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Emenda 1
Riikka Pakarinen
f'isem il-Grupp ALDE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat 
għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, 
rurali u kostali u żoni b’karatteristiċi 
territorjali partikolari, b’mod partikolari 
l-arranġamenti ta’ implimentazzjoni 
għall-Artikoli 28 u 29 tar-Regolament 
(UE) Nru./2012 [CPR];

imħassar

Or. en

Emenda 2
Riikka Pakarinen
f'isem il-Grupp ALDE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) arranġamenti sabiex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni effikaċji tal-fondi 
inkluż:

imħassar

Or. en

Emenda 3
Riikka Pakarinen
f'isem il-Grupp ALDE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt d – punt i



PE514.777v01-00 4/9 AM\941832MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) qafas ta’ prestazzjoni konformi mal-
Artikolu 19(1) tar-Regolament (UE) 
Nru./2012 [CPR];

imħassar

Or. en

Emenda 4Riikka Pakarinen
f'isem il-Grupp ALDE
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 101

Proposta għal regolament
Anness –Riċerka, Innovazzjoni

Test propost mill-Kummissjoni

UNITÀ DENOMINAZZJONI

Riċerka, innovazzjoni

Persuni Numru ta' 
persunal/riċerkaturi tar-
R&Ż li qed jaħdmu 
f'infrastrutturi għar-
riċerka mibnijin ġodda 
jew mgħammra mill-ġdid

Intrapriżi Numru ta' intrapriżi li 
qed jikkoperaw mal-
istituzzjonijiet assistiti ta' 
riċerka

Ekwivalenti 
għal full-time

Numru ta' karigi għal 
persunal/riċerkaturi tar-
R&Ż maħluqa fl-entitajiet 
megħjuna 

EUR Investiment privat li jkun 
daqs l-appoġġ pubbliku fl-
innovazzjoni jew proġetti 
R&Ż

Intrapriżi Numru ta’ intrapriżi li 
introduċew prodotti ġodda 
jew imtejba b'mod 
sinifikanti, ġodda għas-
suq bħala riżultat ta’ 
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innovazzjoni jew proġetti 
ta' R&Ż appoġġjati

Intrapriżi Numru ta’ intrapriżi li 
introduċew prodotti ġodda
jew imtejba b'mod 
sinifikanti, ġodda għall-
impriża bħala riżultat ta’ 
innovazzjoni jew proġetti 
ta' R&Ż appoġġjati

Emenda

UNITÀ DENOMINAZZJONI
Riċerka, innovazzjoni

imħassar
imħassar
Ekwivalenti 
għal full-time

Numru ta' riċerkaturi 
ġodda fl-entitajiet 
appoġġjati

Ekwivalenti 
għal full-time

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

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

EUR Investiment privat li jkun 
daqs l-appoġġ pubbliku fl-
innovazzjoni jew proġetti 
R&Ż

Intrapriżi Numru ta' intrapriżi 
appoġġjati biex jiġu 
introdotti prodotti ġodda 
għas-suq

Intrapriżi Numru ta' intrapriżi 
appoġġjati biex jiġu 
introdotti prodotti ġodda 
għall-impriża

Or. en
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Emenda 5
Riikka Pakarinen
f'isem il-Grupp ALDE
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 102

Proposta għal regolament
Anness – Eneġija u tibdil fil-klima

Test propost mill-Kummissjoni

UNITÀ DENOMINAZZJONI

Eneġija u tibdil fil-klima
L-enerġija rinnovabbli MW Kapaċità addizzjonali fil-

produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli

Użu effiċjenti tal-enerġija unitajiet 
domestiċi

Numru ta' djar bil-
klassifikazzjoni tal-konsum 
tal-enerġija mtejba

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

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

Tnaqqis fil-GHG tunnellati ta’ 
CO2eq

It-tnaqqis stmat ta' GHG 
ekwivalenti f'CO2

Emenda

UNITÀ DENOMINAZZJONI
Eneġija u tibdil fil-klima

L-enerġija rinnovabbli MW Kapaċità addizzjonali fil-
produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli

Użu effiċjenti tal-enerġija unitajiet 
domestiċi

Numru ta' djar bil-
klassifikazzjoni tal-konsum 
tal-enerġija mtejba

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

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

Tnaqqis fil-GHG tunnellati ta’ 
CO2eq

It-tnaqqis stmat annwali ta' 
GHG 

Or. en

Emenda 6
Riikka Pakarinen
f'isem il-Grupp ALDE
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 103

Proposta għal regolament
Anness – Infrastruttura soċjali

Test propost mill-Kummissjoni

UNITÀ DENOMINAZZJONI
Infrastruttura soċjali

Kura tat-tfal u edukazzjoni persuni Kapaċità tas-servizz tal-
kura tat-tfal jew 
infrastruttura tal-
edukazzjoni appoġġjati

Saħħa persuni Kapaċità tas-servizzi tas-
saħħa appoġġjati

Djar unitajiet 
domestiċi

Numru ta’ unitajiet 
domestiċi li jibbenefikaw 
minn kundizzjonijiet 
imtejba ta’ djar

Turiżmu żjarat Numru ta’ żjarat lejn 
attrazzjoni appoġġjata 

Wirt kulturali żjarat Numru ta’ żjarat lejn 
postijiet appoġġjata

Emenda

UNITÀ DENOMINAZZJONI

Infrastruttura soċjali
Kura tat-tfal u edukazzjoni persuni Kapaċità tal-kura tat-tfal 

jew infrastruttura tal-
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edukazzjoni appoġġjati
Saħħa persuni Popolazzjoni koperta minn 

servizzi tas-saħħa mtejba
imħassar
imħassar
imħassar

Or. en

Emenda 7
Riikka Pakarinen
f'isem il-Grupp ALDE
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 103

Proposta għal regolament
Anness – Żvilupp urban

Test propost mill-Kummissjoni

UNITÀ DENOMINAZZJONI
Żvilupp Urban

Persuni Popolazzjoni li tgħix f’żoni 
bi strateġiji integrati ta’ 
żvilupp urban

metri kwadri Spazju miftuħ ġdid f’żoni 
urbani

metri kwadri Bini ġdid pubbliku jew 
kummerċjali f’żoni urbani

metri kwadri Djar ġodda f’żoni urbani

Emenda

UNITÀ DENOMINAZZJONI

indikaturi speċifiċi ta' Żvilupp 
Urban 

Persuni Popolazzjoni li tgħix f’żoni 
bi strateġiji integrati ta’ 
żvilupp urban

metri kwadri Spazju miftuħ maħluq jew 
riabilitat f'żoni urbani

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

Unitajiet 
domestiċi

Djar riabilitati f'żoni urbani

Or. en


