment u l-
Orizzont 2020 fl-istess operazzjoni filwaqt 
li jevitaw il-finanzjament doppju. Sabiex 
jissaħħu l-kapaċitajiet ta’ riċerka u 
innovazzjoni ta’ atturi nazzjonali u 
reġjonali u biex jinkiseb l-għan li tinbena 
“Triq lejn l-eċċellenza” f’reġjuni inqas 
żviluppati, għandhom jiġu żviluppati 
sinergiji mill-qrib bejn il-Fondi Ewropej 
Strutturali u tal-Investiment u l-
Orizzont 2020 fil-prijoritajiet rilevanti 
kollha tal-programm.

Or. en

Emenda 408
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) It-Trattat żied il-koeżjoni territorjali 
bħala waħda mill-għanijiet tal-koeżjoni 
ekonomika u soċjali, u jeħtieġ li jiġu 
indirizzati l-irwoli tal-bliet, il-ġeografiji 
funzjonali u żoni subreġjonali li qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma’ problemi ġeografiċi 
jew demografiċi speċifiċi. Għal dan il-fini, 
biex jintuża aħjar il-potenzjal fil-livell 
lokali, jeħtieġ li jissaħħaħ u jiġi ffaċilitat l-
iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità billi 
jiġu stabbiliti regoli komuni u jkun hemm 
koordinazzjoni mill-qrib għall-Fondi tal-
QSK kollha. Ir-responsabbiltà tal-
implimentazzjoni ta’ strateġiji ta’ żvilupp 
lokali għandha tingħata lil gruppi ta’
azzjoni lokali li jirrappreżentaw l-interessi 
tal-komunità, u dan bħala prinċipju 
essenzjali.

(21) It-Trattat żied il-koeżjoni territorjali 
bħala waħda mill-għanijiet tal-koeżjoni 
ekonomika u soċjali, u jeħtieġ li jiġu 
indirizzati l-irwoli tal-bliet, il-ġeografiji 
funzjonali u żoni subreġjonali li qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma’ problemi ġeografiċi 
jew demografiċi speċifiċi. Għal dan il-fini, 
biex jintuża aħjar il-potenzjal fil-livell 
lokali, jeħtieġ li jissaħħaħ u jiġi ffaċilitat l-
iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità billi 
jiġu stabbiliti regoli komuni u jkun hemm 
koordinazzjoni mill-qrib għall-Fondi
Ewropej Strutturali u tal-Investiment
kollha. L-iżvilupp immexxi mill-komunità 
għandu jikkunsidra l-ħtiġijiet lokali u l-
potenzjal, kif ukoll il-karatteristiċi 
soċjokulturali rilevanti. Ir-responsabbiltà 
tal-implimentazzjoni ta’ strateġiji ta’
żvilupp lokali għandha tingħata lil gruppi 
ta’ azzjoni lokali li jirrappreżentaw l-
interessi tal-komunità, u dan bħala 
prinċipju essenzjali.
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Or. en

Emenda 409
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) L-arranġamenti dettaljati li 
jikkonċernaw id-determinazzjoni taż-żona 
u l-popolazzjoni koperti mill-istrateġiji 
għandhom jiġu stabbiliti fil-programmi 
rilevanti skont ir-regoli speċifiċi għall-
fondi.

Or. en

Emenda 410
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-istrumenti finanzjarji huma dejjem 
aktar importanti għall-effetti ta’ ingranaġġ 
fuq il-Fondi tal-QSK, minħabba l-kapaċità 
tagħhom li jikkombinaw forom differenti 
ta’ riżorsi pubbliċi u privati sabiex isostnu 
objettivi tal-politika pubblika, u għaliex 
forom ta’ finanzjament li jduru jwasslu 
biex dan is-sostenn isir aktar sostenibbli 
fuq perjodu itwal ta’ żmien.

(22) L-istrumenti finanzjarji huma dejjem 
aktar importanti għall-effetti ta’ ingranaġġ 
fuq il-Fondi Ewropej Strutturali u tal-
Investiment, minħabba l-kapaċità tagħhom 
li jikkombinaw forom differenti ta’ riżorsi 
pubbliċi u privati sabiex isostnu objettivi 
tal-politika pubblika, u l-abilità tagħhom li 
jiggarantixxu fluss li jdur ta’ mezzi 
finanzjarji għal investimenti strateġiċi, 
jipprovdu appoġġ għal investimenti 
sostenibbli u fit-tul u jżidu l-potenzjal tat-
tkabbir tal-Unjoni. Il-forniment ta’
għotjiet għandha dejjem tinżamm bħala 
għażla u għandha tkun ir-responsabbiltà 
ta’ dawk involuti fuq il-post biex jużaw l-
iktar taħlita ta’ finanzjament adattata 
għall-ħtiġijiet reġjonali.
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Or. en

Emenda 411
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Strumenti finanzjarji sostnuti mill-
Fondi tal-QSK għandhom jintużaw sabiex 
jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi tas-suq
b’mod kosteffettiv, f’konformità mal-
objettivi tal-programmi, u m’għandhomx 
jeskludu l-finanzjament privat. Id-deċiżjoni 
li jiġu ffinanzjati miżuri ta’ sostenn 
permezz ta’ strumenti finanzjarji għandha 
tiġi determinata għalhekk abbażi ta’ analiżi
ex ante.

(23) Strumenti finanzjarji sostnuti mill-
Fondi Ewropej Strutturali u tal-
Investiment għandhom jintużaw sabiex 
jindirizzaw b’mod partikolari n-
nuqqasijiet fis-suq jew is-sitwazzjonijiet 
ta’ investiment subottimali b’mod
kosteffettiv, f’konformità mal-objettivi tal-
programmi, u m’għandhomx jeskludu l-
finanzjament privat. Id-deċiżjoni li jiġu 
ffinanzjati miżuri ta’ sostenn permezz ta’
strumenti finanzjarji għandha tiġi 
determinata għalhekk abbażi ta’
valutazzjoni ex ante.

Or. en

Emenda 412
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Strumenti finanzjarji għandhom jiġu 
mfassla u implimentati sabiex 
jippromwovu parteċipazzjoni sostanzjali 
minn investituri tas-settur privat u 
istituzzjonijiet finanzjarji fuq bażi ta’
kondiviżjoni xierqa tar-riskju. Sabiex ikunu 
attraenti biżżejjed għas-settur privat, l-
istrumenti finanzjarji jeħtieġ li jiġu mfassla 
u implimentati b’mod flessibbli. L-
awtoritajiet tal-ġestjoni għandhom 

(24) Strumenti finanzjarji għandhom jiġu 
mfassla u implimentati sabiex 
jippromwovu parteċipazzjoni sostanzjali 
minn investituri tas-settur privat u 
istituzzjonijiet finanzjarji fuq bażi ta’
kondiviżjoni xierqa tar-riskju. Sabiex ikunu 
attraenti biżżejjed għas-settur privat, l-
istrumenti finanzjarji jeħtieġ li jkunu 
sempliċi, katalitiċi, li jduru u jiġu mfassla 
u implimentati b’mod flessibbli. L-
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għalhekk jiddeċiedu dwar l-aktar forom 
xierqa sabiex jiġu implimentati l-istrumenti 
finanzjarji, sabiex jindirizzaw il-ħtiġijiet 
speċifiċi tar-reġjuni fil-mira, f’konformità 
mal-objettivi tal-programm rilevanti .

awtoritajiet tal-ġestjoni għandhom 
għalhekk jiddeċiedu dwar l-aktar forom 
xierqa sabiex jiġu implimentati l-istrumenti 
finanzjarji, sabiex jindirizzaw il-ħtiġijiet 
speċifiċi tar-reġjuni fil-mira, f’konformità 
mal-objettivi tal-programm rilevanti .

Or. en

Emenda 413
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Sabiex jittieħed kont tat-tip tal-
appoġġ ipprovdut permezz tal-istrumenti 
finanzjarji li jista’ jerġa’ jitħallas u biex 
isir allinjament mal-prattiki tas-suq, l-
appoġġ tal-Fondi Ewropej Strutturali u 
tal-Investiment ipprovdut lir-riċevituri 
finali fil-forma ta’ ekwità jew investimenti 
fi kważi-ekwità, self jew garanziji, jew 
strumenti oħra ta’ tqassim tar-riskju 
jistgħu jkopru t-totalità tal-investimenti li 
saru mir-riċevituri finali, mingħajr 
distinzjoni mill-ispejjeż relatati mal-VAT. 
Għaldaqstant, għandu jkun biss f’każijiet 
fejn l-istrumenti finanzjarji huma 
kkombinati mal-għotjiet li l-mod fejn il-
VAT tiġi kkunsidrata fil-livell tar-riċevitur 
finali jkun rilevanti għall-finijiet li tiġi 
ddeterminata l-eliġibbiltà tal-ispejjeż 
marbutin mal-għotja.

Or. en

Emenda 414
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 28
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-Istati Membri għandhom 
jimmonitorjaw il-programmi sabiex 
jirrivedu l-implimentazzjoni u l-progress 
lejn il-kisba tal-objettivi tal-programm. 
Għal dan il-għan, għandhom jitwaqqfu 
kumitati ta’ monitoraġġ li l-għamla u l-
funzjonijiet tagħhom jiġu definiti għall-
Fondi tal-QSK. Jistgħu jitwaqqfu Kumitati 
ta’ Monitoraġġ Konġunt li jiffaċilitaw il-
koordinazzjoni bejn il-Fondi tal-QSK
sabiex tiġi żgurata l-effikaċja, il-kumitati 
ta’ monitoraġġ għandhom ikunu jistgħu 
joħorġu rakkomandazzjonijiet lill-
awtoritajiet amministrattivi fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-programm u 
għandhom jimmonitorjaw l-azzjonijiet 
meħuda bħala riżultat tar-
rakkomandazzjonijiet tagħhom.

(28) L-Istati Membri għandhom 
jimmonitorjaw il-programmi sabiex 
jirrivedu l-implimentazzjoni u l-progress 
lejn il-kisba tal-objettivi tal-programm. 
Għal dan il-għan, għandhom jitwaqqfu 
kumitati ta’ monitoraġġ li l-għamla u l-
funzjonijiet tagħhom jiġu definiti għall-
Fondi Ewropej Strutturali u tal-
Investiment. Jistgħu jitwaqqfu Kumitati ta’
Monitoraġġ Konġunt li jiffaċilitaw il-
koordinazzjoni bejn il-Fondi Ewropej 
Strutturali u tal-Investiment. Sabiex tiġi 
żgurata l-effikaċja, il-kumitati ta’
monitoraġġ għandhom ikunu jistgħu 
joħorġu rakkomandazzjonijiet lill-
awtoritajiet amministrattivi fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-programm, kif ukoll 
modi ta’ kif jitnaqqas il-piż amministrattiv 
fuq il-benefiċjarji u għandhom 
jimmonitorjaw l-azzjonijiet meħuda bħala 
riżultat tar-rakkomandazzjonijiet tagħhom.

Or. en

Emenda 415
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Sabiex il-Kummissjoni tkun tista’
timmonitorja l-progress lejn il-kisba tal-
objettivi tal-Unjoni, l-Istati Membri 
għandhom jissottomettu rapporti ta’
progress dwar l-implimentazzjoni tal-
Kuntratti ta’ Sħubija tagħhom. Abbażi ta’
dawn ir-rapporti, il-Kummissjoni għandha 
tħejji rapport ta’ strateġija dwar il-progress 
fl-2017 u fl-2019.

(31) Sabiex il-Kummissjoni tkun tista’
timmonitorja l-progress lejn il-kisba tal-
objettivi tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti,
sostenibbli u inklużiv kif ukoll lejn it-
tnaqqis tal-inugwaljanzi, l-Istati Membri 
għandhom jissottomettu rapporti ta’
progress dwar l-implimentazzjoni tal-
Ftehimiet ta’ Sħubija tagħhom. Abbażi ta’
dawn ir-rapporti, il-Kummissjoni għandha 
tħejji rapport strateġiku dwar il-progress 
fl-2017 u fl-2019.
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Or. en

Emenda 416
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Huwa neċessarju li jiġu vvalutati l-
effikaċja, l-effiċjenza u l-impatt tal-
assistenza mill-Fondi tal-QSK biex jittejbu 
l-kwalità tal-implimentazzjoni u tat-tfassil 
tal-programmi u biex jiġi ddeterminat l-
impatt tal-programmi fid-dawl tal-miri tal-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u, fejn 
ikun rilevanti , fir-rigward tal-PDG u tal-
qgħad. Ir-responsabbiltajiet tal-Istati 
Membri u l-Kummissjoni f’dan il-kuntest 
għandhom jiġu speċifikati.

(32) Huwa neċessarju li jiġu vvalutati l-
effikaċja, l-effiċjenza u l-impatt tal-
assistenza mill-Fondi Ewropej Strutturali 
u tal-Investiment biex jittejbu l-kwalità tal-
implimentazzjoni u tat-tfassil tal-
programmi u biex jiġi ddeterminat l-impatt 
tal-programmi fid-dawl tal-miri tal-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u, fejn 
ikun rilevanti , fir-rigward tal-PDG, tal-
ħtiġijiet reġjonali u lokali, tal-miri tal-
klima, tal-qgħad, u tal-integrazzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi. Ir-
responsabbiltajiet tal-Istati Membri u l-
Kummissjoni f’dan il-kuntest għandhom 
jiġu speċifikati.

Or. en

Emenda 417
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Għandu jitfassal pjan ta’ evalwazzjoni 
mill-awtorità responsabbli għat-tħejjija tal-
programm. Matul il-perjodu tal-
ipprogrammar, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni 
għandhom jagħmlu valutazzjonijiet biex 
jivvalutaw l-effettività u l-impatt ta’
programm. Il-kumitat ta’ monitoraġġ u l-

(34) Għandu jitfassal pjan ta’ evalwazzjoni 
mill-awtorità responsabbli għat-tħejjija tal-
programm. Matul il-perjodu tal-
ipprogrammar, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni 
għandhom jiżguraw li jitwettqu
valutazzjonijiet biex jivvalutaw l-effettività 
u l-impatt tal-programm. Il-kumitat ta’
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Kummissjoni għandhom jiġu infurmati bir-
riżultati tal-valutazzjoni biex jiġu ffaċilitati 
deċiżjonijiet ta’ ġestjoni.

monitoraġġ u l-Kummissjoni għandhom 
jiġu infurmati bir-riżultati tal-valutazzjoni 
biex jiġu ffaċilitati deċiżjonijiet ta’
ġestjoni.

Or. en

Emenda 418
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Għandhom jitwettqu valutazzjonijiet 
ex post mill-Kummissjoni sabiex jiġu 
vvalutati l-effikaċja u l-effiċjenza tal-Fondi
tal-QSK u l-impatt tagħhom fuq il-miri 
globali tal-Fondi tal-QSK u l-istrateġija 
tal-Unjoni għal għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv.

(35) Għandhom jitwettqu valutazzjonijiet 
ex post mill-Kummissjoni sabiex jiġu 
vvalutati l-effikaċja u l-effiċjenza tal-Fondi
Ewropej Strutturali u tal-Investimenti u l-
impatt fuq il-miri globali u l-istrateġija tal-
Unjoni għal għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, skont il-miri 
ewlenin rilevanti, il-kontribuzzjoni lejn l-
indirizzar tal-ħtiġijiet reġjonali u lokali, 
kif ukoll ir-rekwiżiti speċifiċi stabbiliti fir-
regoli speċifiċi għall-Fondi. Għall kull 
wieħed mill-Fondi Ewropej Strutturali u 
tal-Investiment, il-Kummissjoni għandha 
tipprepara rapport ta’ sinteżi li jispjega l-
konklużjonijiet ewlenin tal-
valutazzjonijiet ex post.

Or. en

Emenda 419
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Sabiex ikunu żgurati l-effikaċja, il-
ġustizzja u l-impatt sostenibbli tal-intervent 

(41) Sabiex ikunu żgurati l-effikaċja, l-
ekwità u l-impatt sostenibbli tal-intervent 
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tal-Fondi tal-QSK, għandu jkun hemm 
dispożizzjonijiet li jiggarantixxu li l-
investmenti fin-negozji u l-infrastrutturi
jdumu fit-tul u li jimpedixxu l-użu ta’
dawn il-Fondi tal-QSK għal vantaġġ mhux 
dovut. L-esperjenza turi li perjodu ta’
ħames snin huwa perjodu minimu xieraq li 
għandu jiġi applikat, minbarra fejn ir-regoli 
dwar l-għajnuna mill-Istat ikunu 
jipprevedu perjodu differenti. Huwa xieraq 
li azzjonijiet appoġġati mill-FSE u 
azzjonijiet li ma jinvolvux investiment 
produttiv jew investiment fl-infrastruttura 
jiġu esklużi mir-rekwiżit ġenerali ta’
durabbiltà, sakemm rekwiżiti bħal dawn 
ma jkunux jirriżultaw mir-regoli 
applikabbli dwar l-għajnuna mill-Istat, u li 
jiġu esklużi kontributi għal strumenti 
finanzjarji jew minnhom.

tal-Fondi Ewropej Strutturali u tal-
Investiment, għandu jkun hemm 
dispożizzjonijiet li jiggarantixxu li l-
investmenti fin-negozji u l-infrastrutturi
jkunu dejjiema u jimpedixxu l-użu tal-
Fondi Ewropej Strutturali u tal-
Investiment għal vantaġġ mhux dovut.
Huwa meqjus li perjodu ta’ ħames snin 
huwa perjodu xieraq li għandu jiġi 
applikat, minbarra fejn ir-regoli dwar l-
għajnuna mill-Istat ikunu jipprevedu 
perjodu differenti. Huwa meqjus ukoll li 
fil-każ ta’ operazzjoni li tinkludi 
investiment fl-insfrastruttura u 
investiment produttiv, din l-operazzjoni 
għandha tħallas lura il-kontribuzzjoni 
mill-fondi tal-ESI jekk fi żmien 10 snin 
mill-pagament finali lill-benefiċjarju l-
attività produttiva tkun soġġetta għal 
rilokazzjoni barra mill-Unjoni. Huwa
xieraq li azzjonijiet appoġġati mill-FSE u 
azzjonijiet li ma jinvolvux investiment 
produttiv jew investiment fl-infrastruttura 
jiġu esklużi mir-rekwiżit ġenerali ta’
durabbiltà, sakemm rekwiżiti bħal dawn 
ma jkunux jirriżultaw mir-regoli 
applikabbli dwar l-għajnuna mill-Istat, u li 
jiġu esklużi kontributi għal strumenti 
finanzjarji jew minnhom.

Or. en

Emenda 420
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 41a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) Fil-valutazzjoni ta’ proġetti kbar ta’
investiment produttiv, il-Kummissjoni 
għandha jkollha l-informazzjoni meħtieġa 
kollha sabiex tikkunsidra jekk il-
kontribuzzjoni finanzjarja mill-Fondi 
tirriżultax f’telf sostanzjali ta’ impjiegi 
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f’postijiet eżistenti fi ħdan l-Unjoni 
Ewropea, sabiex tiżgura li l-finanzjament 
Komunitarju ma jsostnix spostament fl-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 421
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Skont il-prinċipji ta’ ġestjoni 
kondiviża, l-Istati Membri għandu 
jkollhom ir-responsabbiltà ewlenija, 
permezz tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’
kontroll tagħhom, għall-implimentazzjoni 
u l-kontroll tal-operazzjonijiet tal-
programmi. Sabiex tiġi żgurata l-effikaċja 
tal-kontroll fuq l-għażla u l-
implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet u l-
iffunzjonar tas-sistema ta’ ġestjoni u 
kontroll, għandhom jiġu speċifikati l-
funzjonijiet tal-awtorità ta’ ġestjoni.

(43) Skont il-prinċipji ta’ ġestjoni 
kondiviża, l-Istati Membri, fil-livell 
territorjali xieraq konformement mal-
qafas istituzzjonali, ġuridiku u 
finanzjarju, u suġġett għall-konformità 
ma’ dan ir-Regolament u mar-regoli 
speċifiċi għall-Fondi, għandu jkollhom ir-
responsabbiltà ewlenija, permezz tas-
sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll tagħhom, 
għall-implimentazzjoni u l-kontroll tal-
operazzjonijiet tal-programmi. Sabiex tiġi 
żgurata l-effikaċja tal-kontroll fuq l-għażla 
u l-implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet u l-
iffunzjonar tas-sistema ta’ ġestjoni u 
kontroll, għandhom jiġu speċifikati l-
funzjonijiet tal-awtorità ta’ ġestjoni.

Or. en

Emenda 422
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Sabiex tkun żgurata assigurazzjoni 
ex ante fuq it-twaqqif u d-disinn tas-

imħassar
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sistemi ewlenin tal-ġestjoni u l-kontroll, l-
Istati Membri għandhom jaħtru korp ta’
akkreditament li jkun responsabbli għall-
akkreditament u l-irtirar tal-
akkreditament tal-korpi ta’ ġestjoni u 
kontroll.

Or. en

Emenda 423
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Il-ħlas ta’ prefinanzjament fil-bidu tal-
programmi jiżgura li l-Istat Membru jkollu
l-mezzi li jagħti appoġġ lill-benefiċjarji fl-
implimentazzjoni tal-programm mill-
adozzjoni tal-programm. Għaldaqstant, 
għandhom isiru dispożizzjonijiet għal 
ammonti ta’ prefinanzjament inizjali mill-
Fondi tal-QSK. Il-prefinanzjament inizjali
għandu jiġi approvat bis-sħiħ meta 
jingħalaq il-programm.

(47) Il-ħlas ta’ prefinanzjament fil-bidu tal-
programmi jiżgura li l-Istat Membru jkollu
wkoll il-mezzi li jagħti appoġġ ex ante lill-
benefiċjarji mill-bidu tal-implimentazzjoni
tal-programm, sabiex jiġi żgurat li l-
benefiċjarji jkollhom is-sostenibbiltà 
finanzjarja biex jagħmlu l-investimenti 
allokati. Għaldaqstant, għandhom isiru 
dispożizzjonijiet għal ammonti ta’
prefinanzjament inizjali mill-Fondi
Ewropej Strutturali u tal-Investiment. Il-
prefinanzjament inizjali għandu jiġi 
approvat bis-sħiħ meta jingħalaq il-
programm.

Or. en

Emenda 424
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Sabiex jiġu salvagwardjati l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni, għandu jkun hemm 

(48) Sabiex jiġu salvagwardjati l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni, għandu jkun hemm 
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miżuri limitati fiż-żmien li jippermettu lill-
uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delegazzjoni 
sabiex jinterrompi l-ħlasijiet fejn ikun 
hemm evidenza li tissuġġerixxi nuqqas 
sinjifikanti fil-funzjonament tas-sistema ta’
ġestjoni u kontroll, evidenza ta’
irregolaritjiet marbuta ma’ applikazzjoni 
għal ħlas, jew nuqqas ta’ sottomissjoni tad-
dokumenti għall-iskop tal-issaldar tal-
kontijiet.

miżuri limitati fiż-żmien li jippermettu lill-
uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delegazzjoni 
sabiex jinterrompi l-ħlasijiet fejn ikun 
hemm evidenza li tissuġġerixxi nuqqas 
sinjifikanti fil-funzjonament tas-sistema ta’
ġestjoni u kontroll, evidenza ta’
irregolaritjiet marbuta ma’ applikazzjoni 
għal ħlas, jew nuqqas ta’ sottomissjoni tad-
dokumenti għall-iskop tal-eżaminazzjoni u 
l-aċċettazzjoni tal-kontijiet.

Or. en

Emenda 425
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 48a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48a) Huwa meħtieġ li l-Kummissjoni, l-
Istati Membri u l-Awtoritajiet Reġjonali 
jiggarantixxu kompetizzjoni ġusta għall-
proġetti ffinanzjati mill-Fondi Ewropej 
Strutturali u tal-Investiment.

Or. en

Emenda 426
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Sabiex jiġi żgurat li l-nefqa 
kofinanzjata mill-baġit tal-Unjoni f’sena 
finanzjarja partikolari tintuża skont ir-
regoli applikabbli, għandu jinħoloq qafas 
xieraq għall-approvazzjoni annwali tal-
kontijiet. F’dan il-qafas, il-korpi
akkreditati għandhom jissottomettu lill-

(49) Sabiex jiġi żgurat li l-nefqa 
kofinanzjata mill-baġit tal-Unjoni f’sena 
finanzjarja partikolari tintuża skont ir-
regoli applikabbli, għandu jinħoloq qafas 
xieraq għall-eżaminazzjoni u l-
aċċettazzjoni tal-kontijiet. F’dan il-qafas, 
il-korpi maħtura għandhom jissottomettu 
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Kummissjoni, fir-rigward ta’ kull 
programm, dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 
tal-ġestjoni akkumpanjata mill-kontijiet 
annwali ċċertifikati, rapport fil-qosor tal-
kontrolli u opinjoni ta’ awditjar 
indipendenti u rapport ta’ kontroll.

lill-Kummissjoni, fir-rigward ta’ kull 
programm, dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni 
tal-ġestjoni akkumpanjata mill-kontijiet 
annwali ċċertifikati, rapport fil-qosor tal-
kontrolli u opinjoni ta’ awditjar 
indipendenti u rapport ta’ kontroll.

Or. en

Emenda 427
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Huma meħtieġa dispożizzjonijiet 
ġenerali addizzjonali b’rabta mat-tħaddim 
speċifiku tal-Fondi. B’mod partikolari, 
sabiex jiżdied il-valur miżjud tagħhom, u 
biex jissaħħaħ il-kontribut tagħhom għall-
prijoritajiet tal-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
il-funzjonament ta’ dawn il-Fondi għandu 
jiġi ssimplifikat u kkonċentrat fuq il-miri 
tal-’Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi’
u l-’kooperazzjoni territorjali Ewropea’.

(52) Huma meħtieġa dispożizzjonijiet 
ġenerali addizzjonali b’rabta mat-tħaddim 
speċifiku tal-Fondi. B’mod partikolari, 
sabiex jiżdied il-valur miżjud tagħhom, u 
biex jissaħħaħ il-kontribut tagħhom għall-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
u għall-prijoritajiet tal-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, il-funzjonament ta’ dawn il-
Fondi għandu jiġi ssimplifikat u 
kkonċentrat fuq il-miri tal-’Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi’ u l-
’kooperazzjoni territorjali Ewropea’.

Or. en

Emenda 428
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex jiġu promossi l-objettivi tat-
Trattat ta’ koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali, il-mira tal-’Investiment għat-

(54) Sabiex jiġu promossi l-objettivi tat-
Trattat ta’ koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali, il-mira tal-’Investiment għat-
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tkabbir u l-impjiegi’ għandha tappoġġja r-
reġjuni kollha. Sabiex jiġi pprovdut appoġġ 
bilanċjat u gradwali u li jirrefletti l-iżvilupp 
ekonomiku u soċjali, ir-riżorsi taħt dik il-
mira għandhom jiġu allokati mill-FEŻR u 
l-FSE fost l-inqas reġjuni żviluppati, ir-
reġjuni fi tranżizzjoni u r-reġjuni l-aktar 
żviluppati skont il-prodott domestiku gross
(PDG) tagħhom per capita skont il-medja 
tal-Unjoni. Sabiex tiġi żgurata s-
sostenibbiltà fit-tul tal-investiment mill-
Fondi Strutturali, ir-reġjuni kollha li l-PDG 
per capita tagħhom għall-perjodu bejn l-
2007 u l-2013 kien anqas minn 75% tal-
medja tal-UE-25 għal matul il-perjodu ta’
referenza iżda li l-PDG per capita tagħhom 
żdied għal aktar minn 75% tal-medja tal-
UE-27 għandhom jirċievu tal-anqas żewġ 
terzi tal-allokazzjoni tagħhom għall-
perjodu bejn l-2007 u l-2013. L-Istati 
Membri li l-introjtu nazzjonali gross (ING) 
tagħhom għal kull ras huwa inqas minn 
90% ta’ dak tal-medja tal-Unjoni 
għandhom jibbenifikaw taħt il-mira ta’
‘Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi’
mill-FK.

tkabbir u l-impjiegi’ għandha tappoġġja r-
reġjuni kollha. Sabiex jiġi pprovdut appoġġ 
bilanċjat u gradwali u li jirrefletti l-iżvilupp 
ekonomiku u soċjali, ir-riżorsi taħt dik il-
mira għandhom jiġu allokati mill-FEŻR u 
l-FSE fost l-inqas reġjuni żviluppati, ir-
reġjuni fi tranżizzjoni u r-reġjuni l-aktar 
żviluppati skont il-prodott domestiku gross
(PDG) tagħhom per capita skont il-medja 
tal-Unjoni. Sabiex tiġi żgurata s-
sostenibbiltà fit-tul tal-investiment mill-
Fondi Strutturali, biex jiġi kkonsolidat l-
iżvilupp miksub u mħeġġeġ it-tkabbir 
ekonomiku u l-koeżjoni soċjali tar-reġjuni 
Ewropej, ir-reġjuni kollha li l-PDG per 
capita tagħhom għall-perjodu bejn l-2007 u 
l-2013 kien anqas minn 75% tal-medja tal-
UE-25 għal matul il-perjodu ta’ referenza 
iżda li l-PDG per capita tagħhom żdied 
għal aktar minn 75% tal-medja tal-UE-27 u 
r-reġjuni maħtura bi status ta’ tneħħija 
gradwali fil-perjodu bejn l-2007 u l-2013
għandhom jirċievu tal-anqas żewġ terzi tal-
allokazzjoni tagħhom għall-perjodu bejn l-
2007 u l-2013. L-Istati Membri li l-introjtu 
nazzjonali gross (ING) tagħhom għal kull 
ras huwa inqas minn 90% ta’ dak tal-medja 
tal-Unjoni għandhom jibbenifikaw taħt il-
mira ta’ ‘Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi’ mill-FK. Ir-reġjuni Stati Gżejjer 
uniċi eliġibbli għall-finanzjament mill-
Fond ta’ Koeżjoni 2013 u r-reġjuni l-iktar 
imbiegħda li jaqgħu fil-kategoriji ta’
tranżizzjoni u r-reġjuni iktar żviluppati 
għandhom jirċievu mill-inqas 4 minn kull 
5 allokazzjonijiet għall-perjodu bejn l-
2007 u l-2013 taħt il-Fondi kif iddefinit fl-
Artikolu 1.

Or. en

Emenda 429
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Għandhom jiġu stabbiliti kriterji 
oġġettivi sabiex jintgħażlu reġjuni u żoni 
eliġibbli għal appoġġ mill-Fondi. Għal dan 
il-għan, l-identifikazzjoni tar-reġjuni u ż-
żoni fil-livell tal-Unjoni għandha tkun 
ibbażata fuq is-sistema komuni ta’
klassifikazzjoni tar-reġjuni stabbilita mir-
Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta’ Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta’
klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet 
territorjali għall-istatistika (NUTS)5 .

(55) Għandhom jiġu stabbiliti kriterji 
oġġettivi sabiex jintgħażlu reġjuni u żoni 
eliġibbli għal appoġġ mill-Fondi. Għal dan 
il-għan, l-identifikazzjoni tar-reġjuni u ż-
żoni fil-livell tal-Unjoni għandha tkun 
ibbażata fuq is-sistema komuni ta’
klassifikazzjoni tar-reġjuni stabbilita mir-
Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta’ Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta’
klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet 
territorjali għall-istatistika (NUTS).
Għandha tingħata attenzjoni speċjali lil 
reġjuni li jbatu minn żvantaġġi naturali 
jew demografiċi serji u permanenti, bħal 
reġjuni b’densità ta’ popolazzjoni baxxa 
ħafna, u gżejjer, reġjuni transkonfinali u 
reġjuni muntanjużi, b’kunsiderazzjoni tal-
fatt li dawn il-karatteristiċi territorjali 
mhux bilfors jikkorrispondu mal-analiżi 
proposta attwalment mill-klassifikazzjoni 
NUTS.

Or. en

Emenda 430
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Jeħtieġ li jiġu ffissati l-limiti ta’ dawk 
ir-riżorsi għall-objettiv ta’ ‘Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi’ u li jiġu adottati 
kriterji oġġettivi għall-allokazzjoni 
tagħhom lir-reġjuni u lill-Istati Membri. 
Sabiex tiġi nkoraġġita l-aċċellerazzjoni 
meħtieġa tal-iżvilupp tal-infrastruttura fit-
trasport u l-enerġija, kif ukoll it-teknoloġiji 

(57) Jeħtieġ li jiġu ffissati l-limiti ta’ dawk 
ir-riżorsi għall-objettiv ta’ ‘Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi’ u li jiġu adottati 
kriterji oġġettivi għall-allokazzjoni 
tagħhom lir-reġjuni u lill-Istati Membri. 
Sabiex tiġi nkoraġġita l-aċċellerazzjoni 
meħtieġa tal-iżvilupp tal-infrastruttura fit-
trasport u l-enerġija, kif ukoll it-teknoloġiji 
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tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni 
madwar l-Unjoni, għandha tinħoloq 
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. L-
allokazzjoni tal-approprjazzjonijiet 
annwali mill-Fondi u l-ammonti trasferiti
mill-Fond ta’ Koeżjoni lill-Faċilità
Nikkollegaw l-Ewropa lil xi Stat Membru
għandhom ikunu limitati għal limitu li 
jiġi ffissat filwaqt li titqies il-kapaċità ta’
dak l-Istat Membru partikolari li jassorbi 
dawn l-approprjazzjonijiet. Barra minn 
hekk, f’konformità mal-miri ewlenin dwar 
it-tnaqqis tal-faqar, huwa meħtieġ li l-
iskema għall-appoġġ għall-ikel tiġi 
riorjentata lejn l-aktar persuni fil-bżonn 
biex b’hekk issir il-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali u l-iżvilupp armonjuż tal-
Unjoni. Huwa previst mekkaniżmu li 
jittrasferixxi r-riżorsi lejn dan l-istrument u 
li jiżgura li dawn ikunu magħmula minn 
allokazzjoni tal-FSE permezz ta’ tnaqqis 
impliċitu korrispondenti tal-perċentwali 
minima tal-Fondi Strutturali li għandha tiġi 
allokata lill-FSE f’kull pajjiż.

tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni 
madwar l-Unjoni, tinħoloq Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa (CEF). Għandu 
jingħata appoġġ mill-Fond ta’ Koeżjoni
lill-proġetti ta’ infrastruttura tat-trasport 
ta’ valur miżjud Ewropew minn fost il-
proġetti identifikati minn qabel imniżżla 
fl-Anness 1 tar-Regolament (UE) 
[...]/2012 dwar l-istabbiliment tal-Faċilità
Nikkollegaw l-Ewropa li ser jitwettaq 
f’kull Stat Membru skont l-artikolu 84(4)
ta’ dan ir-regolament. L-allokazzjonijiet 
nazzjonali taħt il-Fond ta’ Koeżjoni 
għandhom jiġu rispettati b’mod sħiħ sal-
31 ta’ Diċembru 2016. Barra minn hekk, 
f’konformità mal-miri ewlenin dwar it-
tnaqqis tal-faqar, huwa meħtieġ li l-iskema 
għall-appoġġ għall-ikel tiġi riorjentata lejn 
l-aktar persuni fil-bżonn biex b’hekk issir 
il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-
iżvilupp armonjuż tal-Unjoni. Huwa 
previst mekkaniżmu li jittrasferixxi r-
riżorsi lejn dan l-istrument u li jiżgura li 
dawn ikunu magħmula minn allokazzjoni 
tal-FSE permezz ta’ tnaqqis impliċitu 
korrispondenti tal-perċentwali minima tal-
Fondi Strutturali li għandha tiġi allokata 
lill-FSE f’kull pajjiż.

Or. en

Emenda 431
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Sabiex tissaħħaħ l-enfasi fuq ir-
riżultati u l-ksib tal-objettivi u l-miri tal-
Ewropa 2020, ħamsa fil-mija tar-riżorsi 
għall-mira ta’ ‘Investiment għat-tkabbir u 
l-impjiegi’ għandhom jitwarrbu bħala 
riżerva għall-prestazzjoni għal kull Fond, 
u kategorija ta’ reġjun f’kull Stat 

imħassar
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Membru.

Or. en

Emenda 432
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Fir-rigward tal-Fondi u bil-għan li tiġi 
żgurata allokazzjoni xierqa għal kull 
kategorija ta’ reġjuni, ir-riżorsi ma 
għandhomx jiġu trasferiti bejn ir-reġjuni 
inqas żviluppati, dawk fi tranżizzjoni u 
dawk aktar żviluppati ħlief f’ċirkostanzi 
debitament ġustifikati marbuta mat-twettiq 
ta’ objettiv tematiku wieħed jew aktar u 
għal mhux aktar minn 2 % tal-
approprjazzjoni totali għal dik il-kategorija 
ta’ reġjun.

(59) Fir-rigward tal-Fondi u bil-għan li tiġi 
żgurata allokazzjoni xierqa għal kull 
kategorija ta’ reġjuni, ir-riżorsi ma 
għandhomx jiġu trasferiti bejn ir-reġjuni 
inqas żviluppati, dawk fi tranżizzjoni u 
dawk aktar żviluppati ħlief f’ċirkostanzi 
debitament ġustifikati marbuta mat-twettiq 
ta’ objettiv tematiku wieħed jew aktar u 
għal mhux aktar minn 4 % tal-
approprjazzjoni totali għal dik il-kategorija 
ta’ reġjun.

Or. en

Emenda 433
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet addizzjonali dwar l-
ipprogrammar, il-ġestjoni, il-monitoraġġ u 
l-kontroll tal-programmi operazzjonali
appoġġjati mill-Fondi. Il-programmi
operazzjonali għandhom jistabbilixxu l-
assi prijoritarji għal objettivi tematiċi, 
jelaboraw loġika konsistenti ta’ intervent 
biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta’ żvilupp 
identifikati, u jistabbilixxu qafas għal 

(61) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet addizzjonali dwar il-
programmazzjoni, l-amministrazzjoni, il-
monitoraġġ u l-kontroll tal-programmi 
operazzjonali appoġġati mill-Fondi sabiex 
tissaħħaħ l-attenzjoni fuq ir-riżultati.
B’mod partikolari, huwa meħtieġ li jiġu 
stabbiliti rekwiżiti dettaljati għall-
kontenut tal-programmi operazzjonali
dakinhar. Dan għandu jiffaċilita l-
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valutazzjoni tal-prestazzjoni. Għandhom 
ukoll jinkludu elementi neċessarji oħrajn 
li jkunu ta’ bażi għall-implimentazzjoni
effettiva u effiċjenti tal-Fondi.

preżentazzjoni ta’ loġika konsistenti ta’
intervent biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta’
żvilupp identifikati, biex jistabbilixxu qafas 
għal valutazzjoni tal-prestazzjoni u biex 
isaħħu l-implimentazzjoni effettiva u 
effiċjenti tal-Fondi. Bħala prinċipju 
ġenerali assi prioritarju għandu jkopri 
objettiv tematiku wieħed, Fond wieħed u 
kategorija unika ta’ reġjun. Fejn xieraq u 
sabiex tiżdied l-effettività f’approċċ 
integrat tematikament koerenti, assi 
prijoritarju għandu jittratta iktar minn 
kategorija waħda ta’ reġjun u jikkombina 
fih prijorità ta’ investiment 
komplementarja waħda jew aktar mill-
FEŻR, il-FSE, u l-FK taħt objettiv 
tematiku wieħed jew aktar. 

Or. en

Emenda 434
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 61a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61a) F’ċirkostanzi fejn Stat Membru ma 
jħejjix aktar minn programm wieħed għal 
kull Fond, li jirriżulta f’sitwazzjoni fejn il-
programmi u l-Ftehim ta’ Sħubija t-tnejn 
jitħejjew fuq livell nazzjonali, għandhom 
jiġu stabbiliti arranġamenti speċifiċi 
sabiex tiġi żgurata l-komplementarjetà ta’
dawn id-dokumenti.

Or. en

Emenda 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 61b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61b) Sabiex il-ħtieġa ta’ programmi 
operazzjonali konċiżi li jistabbilixxu 
impenji ċari mill-Istat Membru tiġi 
rrikonċiljata mal-ħtieġa li jkun hemm 
flessibbiltà għall-aġġustament għal 
ċirkostanzi li jkunu qegħdin jinbidlu, 
għandhom ikunu previsti proċeduri li 
jippermettu li ċerti elementi mhux 
essenzjali tal-programmi operazzjonali 
jiġu mmodifikati f’livell nazzjonali 
mingħajr deċiżjoni mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 436
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(62) Bl-iskop li jittejbu l-
komplementaritajiet u tiġi ssimplifikata l-
implimentazzjoni, għandu jkun possibbli li 
appoġġ mill-FK u mill-FEŻR jingħaqad 
ma’ appoġġ mill-FSE fi programmi 
operazzjonali konġunti taħt il-mira dwar it-
tkabbir u l-impjiegi.

(62) Bl-iskop li jittejbu l-
komplementaritajiet u tiġi ssimplifikata l-
implimentazzjoni, għandu jkun possibbli li 
appoġġ mill-FK u mill-FEŻR jingħaqad 
ma’ appoġġ mill-FSE fi programmi 
operazzjonali konġunti taħt il-mira
‘Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi.’

Or. en

Emenda 437
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(63) Il-proġetti l-ewlenin jirrappreżentaw (63) Il-proġetti l-ewlenin jirrappreżentaw 
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sehem sostanzjali mill-infiq tal-Unjoni u 
ta’ spiss huma ta’ importanza strateġika fir-
rigward tat-twettiq tal-istrateġija tal-Unjoni 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv. Għaldaqstant huwa ġġustifikat li 
operazzjonijiet ta’ daqs sostanzjali jkomplu 
jkunu suġġetti għall-approvazzjoni tal-
Kummissjoni taħt dan ir-regolament. 
Sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza, huwa xieraq 
li jiġi definit il-kontenut ta’ proġett kbir 
għal dan il-għan. Il-Kummissjoni għandu 
wkoll ikollha l-possibbiltà li tiċħad l-
appoġġ lil proġett ewlieni meta l-għoti ta’
dan l-appoġġ ma jkunx ġustifikat.

sehem sostanzjali mill-infiq tal-Unjoni u 
ta’ spiss huma ta’ importanza strateġika fir-
rigward tat-twettiq tal-istrateġija tal-Unjoni 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv. Għaldaqstant huwa ġġustifikat li 
operazzjonijiet ta’ daqs sostanzjali jkomplu 
jkunu suġġetti għall-approvazzjoni tal-
Kummissjoni taħt dan ir-regolament. 
Sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza, huwa xieraq 
li jiġi definit il-kontenut ta’ proġett kbir 
għal dan il-għan. Il-Kummissjoni għandu 
wkoll ikollha l-possibbiltà li tiċħad l-
appoġġ lil proġett ewlieni meta l-għoti ta’
dan l-appoġġ ma jkunx ġustifikat. Il-
kundizzjonijiet speċifiċi għandhom ukoll 
jiġu ddefiniti għall-operazzjonijiet 
implimentati taħt l-istrutturi tal-PPP.

Or. en

Emenda 438
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 64

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(64) Sabiex l-Istati Membri jingħataw l-
għażla li jimplimentaw parti minn 
programm operazzjonali permezz ta’
approċċ ibbażat fuq ir-riżultati, ikun utli li 
jkun hemm dispożizzjoni għal pjan ta’
azzjoni konġunta li jkun jinkludi sensiela 
ta’ azzjonijiet li għandhom jitwettqu minn 
benefiċjarju biex jikkontribwixxi għall-
għanijiet tal-programm operazzjonali. 
Sabiex tiġi ssimplifikata u msaħħa l-
orjentazzjoni tar-riżultati tal-Fondi, il-
ġestjoni tal-pjan ta’ azzjoni konġunta 
għandha tkun ibbażata esklussivament fuq 
miri, produzzjoni u riżultati maqbula 
b’mod konġunt kif definit fid-deċiżjoni tal-
Kummissjoni li tadotta l-pjan ta’ azzjoni 
konġunta. Il-kontroll u l-awditjar ta’ pjan 
ta’ azzjoni konġunta għandhom ikunu 

(64) Sabiex l-Istati Membri jingħataw l-
għażla li jimplimentaw parti minn 
programm operazzjonali permezz ta’
approċċ ibbażat fuq ir-riżultati, ikun utli li 
jkun hemm dispożizzjoni għal pjan ta’
azzjoni konġunta li jkun jinkludi proġett 
jew grupp ta’ proġetti li għandhom 
jitwettqu minn benefiċjarju biex 
jikkontribwixxi għall-għanijiet tal-
programm operazzjonali. Sabiex tiġi 
ssimplifikata u msaħħa l-orjentazzjoni tar-
riżultati tal-Fondi, il-ġestjoni tal-pjan ta’
azzjoni konġunta għandha tkun ibbażata 
esklussivament fuq miri, produzzjoni u 
riżultati maqbula b’mod konġunt kif definit 
fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta l-
pjan ta’ azzjoni konġunta. Il-kontroll u l-
awditjar ta’ pjan ta’ azzjoni konġunta 
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limitati wkoll għall-kisba ta’ dawn il-miri, 
prodotti u riżultati. Konsegwentement, 
huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli dwar 
it-tħejjija, il-kontenut, l-adozzjoni, il-
ġestjoni finanzjarja u l-kontroll ta’ pjanijiet 
ta’ azzjoni konġunta.

għandhom ikunu limitati wkoll għall-kisba 
ta’ dawn il-miri, prodotti u riżultati. 
Konsegwentement, huwa meħtieġ li jiġu 
stabbiliti regoli dwar it-tħejjija, il-kontenut, 
l-adozzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-
kontroll ta’ pjanijiet ta’ azzjoni konġunta.

Or. en

Emenda 439
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65) Meta strateġija ta’ żvilupp urban jew 
territorjali tkun teħtieġ approċċ integrat 
minħabba li tkun tinvolvi investimenti taħt 
aktar minn assi prijoritarju wieħed ta’
programm operazzjonali wieħed jew aktar, 
l-azzjoni appoġġjata mill-Fondi għandha
titwettaq bħala investiment territorjali 
integrat fi ħdan programm operazzjonali.

(65) Meta strateġija ta’ żvilupp urban jew 
territorjali teħtieġ approċċ integrat 
minħabba li tkun tinvolvi investimenti taħt 
aktar minn assi prijoritarju wieħed ta’
programm operazzjonali wieħed jew aktar, 
l-azzjoni appoġġata mill-Fondi, li tista’
tkun ikkomplementata minn appoġġ 
finanzjarju mill-FAEŻR jew il-FEMS, 
tista’ titwettaq bħala investiment territorjali 
integrat fi ħdan programm jew programmi
operazzjonali.

Or. en

Emenda 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(67) Sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà ta’
informazzjoni essenzjali u aġġornata dwar 
l-implimentazzjoni ta’ programm, huwa 
meħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu lill-
Kummissjoni b’dejta ewlenija fuq bażi 

(67) Sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà ta’
informazzjoni essenzjali u aġġornata dwar 
l-implimentazzjoni ta’ programm, huwa 
meħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu lill-
Kummissjoni b’dejta ewlenija fuq bażi 
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regolari. Sabiex jiġi evitat li jkun hemm piż 
addizzjonali fuq l-Istati Membri, dan 
għandu jiġi llimitat għal dejta miġbura fuq 
bażi kontinwa u t-trażmissjoni għandha 
titwettaq permezz ta’ skambju ta’ dejta 
elettronika.

regolari. Sabiex jiġi evitat li jkun hemm piż 
addizzjonali fuq l-Istati Membri, dan 
għandu jiġi llimitat għal dejta miġbura fuq 
bażi kontinwa u t-trażmissjoni għandha 
titwettaq permezz ta’ skambju ta’ dejta 
elettronika. Safejn dawn it-trasferimenti 
jinkludu dejta personali, għandhom 
japplikaw id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 95/46/KE u tar-Regolament 
(KE) 45/2001.

Or. en

Emenda 441
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70) Huwa importanti li l-kisbiet tal-Fondi 
tal-Unjoni jinġiebu għall-attenzjoni tal-
pubbliku ġenerali. Iċ-ċittadini għandhom 
id-dritt li jkunu jafu kif qegħdin jiġu 
investiti r-riżorsi finanzjarji tal-Unjoni. Ir-
responsabbiltà li jiġi żgurat li l-
informazzjoni xierqa tiġi kkomunikata lill-
pubbliku għandha tkun kemm tal-
awtoritajiet ta’ ġestjoni kif ukoll tal-
benefiċjarji. Biex jiġi żgurat li jkun hemm 
aktar effiċjenza fil-komunikazzjoni mal-
pubbliku inġenerali u li jkun hemm aktar 
sinerġiji bejn l-attivitajiet ta’
komunikazzjoni li jsiru fuq inizjattiva tal-
Kummissjoni, ir-riżorsi allokati għall-
azzjonijiet ta’ komunikazzjoni taħt dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu
wkoll biex titkopra l-komunikazzjoni 
korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi 
tal-Unjoni Ewropea sa fejn dawn ikunu 
relatati mal-objettivi ġenerali ta’ dan ir-
Regolament.

(70) Huwa importanti li l-kisbiet tal-Fondi 
tal-Unjoni jinġiebu għall-attenzjoni tal-
pubbliku ġenerali. Iċ-ċittadini għandhom 
id-dritt li jkunu jafu kif qegħdin jiġu 
investiti r-riżorsi finanzjarji tal-Unjoni. Ir-
responsabbiltà li jiġi żgurat li l-
informazzjoni xierqa tiġi kkomunikata lill-
pubbliku għandha tkun kemm tal-
awtoritajiet ta’ ġestjoni kif ukoll tal-
benefiċjarji kif ukoll tal-istituzzjonijiet tal-
Unjoni u tal-korpi konsultattivi. Biex jiġi 
żgurat li jkun hemm aktar effiċjenza fil-
komunikazzjoni mal-pubbliku inġenerali u 
li jkun hemm aktar sinerġiji bejn l-
attivitajiet ta’ komunikazzjoni li jsiru fuq 
inizjattiva tal-Kummissjoni, il-baġit 
allokat għall-azzjonijiet ta’
komunikazzjoni taħt dan ir-Regolament
għandu jikkontribwixxi wkoll biex
titqajjem kuxjenza dwar l-objettivi tal-
politika ta’ koeżjoni u r-rwol tagħha 
bħala kwistjoni ta’ rilevanza ġenwina 
għaċ-ċittadini tal-UE;

Or. en
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Emenda 442
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(72) Bil-għan li jissaħħu l-aċċessibbiltà u t-
trasparenza tal-informazzjoni dwar l-
opportunitajiet ta’ finanzjament u l-
benefiċjarji tal-proġett, f’kull Stat Membru 
għandhom ikunu disponibbli websajt unika 
jew portal ta’ websajts li jipprovdu 
informazzjoni dwar il-programmi 
operazzjonali kollha, inklużi l-listi ta’
operazzjonijiet appoġġjati taħt kull 
programm operazzjonali.

(72) Bil-għan li jissaħħu l-aċċessibbiltà u t-
trasparenza tal-informazzjoni dwar l-
opportunitajiet ta’ finanzjament u l-
benefiċjarji tal-proġett, f’kull Stat Membru 
għandhom ikunu disponibbli websajt unika 
jew portal ta’ websajts li jipprovdu 
informazzjoni li tinftiehem u aċċessibbli 
faċilment dwar il-programmi operazzjonali 
kollha, inklużi l-listi ta’ operazzjonijiet 
appoġġjati taħt kull programm 
operazzjonali.

Or. en

Emenda 443
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(73) Huwa neċessarju li jiġu ddeterminati 
l-elementi għall-modulazzjoni tar-rata ta’
kofinanzjament mill-Fondi għall-
programmi operazzjonali, b’mod 
partikolari, sabiex jiżdied l-effett 
multiplikatur tar-riżorsi tal-Unjoni. Huwa 
meħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti rati massimi 
ta’ kofinanzjament skont il-kategorija tar-
reġjun sabiex jiġi żgurat ir-rispett tal-
prinċipju ta’ kofinanzjament permezz ta’
livell xieraq ta’ appoġġ nazzjonali.

(73) Huwa neċessarju li jiġu ddeterminati 
l-elementi għall-modulazzjoni tar-rata ta’
kofinanzjament mill-Fondi għall-
programmi operazzjonali, b’mod 
partikolari, sabiex jiżdied l-effett 
multiplikatur tar-riżorsi tal-Unjoni. Huwa 
meħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti rati massimi 
ta’ kofinanzjament skont il-kategorija tar-
reġjun sabiex jiġi żgurat ir-rispett tal-
prinċipju ta’ kofinanzjament permezz ta’
livell xieraq ta’ appoġġ pubbliku kif ukoll 
privat nazzjonali.

Or. en
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Emenda 444
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Premessa 74a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74a) Jeħtieġ li tiżdied it-trasparenza tal-
Fondi, sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu 
jibqgħu aġġornati kif il-fondi tal-Unjoni 
ntużaw u qed jintużaw.

Or. fi

Emenda 445
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 76

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(76) L-awtorità taċ-ċertifikazzjoni għandha 
tħejji l-applikazzjonijiet għall-ħlas u 
tissottomettihom lill-Kummissjoni. Hija 
għandha tħejji l-kontijiet annwali, 
tiċċertifika li l-kontijiet annwali huma 
kompleti, akkurati u veri u li l-ispiża li 
ddaħħlet fil-kontijiet tikkonforma mar-
regoli tal-Unjoni u nazzjonali applikabbli. 
Ir-responsabbiltajiet u l-funzjonijiet tagħha
għandhom jiġu stipulati.

(76) L-awtorità taċ-ċertifikazzjoni għandha 
tħejji l-applikazzjonijiet għall-ħlas u 
tissottomettihom lill-Kummissjoni. Hija 
għandha tħejji l-kontijiet, tiċċertifika li l-
kontijiet huma kompleti, akkurati u veri u 
li l-ispiża li ddaħħlet fil-kontijiet 
tikkonforma mar-regoli tal-Unjoni u 
nazzjonali applikabbli. Ir-responsabbiltajiet 
u l-funzjonijiet tagħha għandhom jiġu 
stipulati.

Or. en

Emenda 446
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 77
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(77) L-awtorità tal-awditjar għandha 
tiżgura li jitwettaq awditjar fuq is-sistemi 
ta’ ġestjoni u kontroll, fuq kampjun xieraq 
ta’ operazzjonijiet u fuq il-kontijiet
annwali. Ir-responsabbiltajiet u l-
funzjonijiet tagħha għandhom jiġu 
stipulati.

(77) L-awtorità tal-awditjar għandha 
tiżgura li jitwettaq awditjar fuq is-sistemi 
ta’ ġestjoni u kontroll, fuq kampjun xieraq 
ta’ operazzjonijiet u fuq il-kontijiet. Ir-
responsabbiltajiet u l-funzjonijiet tagħha 
għandhom jiġu stipulati.

Or. en

Emenda 447
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 78

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(78) Sabiex titqies l-organizzazzjoni 
speċifika tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll 
għall-FEŻR, FSE, l-FK u l-FEMS u l-
ħtieġa li jiġi żgurat approċċ proporzjonali, 
huma meħtieġa dispożizzjonijiet speċifiċi
għall-akkreditament u l-irtirar tal-
akkreditament tal-awtorità ta’ ġestjoni u l-
awtorità li tiċċertifika.

(78) Skont l-Artikolu 59(3) tar-
Regolament Finanzjarju u sabiex titqies l-
organizzazzjoni speċifika tas-sistemi ta’
ġestjoni u kontroll għall-FEŻR, l-FSE, l-
FK u l-FEMS u l-ħtieġa li jiġi żgurat 
approċċ proporzjonali, huma meħtieġa 
dispożizzjonijiet speċifiċi għall-ħatra u t-
tmiem tal-ħatra tal-awtorità ta’ ġestjoni u 
l-awtorità li tiċċertifika.

Or. en

Emenda 448
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 80

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(80) Apparti regoli komuni dwar il-ġestjoni 
finanzjarja, hemm bżonn ta’
dispożizzjonijiet addizzjonali għall-FEŻR, 

(80) Apparti regoli komuni dwar il-ġestjoni 
finanzjarja, hemm bżonn ta’
dispożizzjonijiet addizzjonali għall-FEŻR, 
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l-FSE, l-FK u l-FEMS. B’mod partikolari, 
bil-ħsieb li tiġi żgurata assigurazzjoni 
raġonevoli lill-Kummissjoni qabel l-
approvazzjoni annwali tal-kontijiet, l-
applikazzjonijiet għal ħlasijiet interim 
għandhom jiġu rimborżati b’rata ta’ 90 % 
tal-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni 
tar-rata ta’ kofinanzjament għal kull
prijorità kif stabbilita fid-deċiżjoni li 
tadotta l-programm operazzjonali għan-
nefqa eliġibbli għall-prijorità. L-ammonti 
pendenti dovuti għandhom jitħallsu lill-
Istati Membri meta jkun hemm l-
approvazzjoni annwali tal-kontijiet,
sakemm ma jkunx hemm assigurazzjoni 
raġonevoli dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa
għas-sena koperta mill-proċedura ta’
approvazzjoni.

l-FSE, l-FK u l-FEMS. B’mod partikolari, 
bil-ħsieb li tiġi żgurata assigurazzjoni 
raġonevoli għall-Kummissjoni, l-
applikazzjonijiet għal pagamenti interim 
għandhom jiġu rimborżati b’rata ta’ 90 % 
tal-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni 
tar-rata ta’ kofinanzjament għal kull assi 
prijoritarju kif stabbilit fid-deċiżjoni li 
tadotta l-programm operazzjonali għan-
nefqa eliġibbli għall-assi prijoritarju. L-
ammonti pendenti dovuti għandhom 
jitħallsu lill-Istati Membri sakemm ma 
jkunx hemm assigurazzjoni raġonevoli 
dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa.

Or. en

Emenda 449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 81

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(81) Sabiex ikun żgurat li l-benefiċjarji 
jirċievu l-appoġġ mill-aktar fis u sabiex 
tissaħħaħ l-assigurazzjoni għall-
Kummissjoni, huwa xieraq li jinħtieġ li l-
applikazzjonijiet għall-ħlas jinkludu biss 
nefqa li tkun is-suġġett ta’ appoġġ li jkun 
sar ħlas dwaru lill-benefiċjarji. Għandu jiġi 
previst prefinanzjament għal kull sena biex 
jiġi żgurat li l-Istati Membri jkollhom 
mezzi suffiċjenti biex joperaw taħt 
arranġamenti bħal dawn. Dan il-
prefinanzjament għandu jiġi approvat kull 
sena mal-approvazzjoni tal-kontijiet.

(81) Sabiex ikun żgurat li l-benefiċjarji 
jirċievu l-appoġġ mill-aktar fis u sabiex 
tissaħħaħ l-assigurazzjoni għall-
Kummissjoni, huwa xieraq li jinħtieġ li l-
applikazzjonijiet għall-ħlas jinkludu biss 
nefqa li tkun is-suġġett ta’ appoġġ li jkun 
sar ħlas dwaru lill-benefiċjarji. Għandu jiġi 
previst prefinanzjament għal kull sena biex 
jiġi żgurat li l-Istati Membri jkollhom 
mezzi suffiċjenti biex joperaw taħt 
arranġamenti bħal dawn. Dan il-
prefinanzjament għandu jkun konformi 
mal-proċeduri stabbiliti f’dan ir-
regolament.

Or. en
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Emenda 450
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 83

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(83) Jeħtieġ li l-proċedura fid-dettall għall-
issaldar annwali tal-kontijiet applikabbli 
għall-Fondi tiġi speċifikata biex jiġi żgurat 
li jkun hemm bażi ċara u ċertezza legali 
għal dawn l-arranġamenti. Huwa ta’
importanza partikolari li tiġi prevista 
possibbiltà limitata għall-Istat Membru 
biex jinkludi provvediment fil-kontijiet
annwali tiegħu għal ammont li jkun is-
suġġett ta’ proċedura pendenti mal-
awtorità tal-awditjar.

(83) Jeħtieġ li l-proċedura fid-dettall għall-
eżami u l-aċċettazzjoni mill-Kummissjoni
tal-kontijiet applikabbli għall-Fondi tiġi 
speċifikata biex jiġi żgurat li jkun hemm 
bażi ċara u ċertezza legali għal dawn l-
arranġamenti. Huwa ta’ importanza 
partikolari li tiġi prevista possibbiltà 
limitata għall-Istat Membru biex jinkludi 
provvediment fil-kontijiet tiegħu għal 
ammont li jkun is-suġġett ta’ proċedura 
pendenti mal-awtorità tal-awditjar.

Or. en

Emenda 451
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 84

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84) Il-proċess tal-approvazzjoni annwali 
tal-kontijiet għandu jsir flimkien ma’
għeluq annwali ta’ operazzjonijiet 
ikkompletati (għall-FEŻR, l-FK u l-
FEMS) jew ta’ nefqa kkompletata (għall-
FSE). Sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż assoċjati 
mal-għeluq finali tal-programmi 
operazzjonali, jitnaqqas il-piż 
amministrattiv għall-benefiċjarji u 
tingħata ċertezza legali, l-għeluq annwali 
għandu jkun obbligatorju biex b’hekk jiġi 
limitat il-perjodu li matulu għandhom 
jinżammu d-dokumenti ta’ appoġġ u li 
matulu tista’ ssir verifika tal-

imħassar
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operazzjonijiet u jiġu imposti 
korrezzjonijiet finanzjarji.

Or. en

Emenda 452
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 88

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(88) Sabiex jiġu ssuplimentati u emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
tal-kodiċi ta’ kondotta fuq l-objettivi u l-
kriterji li jappoġġjaw l-implimentazzjoni 
tas-sħubija, l-adozzjoni tal-elementi tal-
Qafas Strateġiku Komuni relatati ma’
azzjonijiet indikattivi ta’ valur miżjud 
Ewropew għoli u l-prinċipji 
korrespondenti għat-twettiq, u l-
prijoritajiet għall-koperazzjoni, regoli 
addizzjonali dwar l-allokazzjoni tar-
riserva għall-prestazzjoni, id-definizzjoni
taż-żona u l-popolazzjoni koperti mill-
istrateġiji tal-iżvilupp lokali, regoli 
dettaljati dwar l-istrumenti finanzjarji
(valutazzjoni ex ante, il-kombinazzjoni ta’
appoġġ, l-eliġibbiltà, it-tipi ta’ attivitajiet 
mhux appoġġjati), regoli fuq ċerti tipi ta’
strumenti finanzjarji mwaqqfa fuq livell 
nazzjonali, reġjonali, transnazzjonali jew 
transkonfinali, regoli dwar ftehimiet ta’
finanzjament, it-trasferiment u l-
immaniġjar ta’ assi, l-arranġamenti għall-
immaniġjar u l-kontroll, ir-regoli dwar it-
talbiet ta’ ħlas, u t-twaqqif ta’ sistema 
għall-kapitalizzazzjoni ta’ pagamenti 
annwali, id-definizzjoni ta’ rata fissa għal 
operazzjonijiet li jiġġeneraw dħul, id-
definizzjoni tar-rata fissa applikata għal 
spejjeż indiretti ta’ għotjiet ibbażati fuq 

(88) Sabiex jiġu ssuplimentati u emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
tal-kodiċi ta’ kondotta fuq l-objettivi u l-
kriterji li jappoġġjaw l-implimentazzjoni 
tas-sħubija, il-metodoloġija użata biex 
tingħata l-informazzjoni dwar l-appoġġ 
għall-miri dwar it-tibdil klimatiku, il-
kriterji għad-definizzjoni taż-żona u l-
popolazzjoni koperti mill-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali, regoli dettaljati dwar l-
istrumenti finanzjarji (il-kombinazzjoni ta’
appoġġ, l-eliġibbiltà, it-tipi ta’ attivitajiet 
mhux appoġġjati), regoli fuq ċerti tipi ta’
strumenti finanzjarji mwaqqfa fuq livell 
nazzjonali, reġjonali, transnazzjonali jew 
transkonfinali, regoli dwar id-
dispożizzjonijiet minimi li għandhom jiġu 
nklużi fil-ftehimiet ta’ finanzjament u d-
dokumenti ta’ strateġija, it-trasferiment u 
l-immaniġjar ta’ assi, ir-regoli dwar it-
talbiet ta’ ħlas, u t-twaqqif ta’ sistema 
għall-kapitalizzazzjoni ta’ pagamenti 
annwali, id-definizzjoni ta’ rata fissa u l-
metodu tal-kalkolu tal-valur attwali tad-
dħul nett għal operazzjonijiet li jiġġeneraw 
dħul, id-definizzjoni tar-rata fissa applikata 
għal spejjeż indiretti ta’ għotjiet ibbażati 
fuq metodi eżistenti u rati korrispondenti 
applikabli fil-politiki tal-Unjoni, il-
metodoloġija li għandha tintuża fit-twettiq 
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metodi eżistenti u rati korrispondenti 
applikabli fil-politiki tal-Unjoni, ir-
responsabbiltajiet tal-Istati Membri fir-
rigward tal-proċedura għall-irrappurtar ta’
irregolaritajiet u għall-irkupru ta’ somom 
indebitament imħallsa, il-modalitajiet
għall-iskambju ta’ informazzjoni fuq l-
operazzjonijiet, l-arranġamenti għal 
rekord adegwat ta’ awditjar, il-
kundizzjonijiet tal-awditjar nazzjonali, il-
kriterji ta’ akkreditament għall-
awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-awtoritajiet ta’
ċertifikazzjoni, l-identifikazzjoni ta’
trasportaturi tad-dejta aċċettati b’mod 
komuni u l-kriterji biex jiġi stabbilit il-
livell ta’ korrezzjoni finanzjarja li għandu 
jiġi applikat. Il-Kummissjoni għandha
wkoll tingħata s-setgħa li temenda, 
permezz ta’ atti ddelegati, l-Annessi I u 
VI, li t-tnejn li huma jinkludu elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament,
sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta’
adattament fil-ġejjieni. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol tagħha ta’ tħejjija, anke fil-livell ta’
esperti.

tal-analiżi tal-kostijiet-benefiċċji tal-
proġetti ewlenin, id-deċiżjoni dwar l-
estensjoni tal-perjodu li tapplika fil-każ 
tal-operazzjonijiet implimentati taħt l-
istrutturi tal-PPP, ir-responsabbiltajiet tal-
Istati Membri fir-rigward tal-proċedura 
għall-irrappurtar ta’ irregolaritajiet u għall-
irkupru ta’ somom indebitament imħallsa,
ir-regoli dettaljati għall-istabbiliment ta’
sistema biex tiġi rrekordjata u maħżuna 
d-dejta f’forma kompjuterizzata dwar kull 
operazzjoni u l-modalitajiet għall-
iskambju ta’ informazzjoni fuq l-
operazzjonijiet, il-kriterji li jevalwaw il-
konformità tal-awtoritajiet fir-rigward tal-
ambjent ta’ kontroll intern, l-immaniġġjar 
tar-riskju, l-attivitajiet ta’ kontroll, is-
sistemi ta’ informazzjoni, komunikazzjoni 
u monitoraġġ, ir-rekord adegwat ta’
awditjar, il-kundizzjonijiet tal-awditjar 
nazzjonali, ir-regoli li jikkonċernaw l-użu 
tad-dejta miġbura matul l-awditjar, ir-
regoli dettaljati li jikkonċernaw każijiet li 
għandhom jitqiesu bħala nuqqasijiet serji 
fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 136 u l-
kriterji biex jiġi stabbilit il-livell ta’
korrezzjoni finanzjarja li għandu jiġi 
applikat. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li temenda l-Anness V sabiex jiġu 
indirizzati l-ħtiġijiet ta’ adattament fil-
ġejjieni. Huwa partikolarment importanti li 
l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, 
anke fil-livell ta’ esperti.

Or. en

Emenda 453
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 90

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(90) Il-Kummissjoni għandha tingħata s- (90) Fir-rigward tal-Fondi Ewropej 
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setgħa li tadotta, permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni, fir-rigward tal-Fondi 
kollha tal-QSK, deċiżjonijiet li japprovaw
il-Kuntratti ta’ Sħubija, deċiżjonijiet li 
jallokaw ir-riżerva għall-prestazzjoni, 
deċiżjonijiet li jissospendu l-ħlasijiet 
marbuta mal-politiki ekonomiċi tal-Istati 
Membri, u, fil-każ ta’ diżimpenn, 
deċiżjonijiet li jemendaw programmi li 
jadottaw deċiżjonijiet; u fir-riward tal-
Fondi, deċiżjonijiet li jidentifikaw reġjuni 
u Stati Membri li jissodisfaw il-kriterji tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, 
deċiżjonijiet li jistipulaw rendikont 
dettaljat annwali tal-approprjazzjonijiet ta’
impenn għall-Istati Membri, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi
ttrasferit mill-FK ta’ kull Stat Membru
għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, 
deċiżjonijiet li jistipulaw l-ammont li 
għandu jiġi ttrasferit mill-Fondi Strutturali 
ta’ kull Stat Membru allokati għall-
għajnuna tal-ikel għan-nies fil-bżonn, 
deċiżjonijiet li jadottaw u jemendaw 
programmi operazzjonali, deċiżjonijiet 
dwar proġetti maġġuri, deċizjonijiet dwar 
pjanijiet ta’ azzjoni konġunta, deċiżjonijiet 
li jissosspendu ħlasijiet u deċiżjonijietdwar 
korrezzjonijiet finanzjarji.

Strutturali u ta’ Investiment kollha, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta, permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni, deċiżjonijiet li 
japprovaw il-Ftehimiet ta’ Sħubija, u, fil-
każ ta’ diżimpenn, deċiżjonijiet li 
jemendaw programmi li jadottaw 
deċiżjonijiet; u fir-riward tal-Fondi, 
deċiżjonijiet li jidentifikaw reġjuni u Stati 
Membri li jissodisfaw il-kriterji tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, 
deċiżjonijiet li jistipulaw rendikont 
dettaljat annwali tal-approprjazzjonijiet ta’
impenn għall-Istati Membri, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-appoġġ li għandu jiġi mogħti 
mill-Fond ta’ Koeżjoni lill-proġetti ta’
infrastruttura tat-trasport ta’ valur miżjud 
Ewropew u l-proġetti identifikati minn 
qabel imniżżla fl-Anness 1 tar-
Regolament (UE)[...]/2012 li jistabbilixxi 
l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa f’kull 
Stat Membru, deċiżjonijiet li jistipulaw l-
ammont li għandu jiġi ttrasferit mill-Fondi 
Strutturali ta’ kull Stat Membru allokati 
għall-għajnuna tal-ikel għan-nies fil-bżonn, 
deċiżjonijiet li jadottaw u jemendaw 
programmi operazzjonali, deċiżjonijiet 
dwar proġetti maġġuri, deċizjonijiet dwar 
pjanijiet ta’ azzjoni konġunta, deċiżjonijiet 
li jissosspendu ħlasijiet, deċiżjonijietdwar 
korrezzjonijiet finanzjarji, deċiżjonijiet 
dwar l-ammont li għandu jitħallas mill-
Fondi għas-sena fiskali u l-bilanċ 
annwali dovut lill-Istat Membru jew li 
għandu jiġi rkuprat.

Or. en

Emenda 454
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 91
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(91) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, is-setgħat ta’
implimentazzjoni relatati mal-
metodoloġija li tikkonċerna l-objettivi tat-
tibdil fil-klima, it-termini u l-
kundizzjonijiet standard għall-monitoraġġ 
tal-istrumenti finanzjarji, il-kundizzjonijiet 
uniformi li jirrigwardaw il-monitoraġġ u 
l-għoti ta’ informazzjoni dwar il-
monitoraġġ lil strumenti finanzjarji, il-
metodoloġija għall-kalkolu tad-dħul nett 
għal proġetti li jiġġeneraw dħul, is-
sistema tal-iskambju elettroniku tad-dejta 
bejn l-Istat Membru u l-Kummissjoni, il-
mudell tal-programm operazzjonali għall-
Fondi, in-nomenklatura tal-kategoriji għal 
intervent, il-format għall-informazzjoni 
dwar proġetti maġġuri u l-metodoloġija li 
għandha tintuża biex titwettaq analiżi tal-
paragun bejn il-kostijiet u l-benefiċċji fuq 
proġetti maġġuri, il-mudell għal pjan ta’
azzjoni konġunta, il-mudell tar-rapporti ta’
implimentazzjoni annwali u aħħarija, ċerti 
karatteristiċi tekniċi tal-miżuri ta’
informazzjoni u pubbliċità u l-
istruzzjonijiet relatati, regoli dwar l-
iskambju ta’ informazzjoni bejn il-
benefiċjarji u l-awtoritajiet amministrattivi, 
l-awtoritajiet ta’ ċertifikazzjoni, l-
awtoritajiet tal-awditjar u l-korpi 
intermedjarji, il-mudell tad-dikjarazzjoni 
amministrattiva, il-mudelli għall-istrateġija 
tal-awditjar, opinjoni u rapport annwali ta’
kontroll u metodoloġija fil-metodu tat-
teħid tal-kampjuni, ir-regoli dwar l-użu 
tad-dejta miġbura matul l-awditjar, il-
mudell għall-applikazzjonijiet għal ħlas 
għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar ir-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi ta’
kontroll mill-Istati Membri fuq l-eżerċizzju

(91) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, is-setgħat ta’
implimentazzjoni relatati mat-termini u l-
kundizzjonijiet standard għall-monitoraġġ 
tal-istrumenti finanzjarji, il-mudelli tal-
irrappurtar dwar l-istrumenti finanzjarji, 
is-sistema tal-iskambju elettroniku tad-
dejta bejn l-Istat Membru u l-Kummissjoni, 
il-mudell tal-programm operattiv għall-
Fondi, in-nomenklatura tal-kategoriji għal 
intervent, il-format għall-informazzjoni 
dwar proġetti maġġuri,  il-mudell għal pjan 
ta’ azzjoni konġunta, il-mudell tar-rapporti 
ta’ implimentazzjoni annwali u aħħarija, 
ċerti karatteristiċi tekniċi tal-miżuri ta’
informazzjoni u pubbliċità u l-
istruzzjonijiet relatati, regoli dwar l-
iskambju ta’ informazzjoni bejn il-
benefiċjarji u l-awtoritajiet amministrattivi, 
l-awtoritajiet ta’ ċertifikazzjoni, l-
awtoritajiet tal-awditjar u l-korpi 
intermedjarji, il-mudell għar-rapport u l-
opinjoni tal-korp ta’ awditjar indipendenti 
u l-mudell għad-deskrizzjoni tas-sistema 
ta’ mmaniġġjar u kontroll, il-mudell 
għall-kontijiet, il-mudell tad-dikjarazzjoni 
amministrattiva, il-mudelli għall-istrateġija 
tal-awditjar, opinjoni u rapport annwali ta’
kontroll u metodoloġija fil-metodu tat-
teħid tal-kampjuni, il-mudell għall-
applikazzjonijiet għal ħlas għandhom jiġu 
eżerċitati skont ir-Regolament (UE)
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar ir-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-
mekkaniżmi ta’ kontroll mill-Istati Membri 
fuq l-eżerċizzju tal-kompetenzi ta’
implimentazzjoni tal-Kummissjoni.
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tas-setgħa ta’ implimentazzjoni tal-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 455
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Premessa 93

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(93) Ladarba l-objettiv ta’ dan ir-
Regolament, jiġifieri li jitnaqqsu d-
diverġenzi bejn il-livelli tal-iżvilupp tad-
diversi reġjuni u r-ritard ta’ dawk ir-reġjuni 
jew gżejjer li huma anqas favoriti, 
partikolarment iż-żoni rurali, żoni milquta 
minn tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li 
jbatu minn żvantaġġi naturali jew 
demografiċi gravi u permanenti, ma jistax 
jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri iżda jista’ jinkiseb aħjar fil-livell 
tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, 
skont il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif 
stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħaq 
dak l-għan.

(93) Ladarba l-objettiv ta’ dan ir-
Regolament, jiġifieri li jitnaqqsu d-
diverġenzi bejn il-livelli tal-iżvilupp tad-
diversi reġjuni u r-ritard ta’ dawk ir-reġjuni 
jew gżejjer li huma anqas favoriti, 
partikolarment iż-żoni rurali, żoni milquta 
minn tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li 
jbatu minn żvantaġġi naturali jew 
demografiċi gravi u permanenti, fost l-
oħrajn ir-reġjuni tat-tramuntana 
mbiegħda b’densità tal-popolazzjoni 
baxxa kif ukoll tal-gżejjer, tar-reġjuni 
transkonfinali u tar-reġjuni muntanjużi u 
r-reġjuni l-iktar imbiegħda, iż-żoni urbani 
żvantaġġati u l-ibliet remoti mal-fruntiera
ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-
Istati Membri iżda jista’ jinkiseb aħjar fil-
livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta 
miżuri, skont il-prinċipju ta’ sussidjarjetà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħaq 
dak l-għan.

Or. en

Emenda 456
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) ‘Qafas ta’ politika strateġiku’
tikkonsisti f’dokument jew bosta 
dokumenti fuq livell nazzjonali u 
reġjonali, li jistipula numru limitat ta’
prijoritajiet koerenti stabbiliti fuq il-bażi 
ta’ provi jew perjodu ta’ żmien għall-
implimentazzjoni tagħhom u li jista’
jinkludi mekkaniżmu ta’ monitoraġġ;

Or. en

Emenda 457
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) ‘Strateġija ta’ speċjalizzazzjoni 
intelliġenti’ tfisser l-istrateġiji ta’
innovazzjoni nazzjonali u reġjonali li 
jistabbilixxu prijoritajiet b’mod il jinbena 
vantaġġ kompetittiv billi jiġu żviluppati u 
mqabbla l-vantaġġi mal-ħtiġijiet tan-
negozju biex jiġu indirizzati l-
opportunitajiet emerġenti u l-iżviluppi fis-
suq b’mod koerenti, filwaqt li jiġu evitati 
d-duplikazzjoni u l-frammentazzjoni tal-
isforzi fuq livell tal-UE, u li jistgħu jieħdu 
l-forma ta’ jew jiġu inklużi f’qafas ta’
politika strateġika ta’ riċerka u 
innovazzjoni (R&I) nazzjonali jew 
reġjonali;

Or. en

Emenda 458
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) ‘sena fiskali’, tfisser, għall-finijiet tat-
Tielet Parti u r-Raba’ Parti, il-perjodu bejn 
l-1 ta’ Lulju sat-30 ta’ Ġunju, għajr għall-
ewwel sena fiskali, li fir-rigward tagħha 
tfisser il-perjodu mid-data tal-bidu għal 
eliġibbiltà tan-nefqa sat-30 ta’ Ġunju 2015. 
Is-sena fiskali finali għandha tkun bejn l-
1 ta’ Lulju 2022 sat-30 ta’ Ġunju 2023;

(25) ‘sena fiskali’, tfisser, għall-finijiet tat-
Tielet Parti, il-perjodu bejn l-1 ta’ Lulju 
sat-30 ta’ Ġunju, għajr għall-ewwel sena 
fiskali, li fir-rigward tagħha tfisser il-
perjodu mid-data tal-bidu għal eliġibbiltà 
tan-nefqa sat-30 ta’ Ġunju 2015. Is-sena 
fiskali finali għandha tkun bejn l-
1 ta’ Lulju 2023 sat-30 ta’ Ġunju 2024;

Or. en

Emenda 459
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) ‘Kundizzjonalità ex ante 
applikabbli’ tfisser fattur kritiku 
predefinit b’mod preċiż, li huwa 
prerekwiżit għal u għandu konnessjoni 
diretta u ġenwina ma’ u impatt dirett fuq 
il-ksib effettiv u effiċjenti tal-objettiv 
speċifiku għal prijorità ta’ investiment jew 
prijorità tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 460
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 26b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26b) ‘Objettiv speċifiku’ huwa r-riżultat 
li prijorità ta’ investiment jew prijorità tal-
Unjoni għandhom jikkontribwixxu għalih 
f’kuntest nazzjonali jew reġjonali 
speċifiku permezz ta’ azzjonijiet jew 
miżuri meħuda fi prijorità;

Or. en

Emenda 461
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fondi tal-QFS għandhom jipprovdu 
sostenn, permezz ta’ programmi 
multiannwali, li jikkumplimenta intervent 
nazzjonali, reġjonali u lokali, sabiex
titwassal l-istrateġija tal-prijoritajiet tal-
Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, filwaqt li jitqiesu l-Linji Gwida 
Integrati u r-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet relevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-
Trattat.

1. Il-Fondi tal-QFS għandhom jipprovdu 
sostenn, permezz ta’ programmi 
multiannwali, li jikkumplimenta intervent 
nazzjonali, reġjonali u lokali, sabiex
jitwasslu l-objettivi tal-Artikolu 174 tat-
Trattat.

Or. fr

Emenda 462
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) il-promozzjoni ta’ trasport sostenibbli u 
t-tneħħija ta’ ostakoli fl-infrastrutturi tan-
netwerks ewlenin;

(7) il-promozzjoni ta’ trasport sostenibbli u 
t-tneħħija ta’ ostakoli fl-infrastrutturi tan-
netwerks ewlenin u li tindirizza l-
konnessjonijiet transkonfinali neqsin;

Or. en

Emenda 463
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7) il-promozzjoni ta’ trasport sostenibbli u 
t-tneħħija ta’ ostakoli fl-infrastrutturi tan-
netwerks ewlenin;

7) il-promozzjoni ta’ trasport sostenibbli, l-
iżvilupp ta’ trasport komuni nadif jew 
b’emissjonijiet baxxi ta’ karbonju u t-
tneħħija ta’ ostakoli fl-infrastrutturi tan-
netwerks ewlenin;

Or. fr

Emenda 464
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8) il-promozzjoni tal-impjieg u s-sostenn
tal-mobilità tax-xogħol;

8) il-promozzjoni tal-impjieg, il-
formazzjoni, u l-appoġġ tal-mobilità tax-
xogħol fil-baċiri jew żoni ta’ impjieg fejn 
meħtieġ;

Or. fr
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Emenda 465
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

9) il-promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali, 
investiment fl-ekonomija soċjali, il-ġlieda 
għall-qerda tal-faqar u l-promozzjoni tal-
aċċess għal kulħadd għall-kura u s-
saħħa;

Or. fr

Emenda 466
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11) it-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali u
amminstrazzjoni pubblika effiċjenti.

11) it-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali, 
amminstrazzjoni pubblika effiċjenti u 
sistemi li jippermettu l-iżgurar tal-
kontinwità territorjali fit-territorji l-aktar 
iżolati.

Or. fr

Emenda 467
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-mezzi sabiex tintleħaq koerenza u 
konsistenza fl-ipprogrammar tal-Fondi 
tal-QSK mar-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiżi skont l-

imħassar
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Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet relevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-
Trattat;

Or. fr

Emenda 468
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxi l-elementi 
speċifiċi tal-Qafas Strateġiku Komuni 
relatati mat-twaqqif tal-azzjonijiet 
indikattivi ta’ valur miżjud Ewropew għoli 
u l-prinċipji korrespondenti għat-twettiq 
ta’ kull objettiv tematiku u tal-prijoritajiet 
għall-koperazzjoni.

imħassar

Or. fr

Emenda 469
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikun hemm tibdil maġġuri fl-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
imtelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi il-Qafas 
Strateġiku Komuni u, fejn xieraq, tadotta 
permezz ta’ atti iddelegati skont l-Artikolu 
142, emendi fl-Anness I.

imħassar

Or. fr
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Emenda 470
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni tgħal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-
Trattat, u li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u 
reġjonali.

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, li jindirizzaw l-objettivi
identifikati fl-Artikolu 174 tat-Trattat.

Or. fr

Emenda 471
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kundizzjonalitajiet ex ante għandhom 
ikunu definiti għal kull Fond tal-QSK fir-
regoli speċifiċi għall-Fondi.

1. Kundizzjonalitajiet ex ante għandhom 
ikunu definiti għal kull Fond kopert mill-
Fondi Ewropej Strutturali u tal-
Investiment fir-regoli speċifiċi għall-
Fondi. Kundizzjonalità ex ante hija 
prerekwiżit u għandha tkun applikata biss 
meta jkollha rabta diretta għal u impatt 
fuq l-implimentazzjoni effettiva tal-Fondi 
Ewropej Strutturali u tal-Investiment.

Or. en



PE514.636v02-00 56/79 AM\941563MT.doc

MT

Emenda 472
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kundizzjonalitajiet ex ante għandhom 
ikunu definiti għal kull Fond tal-QSK fir-
regoli speċifiċi għall-Fondi.

imħassar

Or. en

Emenda 473
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw 
jekk il-kundizzjonalitajiet ex ante humiex
sodisfatti.

2. L-Istati Membri għandhom, skont l-
Artikolu 4(4), jivvalutaw jekk il-
kundizzjonalitajiet ex ante stipulati fir-
regoli speċifiki għall-Fond ġewx
sodisfatti.

Or. en

Emenda 474
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw 
jekk il-kundizzjonalitajiet ex ante humiex 
sodisfatti.

2. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw
skont il-qafas istituzzjonali u legali 
tagħhom u fil-kuntest tal-istabbiliment 
tal-Ftehim tas-Sħubija u tal-programmi
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jekk il-kundizzjonalitajiet ex ante stipulati 
fis-Sezzjoni 2 tal-Anness V humiex
applikabbli għall-objettivi speċifiċi segwiti 
fi ħdan il-prijoritajiet tal-programmi 
tagħhom u jekk il-kundizzjonalitajiet ex 
ante applikabbli humiex sodisfatti. Il-
kundizzjonalitajiet ex ante għandhom 
japplikaw biss sa fejn u dment li jkun 
hemm konformità mad-definizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 2 fir-rigward tal-
objettivi speċifiċi milħuqa skont il-
prijoritajiet tal-programm. Il-valutazzjoni 
tal-applikabilità għandha skont l-
Artikolu 4(5) tikkunsidra l-prinċipju tal-
proporzjonalità fir-rigward tal-livell tal-
appoġġ allokat. Il-valutazzjoni tat-twettiq 
għandha tkun limitata għall-kriterji 
stabbiliti fir-regoli speċifiċi għall-fondi.

Or. en

Emenda 475
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-kundizzjonalitajiet ex ante ma 
jiġux sodisfatti fid-data tat-trażmissjoni 
tal-Kuntratt ta’ Sħubija, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu fil-Kuntratt ta’
Sħubija sommarju tal-azzjonijiet li jridu 
jittieħdu fil-livell nazzjonali jew reġjonali 
u l-iskeda għall-implimentazzjoni 
tagħhom, sabiex jiżguraw li jiġu sodisfatti
mhux aktar tard minn sentejn wara l-
adozzjoni tal-Kuntratt ta’ Sħubija jew sal-
31 ta’ Diċembru 2016, liema waħda tiġi l-
ewwel.

3. Il-Ftehim ta’ Sħubija għandu 
jistabbilixxi sommarju tal-valutazzjoni tat-
twettiq tal-kundizzjonalitajiet ex ante fuq 
livell nazzjonali u għal dawk li, skont il-
valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 2,
ma jiġux sodisfatti fid-data tas-
sottomissjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija, il-
prioritajiet affettwati, il-korpi 
responsabbli, l-azzjonijiet li għandhom 
jittieħdu biex titwettaq il-kundizzjonalità 
ex ante, u l-kalendarju għal dawn l-
azzjonijiet. Kull programm għandu, skont 
ir-regoli speċifiċi għall-Fondi, jindika l-
kundizzjonalitajiet ex ante li, skont il-
valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, 
mhumiex sodisfatti fid-data tas-
sottomissjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija. L-



PE514.636v02-00 58/79 AM\941563MT.doc

MT

Istati Membri għandhom jissodisfaw dawn 
il-kundizzjonalitajiet ex ante sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2016 u 
jirrapportaw l-ilħuq tagħhom sa mhux 
aktar tard mir-rapport annwali ta’
implimentazzjoni fl-2017 jew ir-rapport 
ta’ progress fl-2017 f’konformità mal-
Artikolu 44(5).

Or. en

Emenda 476
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
l-azzjonijiet dettaljati relatati mas-
sodisfazzjoni tal-kundizzjonalitajiet ex 
ante, inkluż l-iskeda ta’ żmien għall-
implimentazzjoni tagħhom, fil-programmi 
rilevanti.

4. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
l-azzjonijiet dettaljati relatati mas-
sodisfazzjoni tal-kundizzjonalitajiet  ex 
ante li għandhom jitwettqu fi ħdan il-
perjodu ta’ żmien stabbilit, inkluż l-iskeda 
ta’ żmien għall-implimentazzjoni tagħhom, 
fil-programmi rilevanti.

Or. en

Emenda 477
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-azzjonijiet dettaljati relatati 
mas-sodisfazzjoni tal-kundizzjonalitajiet 
ex ante, inkluż l-iskeda ta’ żmien għall-
implimentazzjoni tagħhom, fil-programmi 
rilevanti.

imħassar
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Or. en

Emenda 478
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
konsistenza u l-adegwatezza tal-
informazzjoni mogħtija mill-Istat Membru 
dwar l-applikabbiltà tal-
kundizzjonalitajiet ex ante u dwar l-ilħuq 
tal-kundizzjonalitajiet ex ante applikabbli 
fil-qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-
Ftehim ta’ Sħubija u/jew programmi. Il-
valutazzjoni tal-applikabilità għandha 
skont l-Artikolu 4(5) tikkunsidra l-
prinċipju tal-proporzjonalità fir-rigward 
tal-livell tal-appoġġ allokat. Din il-
valutazzjoni tat-twettiq għandha tkun 
limitata għall-kriterji stabbiliti fir-regoli 
speċifiċi għall-fondi, u għandha tirrispetta 
l-kompetenzi nazzjonali u reġjonali biex 
jiġu deċiżi l-miżuri ta’ politika speċifiċi u 
adekwati li jinkludu l-kontenut tal-
istrateġiji.

Or. en

Emenda 479
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Fil-każ ta’ nuqqas ta’ qbil bejn il-
Kummissjoni u Stat Membru dwar l-
applikabbiltà ta’ kundizzjonalità ex ante 
għall-objettiv speċifiku tal-prijoritajiet ta’
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programm jew l-ilħuq tiegħu, mhux biss l-
applikabbiltà f’konformità mal-Artikolu 2 
imma wkoll l-ilħuq għandhom jiġu 
ppruvati mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 480
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni provduta dwar is-
sodisfazzjon tal-kundizzjonalitajiet ex ante 
fil-qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-
Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi. Tista’
tiddeċiedi, meta tadotta programm, li 
tissospendi l-ħlasijiet interim kollha jew 
parti minnhom għal programm sat-tlestija 
sodisfaċenti tal-azzjonijiet sabiex tiġi 
sodisfatta kundizzjonalità ex ante. In-
nuqqas li jitlestew l-azzjonijiet sabiex tiġi 
sodisfatta kundizzjonalità ex ante sad-data 
tal-iskadenza stabbilita fil-programm 
għandu jikkostitwixxi bażi għas-
sospensjoni tal-ħlasijiet mill-Kummissjoni.

5. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
konsistenza tal-informazzjoni provduta
fir-rigward tal-applikabbiltà u s-
sodisfazzjon tal-kundizzjonalitajiet ex ante 
fil-qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-Ftehim
ta’ Sħubija u l-programmi. Skont ir-regoli 
speċifiċi għall-Fondi, il-Kummissjoni
tista’ tiddeċiedi, meta tadotta programm, li 
tissospendi kwalunkwe ħlas interim għall-
programm rispettiv sat-tlestija sodisfaċenti 
tal-azzjonijiet sabiex tiġi sodisfatta 
kundizzjonalità ex ante li hija strumentali 
biex jinkisbu l-objettivi ta’ dak il-
programm. In-nuqqas li jitlestew l-
azzjonijiet sabiex tiġi sodisfatta 
kundizzjonalità ex ante sad-data tal-
iskadenza stabbilita fil-programm għandu 
jikkostitwixxi bażi għas-sospensjoni tal-
ħlasijiet mill-Kummissjoni, skont ir-regoli 
speċifiċi għall-Fondi. Is-sospensjoni tal-
ħlasijiet għandha titneħħa mingħajr 
dewmien meta l-Istat Membru jilħaq il-
kundizzjonalitajiet ex ante applikabbli 
għall-programm.

Or. en

Emenda 481
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni provduta dwar is-
sodisfazzjon tal-kundizzjonalitajiet ex ante 
fil-qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-
Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi. Tista’
tiddeċiedi, meta tadotta programm, li 
tissospendi l-ħlasijiet interim kollha jew 
parti minnhom għal programm sat-tlestija 
sodisfaċenti tal-azzjonijiet sabiex tiġi 
sodisfatta kundizzjonalità ex ante. In-
nuqqas li jitlestew l-azzjonijiet sabiex tiġi 
sodisfatta kundizzjonalità ex ante sad-data 
tal-iskadenza stabbilita fil-programm
għandu jikkostitwixxi bażi għas-
sospensjoni tal-ħlasijiet mill-Kummissjoni.

5. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, meta 
tadotta programm, li tissospendi l-ħlasijiet 
interim kollha jew parti minnhom għall-
prijorità rilevanti ta’ dan il-programm sat-
twettiq tal-azzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 3 fejn ikun meħtieġ biex tevita 
preġudizzju sinifikanti għall-effettività u 
l-effiċjenza tal-ksib tal-objettivi speċifiċi 
tal-prijorità kkonċernata. In-nuqqas ta’
twettiq ta’ azzjonijiet biex tintlaħaq
kundizzjonalità ex ante applikabbli li ma 
tkunx intlaħqet sad-data tal-preżentazzjoni 
tal-programm rispettiv, sad-data tal-
iskadenza stabbilita fil-paragrafu 3,
għandu jikkostitwixxi bażi għas-
sospensjoni tal-ħlasijiet interim mill-
Kummissjoni għall-prijoritajiet affettwati 
tal-programm. Fiż-żewġ każijiet, l-ambitu 
tas-sospensjoni għandu jkun 
proporzjonali waqt li jitqiesu l-azzjonijiet 
li għandhom jittieħdu u l-fondi f’riskju.

Or. en

Emenda 482
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 5 
m’għandhomx ikunu applikabbli fil-każ 
ta’ ftehim bejn il-Kummissjoni u l-Istat 
Membru dwar in-nonapplikabbiltà ta’
kundizzjonalità ex ante jew dwar il-fatt li 
kundizzjonalità ex ante tkun intlaħqet, kif 
indikat mill-approvazzjoni tal-programm 
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u l-Ftehim ta’ Sħubija, jew fin-nuqqas ta’
osservazzjonijiet mill-Kummissjoni fi 
żmien 60 jum mill-preżentazzjoni tar-
rapport imsemmi fil-paragrafu 3.

Or. en

Emenda 483
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Il-Kummissjoni għandha mingħajr 
dewmien tneħħi s-sospensjoni tal-ħlasijiet 
interim għal prijorità fejn Stat Membru 
jkun ħa l-azzjonijiet tiegħu fir-rigward 
tal-ilħuq tal-kundizzjonalitajiet ex ante 
applikabbli għal dak il-programm u li ma 
jkunux intlaħqu fiż-żmien meta tittieħed 
id-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar is-
sospensjoni. Hija għandha wkoll 
mingħajr dewmien tneħħi s-sospensjoni 
fejn wara li jiġi emendat il-programm 
relatat mal-prijorita kkonċernata, il-
kundizzjonalità ex ante kkonċernata ma 
tibqax applikabbli.

Or. en

Emenda 484
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-paragrafi 1 u 5 ma għandhomx 
japplikaw għall-programmi taħt l-objettiv 
ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea.

6. Il-paragrafi 1 sa 5b ma għandhomx 
japplikaw għall-programmi taħt l-objettiv 
ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea.
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Or. en

Emenda 485
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 5% tar-riżorsi allokati għal kull Fond tal-
QSK u Stat Membru, bl-eċċezzjoni tar-
riżorsi allokati għall-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea, għall-
Inizjattiva favur l-Impjiegi fost iż-
Żgħażagħ, u għat-Titolu V tar-
Regolament tal-FEMS, għandhom 
jikkostitwixxu riżerva għall-prestazzjoni li 
għandha tiġi allokata skont l-Artikolu 20.

5% tar-riżorsi allokati għall-FEŻR, l-FSE
u l-Fond ta’ Koeżjoni taħt l-objettiv tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi 
msemmi fl-Artikolu 81(2)(a), kif ukoll 
għall-FAEŻR  u għat-Titolu V tal-FEMS 
għandhom jikkostitwixxu riżerva għall-
prestazzjoni, li għandha tiġi stabbilita fil-
ftehim ta’ sħubija u fil-programmi skont 
il-qafas stipulat fl-Anness II u allokata lil 
prijoritajiet speċifiċi skont l-Artikolu 20.

Ir-riżorsi li ġejjin huma esklużi għall-
finijiet tal-kalkolu tar-riżerva tal-
prestazzjoni:
(a) Ir-riżorsi allokati għall-Inizjattiva 
favur l-Impjiegi fost iż-Żgħażagħ kif 
iddefinit fil-programm operazzjoni skont 
l-Artikolu 15 iii tar-Regolament (2013/....) 
FSE;
(b) Ir-riżorsi allokati għall-assistenza 
teknika b’inizjattiva tal-Kummissjoni 
skont ir-regoli speċifiċi għall-Fondi;
(c) Ir-riżorsi ttrasferiti lill-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa mill-Fond ta’
Koeżjoni skont l-Artikolu 84(4);
(d) Ir-riżorsi ttrasferiti lill-Fond għal 
għajnuna Ewropea għall-persuni l-aktar 
fil-bżonn skont l-Artikolu 84(5);
(e) Ir-riżorsi allokati għall-azzjonijiet 
innovattivi għall-iżvilupp urban 
sostenibbli skont l-Artikolu 84(7).

Or. en
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Emenda 486
Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesca Barracciu, 
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-Kummissjoni, abbażi tal-eżami 
tar-rapport ta’ implimentazzjoni finali tal-
programm, tistabbilixxi nuqqas serju 
sabiex jinkisbu l-miri stabbiliti fil-qafas 
tal-prestazzjoni, tista’ tapplika 
korrezzjonijiet finanzjarji fir-rigward tal-
prijoritajiet ikkonċernati skont ir-regoli 
speċifiċi għall-Fondi. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 142 li 
jistabbilixxi l-kriterji u l-metodoloġija 
għad-determinazzjoni tal-livell ta’
korrezzjoni finanzjarja li trid tiġi 
applikata.

imħassar

Or. en

Emenda 487
Andrey Kovatchev

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-Kummissjoni, abbażi tal-eżami 
tar-rapport ta’ implimentazzjoni finali tal-
programm, tistabbilixxi nuqqas serju 
sabiex jinkisbu l-miri stabbiliti fil-qafas tal-
prestazzjoni, tista’ tapplika korrezzjonijiet 
finanzjarji fir-rigward tal-prijoritajiet 
ikkonċernati skont ir-regoli speċifiċi għall-
Fondi. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxi l-kriterji u l-

4. Fejn il-Kummissjoni, abbażi tal-eżami 
tar-rapport ta’ implimentazzjoni finali tal-
programm, tistabbilixxi nuqqas serju 
sabiex jinkisbu l-miri relatati biss mal-
indikaturi finanzjarji, l-indikaturi tal-
produzzjoni u l-passi ewlenin tal-
implimentazzjoni stabbiliti fil-qafas tal-
prestazzjoni minħabba dgħjufijiet ta’
implimentazzjoni identifikabbli b’mod ċar 
li l-Kummissjoni kienet preċedentament 
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metodoloġija għad-determinazzjoni tal-
livell ta’ korrezzjoni finanzjarja li trid tiġi 
applikata. .

ikkomunikat skont l-Artikolu 44(7) wara 
konsultazzjonijiet mill-qrib mal-Istat 
Membru kkonċernat, u l-Istat Membru 
jonqos milli jieħu l-azzjoni korrettiva 
meħtieġa biex jindirizza tali dgħjufijiet, il-
Kummissjoni tista’, minkejja l-
Artikolu 77, tapplika korrezzjonijiet 
finanzjarji fir-rigward tal-prijoritajiet 
ikkonċernati skont ir-regoli speċifiċi għall-
Fondi.

Meta tapplika l-korrezzjonijiet finanzjarji, 
il-Kummissjoni għandha tieħu kont - bir-
rispett dovut għall-prinċipju ta’
proporzjonalità - tal-livell ta’ assorbiment 
u tal-fatturi esterni li jikkontribwixxu 
għan-nuqqas.
M’għandhomx jiġu applikati 
korrezzjonijiet finanzjarji meta n-nuqqas 
li jinkisbu l-miri jkun dovut għall-impatt 
ta’ fatturi soċjo-ekonomiċi jew ambjentali, 
bidliet sinifikanti fil-kundizzjonijiet 
ekonomiċi jew ambjentali fi Stat Membru 
jew minħabba raġunijiet ta’ forza 
maġġuri li jaffettwaw serjament l-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet 
kkonċernati.

Or. en

Emenda 488
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn l-Istat Membru kkonċernat ikun 
adotta l-euro, huwa jirċievi għajnuna 
makrofinanzjarja mill-Unjoni skont ir-
Regolament tal-Kunsill (UE)
Nru 407/2010;

(a) fejn l-Istat Membru kkonċernat jirċievi
self mill-Unjoni skont ir-Regolament tal-
Kunsill (UE) Nru 407/2010;

Or. en
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Emenda 489
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Is-sostenn tal-istrumenti finanzjarji 
għandu jkun ibbażat fuq valutazzjoni ex 
ante li tkun stabbilixxiet evidenza ta’
nuqqasijiet fis-suq jew sitwazzjonijiet ta’
investiment, u l-livell stmat u l-ambitu tal-
ħtiġijiet ta’ investiment pubbliku, inklużi 
tipi ta’ strumenti finanzjarji li għandhom 
jiġu sostnuti. Tali valutazzjoni ex ante 
għandha tinkludi:
(a) analiżi ta’ kundizzjonijiet batuti tas-
suq, sitwazzjonijiet ta’ investiment li 
huma inqas minn ideali, u ħtiġijiet ta’
investiment għall-oqsma tal-politika u 
objettivi tematiċi jew prijoritajiet ta’
investiment li għandhom jiġu indirizzati 
bil-ħsieb li jikkontribwixxu għall-kisba ta’
objettivi speċifii stipulati taħt prijorità jew 
miżura u li għandhom jiġu sostnuti 
permezz ta’ strumenti finanzjarji. Din l-
analiżi għandha tiġi bbażata fuq 
metodoloġija tal-aqwa prattika 
disponibbli;
(b) valutazzjoni tal-valur miżjud tal-
istrumenti finanzjarji kkunsidrati li huma 
sostnuti mill-Fondi Ewropej Strutturali u 
ta’ Investiment, konsistenza ma’ forom 
oħrajn ta’ intervent pubbliku li 
jindirizzaw l-istess suq, l-implikazzjonijiet 
possibbli tal-għajnuna mill-Istat, il-
proporzjonalità tal-intervent u l-miżuri 
previsti biex tiġi mminimizzata d-
distorsjoni tas-suq.
(c) stima tar-riżorsi pubbliċi u privati 
addizzjonali li għandhom potenzjalment 
jintużaw minn strument finanzjarju sal-
livell tar-riċevitur finali (l-effett ta’ lieva 
mistenni), li jinkludi fih valutazzjoni 
xierqa tal-ħtieġa għal, u l-livell ta’, 
rimunerazzjoni preferenzjali biex jiġu 
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attratti riżorsi tal-kontraparti minn 
investituri privati u/jew deskrizzjoni tal-
mekkaniżmi li se jintużaw biex tiġi 
stabbilita l-ħtieġa għal, u
(d) valutazzjoni tal-lezzjonijiet miksuba 
minn strumenti simili u valutazzjonijiet ex 
ante li saru mill-Istati Membri fil-passat, 
u kif dawn il-lezzjonijiet ser jiġu applikati 
aktar ’il quddiem; il-firxa ta’ tali 
rimunerazzjoni preferenzjali, bħall-
proċess ta’ valutazzjoni kompetittiv jew 
indipendenti b’mod xieraq;
(e) l-istrateġija proposta tal-investiment, 
inkluż eżami tal-opzjonijiet għall-
arranġamenti ta’ implimentazzjoni fit-
tifsira tal-Artikolu 33, il-prodotti 
finanzjari li għandhom jiġu offruti, ir-
riċevituri finali mmirati, il-kombinament 
previst b’għotja ta’ sostenn kif xieraq.
(f) speċifikazzjoni tar-riżultati mistennija 
u kif l-istrument finanzjarju kkonċernat 
huwa mistenni li jikkontribwixxi għall-
kisba tal-objettivi u r-riżultati speċifiċi 
stipulati taħt il-prijorità jew miżura 
rilevanti inklużi l-indikaturi għal din il-
kontribuzzjoni;

Or. en

Emenda 490
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji 
msemmija fl-Artikolu 33(1)(a) it-talba 
għall-ħlas għandha tinkludi u turi b’mod 
separat l-ammont ta’ appoġġ imħallas lill-
istrument finanzjarju.

1. Fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji 
msemmija fl-Artikolu 33(1)(a) u l-
istrumenti finanzjarji msemmija fl-
Artikolu 33(1)(b) implimentati skont l-
Artikolu 33(4)(a) u (b), l-applikazzjonijiet  
għall-pagamenti interim għandhom isiru 
f’fażijiet għall-kontribuzzjonijiet tal-
programmi mħallsa lill-istrument 
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finanzjarju matul il-perjodu tal-eliġibbiltà 
skont il-kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) l-ammont tal-kontribuzzjoni tal-
programm imħallas lill-istrument 
finanzjaru inkluż f’kull applikazzjoni għal 
ħlas interim ippreżentat waqt il-perjodu 
ta’ eliġibbiltà indikat fl-Artikolu 55(2) ma 
għandux jaqbeż il-25 fil-mija tal-ammont 
totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm 
iddedikati għall-istrument finanzjarju taħt 
il-ftehim ta’ finanzjament rilevanti, li 
jikkorrispondi għan-nefqa skont it-tifsira 
tal-Artikolu 36(1)(a), (b) u (d) mistenni 
jitħallas waqt il-perjodu ta’ eliġibbiltà 
indikat fl-Artikolu 55(2). L-
applikazzjonijiet għall-ħlas interim 
ippreżentat wara l-perjodu ta’ eliġibbiltà 
indikat fl-Artikolu 55(2) għandhom 
jinkludu l-ammont totali tan-nefqa 
eliġibbli skont it-tifsira tal-Artikolu 36;
(b) kull applikazzjoni għal pagament 
temporanju msemmi fil-paragrafu (a) 
tista’ tinkludi sa 25 fil-mija tal-ammont 
totali tal-kofinanzjament nazzjonali kif 
imsemmija fl-Artikolu 33(8) mistenni li 
jitħallas lill-istrument finanzjarju, jew fil-
livell ta’ riċevituri finali għall-infiq fit-
tifsira tal-Artikolu 36(1)(a), (b) u (d), fil-
perjodu ta’ eliġibbiltà indikat fl-
Artikolu 55(2);
(c) l-applikazzjonijiet sussegwenti għal 
ħlas interim ippreżentat waqt il-perjodu 
ta’ eliġibbiltà indikat fl-Artikolu 55(2) 
għandu jsir biss:
(i) għat-tieni applikazzjoni għal ħlas 
interim, meta mill-inqas 60 fil-mija tal-
ammont inkluż fl-ewwel applikazzjoni 
għal ħlasijiet interim intefaq bħala nefqa 
eliġibbli skont it-tifsira tal-
Artikolu 36(1)(a), (b) u (d);
(ii) għat-tielet applikazzjoni u dawk 
sussegwenti għal ħlas interim, meta mill-
inqas 70 fil-mija tal-ammonti inklużi fl-
applikazzjoni preċedenti għal ħlasijiet 
interim intefaq bħala nefqa eliġibbli skont 



AM\941563MT.doc 69/79 PE514.636v02-00

MT

it-tifsira tal-Artikolu 36(1)(a), (b) u (d);
(d) kull applikazzjoni għal ħlas interim, li 
tinkludi nefqa relatata mal-istrumenti 
finanzjarji, għandha turi b’mod separat l-
ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-
programm imħallas lill-istrument 
finanzjarju u l-ammonti mħallsa bħala 
nefqa eliġibbli skont it-tifsira tal-
Artikolu 36(1)(a), (b) u (d).
Fl-għeluq, l-applikazzjoni għall-ħlas tal-
bilanċ finali għandha tinkludi l-ammont 
totali ta’ nefqa eliġibbli kif imsemmi fl-
Artikolu 36.

Or. en

Emenda 491
Dimitar Stoyanov

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) fil-każ tal-provvista ta’ art jew ta’ 
proprjetà immobbli, il-valur jiġi ċċertifikat 
minn espert kwalifikat indipendenti jew 
minn korp uffiċjali awtorizzat kif mistħoqq 
u ma jaqbiżx il-limitu stipulat fil-
paragrafu 3(b);

(d) fil-każ tal-provvista ta’ art jew ta’ 
proprjetà immobbli, il-valur jiġi ċċertifikat 
minn espert kwalifikat indipendenti 
permezz ta’ investigazzjoni trasparenti u 
mwettqa b’mod xieraq jew minn korp 
uffiċjali awtorizzat kif mistħoqq u ma 
jaqbiżx il-limitu stipulat fil-paragrafu 3(b);

Or. bg

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward taċ-ċertifikazzjoni tal-valur, għandu jiġi żgurat li r-rekwiżiti għall-għażla tal-
espert kwalifikat indipendenti jew korp uffiċjali jiġu segwiti b’mod strett sabiex il-proċeduri 
tal-għażla jsiru trasparenti kemm jista’ jkun biex jiġu miġġielda tentattivi ta’ abbuż.

Emenda 492
Rosa Estaràs Ferragut
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Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 2  punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
reġjonali, billi titqies, fejn ikun xieraq, is-
sitwazzjoni speċifika tar-reġjuni bi 
żvantaġġi naturali jew demografiċi severi 
u permanenti, ir-rata ta’ qgħad, ir-rata ta’
impjiegi, il-livell tal-edukazzjoni u d-
densità tal-popolazzjoni, id-dħul nett 
aġġustat għal kull abitant, ir-rata tat-tluq 
bikri mill-iskola, id-diskrepanzi 
intrareġjonali (NUTS 3) u l-indiċi ta’
vulnerabbiltà demografika għar-reġjuni l-
aktar żviluppati;

Or. es

Emenda 493
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘nefqa strutturali pubblika jew 
ekwivalenti’ tfisser il-Formazzjoni tal-
Kapital Fiss Gross tal-Gvern Ġenerali
rrapportata fil-Programmi ta’ Stabbiltà u 
Konverġenza mħejjija mill-Istati Membri 
skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1466/9729 sabiex jippreżentaw l-
istrateġija tal-baġit tagħhom fuq perjodu 
medju ta’ żmien;

(1) ‘nefqa strutturali pubblika jew 
ekwivalenti’ tfisser il-formazzjoni tal-
kapital fiss gross tal-gvern ġenerali;

Or. en

Emenda 494
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu, Vincenzo Iovine

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 1 - subparagrafu 1 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-nefqa strutturali, pubblika jew 
ekwivalenti, imwettqa mill-Istati Membri 
mill-kofinanzjament tal-programmi 
kofinanzjati mill-Fondi Strutturali 
m’għandhomx jiġu inklużi fin-nefqa 
strutturali, pubblika jew ekwivalenti, 
meqjusa fi ħdan il-ftehim ta’ sħubija 
għall-verifika tar-rispett tal-Patt ta’
Stabbiltà u Tkabbir, hekk kif 
jikkostitwixxu obbligu li joriġina 
direttament mir-rispett tal-prinċipju ta’
addizzjonalità li huwa prinċipju 
fundamentali għall-politika ta’ koeżjoni;
għaldaqstant, in-nefqa pubblika mwettqa 
mill-Istati Membri mill-kofinanzjament 
tal-programmi kofinanzjati mill-Fondi 
Strutturali għandha tkun eskluża mil-
limitazzjonijiet tal-Patt ta’ Stabbiltà u 
Tkabbir, hekk kif din hija ddedikata 
għall-appoġġ tal-kompetittività, it-tkabbir 
u l-ħolqien tal-impjiegi;

Or. it

Emenda 495
Eleni Theocharous

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) 85 % għar-reġjuni l-anqas żviluppati
tal-Istati Membri, u għal dawk ir-reġjuni 
l-aktar imbiegħda inkluż l-finanzjament 
addizzjonali u għall-Istati Membri li
jikkonsistu f’reġjuni unika eliġibbli għar-
reġim tranżizzjonali tal-Fond ta’ Koeżjoni 
fl-1 ta’ Jannar 2014;

Or. en
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Emenda 496
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 113 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. L-Istat Membru jista’, fuq inizjattiva 
tiegħu stess, jaħtar korp uniku ta’
koordinazzjoni li jkun responsabbli mill-
iżgurar tar-relazzjonijiet mal-benefiċjarji 
u maċ-ċittadini interessati u li jistabbilixxi 
kuntatt bejnhom u l-awtoritajiet ta’
amministrazzjoni rispettivi.

Or. en

Emenda 497
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) taġġorna l-websajt pubblika komuni 
nazzjonali għad-diversi fondi tal-Unjoni, 
billi turi l-użu ta’ approprjazzjonijiet mill-
Fondi fi snin preċedenti u, sakemm 
possibbli, l-użu propost tagħhom fis-sena 
attwali, f’forma li tinftiehem mill-
pubbliku ġenerali; 

Or. fi

Emenda 498
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 129 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għal kull sena mill-2016 sal-2022 
(inkluża din is-sena) l-Istat Membru 
għandu jissottometti d-dokumenti 
msemmija fl-Artikolu 75(1).

Għal kull sena mill-2016 sal-2025, l-Istat 
Membru għandu jissottometti d-dokumenti 
msemmija u sad-data tal-iskadenza 
msemmija fl-Artikolu 59(5) tar-
Regolament Finanzjarju, li huma:

Or. en

Emenda 499
Andrey Kovatchev

Proposta għal regolament
Artikolu 137 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. F’każ ta’ ftehim, l-Istat Membru jista’
juża mill-ġdid il-fondi kkonċernati 
b’konformità mal-artikolu 135(3)

Or. en

Emenda 500
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 142 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delegazzjonijiet ta’ setgħa msemmija
f’dan ir-Regolament għandhom jingħataw 
għal perjodu ta’ żmien indeterminat mid-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

2. Id-delegazzjonijiet ta’ setgħa msemmija
fl-Artikoli...1 għandhom jingħataw lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ tliet snin 
minn ....2. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-
setgħa mhux aktar tard minn 9 xhur 
qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ tliet snin. 
Id-delega tas-setgħa għandha tiġġedded 
b’mod taċitu sakemm ikun hemm ir-
rieżami ta’ dan ir-Regolament, sakemm il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
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jopponux tali estensjoni sa mhux aktar 
tard minn 3 xhur qabel it-tmiem ta’ dak 
il-perjodu.

______________
1(daħħal in-numri kollha tal-Artikolu fejn 
hemm dispożizzjoni dwar l-atti delegati)
2 ĠU: (daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament)

Or. en

Emenda 501
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 142 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Id-delegazzjonijiet ta’ setgħat msemmija 
fl-Artikoli 5(3), 12, 20(4), 29(6), 32(1), 
33(3), 33(4), 33(7), 34(3), 35(5), 36(4),
54(1), 58, 112(2), 114(8), 114(9), 116(1), 
117(1), 132(4), 136(6) u 141 jistgħu jiġu 
revokati fi kwalunkwe ħin mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill.

Id-delega tas-setgħa imsemmija fl-
Artikoli 20(4), 32(10), 33(4), 34(5), 36(4),
58 u 136(6) tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill.

Deċiżjoni ta’ revoka għandha ġġib fi 
tmiemha d-delega tas-setgħa speċifikata 
f’dik id-deċiżjoni. Din tidħol fis-seħħ fil-
jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f’data sussegwenti li tkun speċifikata 
fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’
kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Din tidħol fis-seħħ fil-jum wara 
l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
sussegwenti li tkun speċifikata fiha. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta’
kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

Or. en

Emenda 502
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 142 – paragrafu 5 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-atti delegati għandhom jidħlu fis-seħħ 
biss jekk l-ebda oġġezzjoni ma tkun ġiet 
espressa mill-Parlament Ewropew jew
inkella mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-
notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-
iskadenza ta’ dak il-perjodu, kemm il-
Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill
ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Att iddelegat adottat skont l-Artikoli 20(4), 
32(10), 33(4), 34(5), 36(4), 58 u 136(6) 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun 
saret l-ebda oġġezzjoni jew mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn 
min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma 
jagħlaq dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn
infurmaw lill-Kummissjoni li ma mhumiex 
se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu 
jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 503
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Koerenza u konsistenza mal-
governanza ekonomika tal-Unjoni

2. Koerenza mal-istrateġija  ekonomika 
tal-Unjoni, il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-
politiki soċjali.

Or. fr

Emenda 504
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
attenzjoni partikulari li jipprijoritizzaw

1. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
attenzjoni li jinkuraġġixxu nefqa li tkun 
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nefqa li tkun ta’ siwi għat-tkabbir, bħal 
infiq fuq l-edukazzjoni, ir-riċerka, l-
innovazzjoni u l-effiċjenza enerġetika u l-
infiq li jiffaċilita l-aċċess għall-
finanzjament tal-SMEs u sabiex tiġi 
żgurata s-sostenibbiltà ambjentali, il-
ġestjoni tar-riżorsi naturali u azzjoni dwar 
il-klima, u jiżguraw l-effiċjenza ta’ tali 
nfiq. Huma għandhom iqisu wkoll li 
jżommu jew itejbu l-kopertura u l-
effettività tas-servizzi tal-impjieg u l-
politiki attivi tas-suq tax-xogħol, b’enfasi 
fuq il-qgħad ta’ fost iż-żgħażagħ.

ta’ siwi għat-tkabbir, bħal infiq fuq l-
edukazzjoni, ir-riċerka, l-innovazzjoni u l-
effiċjenza enerġetika u l-infiq li jiffaċilita l-
aċċess għall-finanzjament tal-SMEs u l-
organizzazzjonijiet  u sabiex tiġi żgurata s-
sostenibbiltà soċjali u ambjentali, il-
ġestjoni tar-riżorsi naturali, azzjoni dwar il-
klima, il-politiki għall-ġlieda kontra l-
esklużjoni u d-diskriminazzjoni u jiżguraw
l-adegwatezza u l-effiċjenza ta’ tali nfiq
skont l-istrateġija ekonomika tal-Unjoni u 
l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea . Huma għandhom iqisu 
wkoll li jżommu jew itejbu l-kopertura u l-
effettività tal-politiki soċjali, tas-servizzi 
tal-impjieg u l-politiki tas-suq tax-xogħol, 
b’enfasi partikolari fuq il-qgħad ta’ fost iż-
żgħażagħ.

Or. fr

Emenda 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Waqt it-tħejjija tal-kuntratti ta’ Sħubija 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jipprogrammaw il-Fondi tal-QSK filwaqt li 
jqisu l-aktar rakkomandazzjonijiet riċenti 
rilevanti għall-pajjiż speċifiku li jinħarġu 
mill-Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 121(2) 
u l-Artikolu 148(4) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
b’konformità mal-irwoli u l-obbligi 
rispettivi tagħhom. L-Istati Membri 
għandhom ukoll iqisu r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
ibbażati fuq il-Patt ta’ Stabbiltà u 
Tkabbir, u l-programmi ta’ aġġustament 
ekonomiku. Kull Stat Membru għandu 
jistabbilixxi fil-Kuntratt ta’ Sħubija, skont 
l-Artikolu 14(a)(i) ta’ dan ir-Regolament, 

2. Waqt it-tħejjija tal-kuntratti ta’ Sħubija 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jipprogrammaw il-Fondi tal-QSK filwaqt li 
jqisu l-aktar rakkomandazzjonijiet riċenti 
rilevanti għall-pajjiż speċifiku li jinħarġu 
mill-Kunsill fuq il-bażi tal-objettivi tal-
Artikolu 174 tat-Trattat. Kull Stat Membru 
għandu jistabbilixxi fil-Kuntratt ta’
Sħubija, skont l-Artikolu 14(a)(i) ta’ dan ir-
Regolament, kif flussi differenti ta’
finanzjament mill-Unjoni kif ukoll 
nazzjonali jikkontribwixxu biex jiġu 
indirizzati l-isfidi identifikati mir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti għall-pajjiż 
speċifiku kkonċernat, u l-għanijiet stabbiliti 
fil-Programmi Nazzjonali ta’ Riforma 
tagħhom f’konsultazzjoni mill-qrib mal-
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kif flussi differenti ta’ finanzjament mill-
Unjoni kif ukoll nazzjonali
jikkontribuwixxu biex jiġu indirizzati l-
isfidi identifikati mir-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti għall-pajjiż speċifiku kkonċernat, 
u l-għanijiet stabbiliti fil-Programmi 
Nazzjonali ta’ Riforma tagħhom 
f’konsultazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet 
lokali u reġjonali responsabbli.

awtoritajiet lokali u reġjonali responsabbli.

Or. fr

Emenda 506
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 5 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-ġestjoni sostenibbli tal-bijodiversità 
u l-ekosistemi għandhom jiġu mħeġġa,
speċjalment fir-reġjuni l-aktar imbiegħda.

Or. fr

Emenda 507
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Anness 2 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. F’każijiet debitament ġustifikati, bħal 
meta jkun hemm bidla sinifikanti fil-
kundizzjonijiet ekonomiċi, ambjentali u 
tas-suq tal-impjiegi fi Stat Membru jew 
reġjun, u flimkien ma’ emendi li 
jirriżultaw minn bidliet f’allokazzjonijiet 
għal prijorità partikolari, l-Istat Membru 
jista’ jipproponi r-reviżjoni tal-istadji 
importanti u l-għanijiet f’konformità mal-
Artikolu 26 ta’ dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 508
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Anness 6 – taqsima 2 – punt 2.1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istat Membru u l-awtorità ta’
ġestjoni għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-fondi 
tal-Unjoni fi Stat Membru hija aċċessibbli 
ċentralment f’websajt waħda b’mod 
trasparenti, inklużi l-istrateġija li trid tiġi 
implimentata, il-programm ta’ azzjoni, 
lista ta’ proġetti, u deskrizzjonijiet u baġits 
fil-qosor tal-attivitajiet u l-proġetti, kif 
ukoll links għas-siti tal-informazzjoni 
onlajn tal-benefiċjarji, li għandu jkollha 
deskrizzjoni ċara tal-proġett li jkun qed 
jirċievi appoġġ.

Or. fi

Emenda 509
Andrey Kovatchev

Proposta għal regolament
Anness 6 – taqsima 2 – punt 2.1 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ċentri ta’ informazzjoni dwar l-Ewropa, 
kif ukoll l-uffiċċji ta’ rappreżentanza tal-
Kummissjoni fl-Istati Membri;

(b) ċentri ta’ informazzjoni dwar l-Ewropa, 
kif ukoll l-uffiċċji ta’ rappreżentanza tal-
Kummissjoni, u Uffiċċji ta’ Informazzjoni 
tal-Parlament Ewropew fl-Istati Membri, 
u netwerks oħra ta’ informazzjoni xierqa, 
fejn disponibbli;

Or. en
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Emenda 510
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Anness 6 – taqsima 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Miżuri ta’ informazzjoni għal 
benefiċjarji potenzjali u għall-benefiċjarji

3. Ma taffettwax il-verżjoni Maltija 
(emenda lingwistika għall-Finlandiż).

Or. fi


