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Emenda 1
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Fond tal-QSK għandu jappoġġa l-
objettivi tematiċi li ġejjin skont il-missjoni 
tiegħu sabiex jikkontribbwixxi għall-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv:

Kull Fond Strutturali u ta’ Investiment 
Ewropew, sabiex jikkontribbwixxi għall-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv kif ukoll 
il-missjonijiet speċifiċi tal-Fond skont l-
objettivi bbażati fuq it-Trattati tagħhom, 
inkluż il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali għandu jappoġġja l-objettivi 
tematiċi li ġejjin:

(1) it-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u l-innovazzjoni;

(1) it-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u l-innovazzjoni;

(2) it-tisħiħ tal-aċċess għal teknoloġiji ta’
informazzjoni u komunikazzjoni, u l-użu u 
l-kwalità tagħhom;

(2) it-tisħiħ tal-aċċess għal teknoloġiji ta’
informazzjoni u komunikazzjoni, u l-użu u 
l-kwalità tagħhom;

(3) it-tisħiħ tal-kompetittività ta’ impriżi 
żgħar u medji u s-settur tal-agrikoltura
(għall-FAEŻR) u s-settur tas-sajd u l-
akkwakultura (għall-FEMS);

(3) it-tisħiħ tal-kompetittività ta’ impriżi 
żgħar u medji u s-settur tal-agrikoltura
(għall-FAEŻR) u s-settur tas-sajd u l-
akkwakultura (għall-FEMS);

(4) l-appoġġ tal-bidla lejn ekonomija 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju 
fis-setturi kollha;

(4) l-appoġġ tal-bidla lejn ekonomija 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju 
fis-setturi kollha;

(5) il-promozzjoni tal-adattament għat-
tibdil fil-klima, il-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tar-riskji;

(5) il-promozzjoni tal-adattament għat-
tibdil fil-klima, il-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tar-riskji;

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

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

(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;

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

(8) il-promozzjoni tal-impjieg sostenibbli u
ta’ kwalità u s-sostenn tal-mobilità tax-
xogħol;
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(9) il-promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali u 
l-ġlieda kontra l-faqar;

(9) il-promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali, il-
ġlieda kontra l-faqar u kwalunkwe 
diskriminazzjoni;

(10) l-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet u 
t-tagħlim tul il-ħajja;

(10) l-investiment fl-edukazzjoni, it-taħriġ
u t-taħriġ vokazzjonali għal ħiliet u t-
tagħlim tul il-ħajja;

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

(11) it-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali tal-
awtoritajiet pubbliċi u tal-partijiet 
interessati u amministrazzjoni pubblika 
effiċjenti;

L-objettivi tematiċi għandhom jiġu tradotti 
fi prijoritajiet speċifiċi għal kull Fond tal-
QSK u stabbiliti fir-regoli speċifiċi għall-
Fond.

L-objettivi tematiċi għandhom jiġu tradotti 
fi prijoritajiet speċifiċi għal kull Fond
Strutturali u ta’ Investiment Ewropew u
stabbiliti fir-regoli speċifiċi għall-Fond.

Or. en

Emenda 2
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) arranġamenti sabiex jiġu indirizzati l-
isfidi territorjali u l-passi li jridu jittieħdu 
li jinkoraġġixxu approċċ integrat li 
jirrifletti l-irwol ta’ żoni urbani, rurali, 
kostali u tas-sajd, kif ukoll l-isfidi speċifiċi
għal żoni b’karatteristiċi territorjali 
partikolari msemmija fl-Artikolu 174 u
349 tat-Trattat,

(d) l-arranġamenti sabiex jiġu indirizzati l-
isfidi territorjali ewlenin għaż-żoni urbani, 
rurali, kostali u tas-sajd, l-isfidi
demografiċi tar-reġjuni jew il-ħtiġiet
speċifiċi taż-żoni ġeografiċi li jbatu minn 
żvantaġġi naturali jew demografiċi gravi 
u permanenti msemmija fl-Artikolu 174
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, u l-isfidi speċifiċi tar-
reġjuni l-aktar imbiegħda kif definit fl-
Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

Or. en

Emenda 3
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl



PE514.702v03-00 6/59 AM\942530MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

2. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw,
f’konformità mal-qafas istituzzjonali u 
legali tagħhom u fil-kuntest tal-
istabbiliment tal-Ftehim ta’ Sħubija u l-
programmi, jekk il-kundizzjonalitajiet ex 
ante stabbiliti fir-regoli rispettivi speċifiċi 
għall-fond u l-kundizzjonalitajiet ġenerali 
ex ante stabbiliti fl-Anness V humiex
applikabbli għall-objettivi speċifiċi segwiti 
fi ħdan il-prijoritajiet tal-programmi 
tagħhom u jekk il-kundizzjonalitajiet ex 
ante 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-ilħuq għandha tkun limitata għall-
kriterji stabbiliti fir-regoli speċifiċi għall-
fond. 

3. Fejn il-kondizzjonalitajiet 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 tas-Sħubija ta’ Kuntratt jew sal-
31 ta’ Diċembru 2016, liema waħda tiġi l-
ewwel.

3. Il-Ftehim ta’ Sħubija għandu 
jistabbilixxi sommarju tal-valutazzjoni tal-
ilħuq tal-kondizzjonalitajiet ex ante fil-
livell nazzjonali jew reġjonali u għal dawk 
li, skont il-valutazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2, ma jiġux sodisfatti fid-data 
tas-sottomissjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija, 
il-prijoritajiet affettwati, il-korpi 
responsabbli, l-azzjonijiet li jridu jittieħdu 
sabiex tiġi sodisfatta l-kondizzjonalità ex 
ante, u l-iskeda għal tali azzjonijiet. Kull 
programm għandu, f’konformità mar-
regoli speċifiċi għall-Fond, jindika l-
kondizzjonalitajiet ex ante applikabbli li, 
skont il-valutazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2, ma jiġux sodisfatti fid-data 
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tas-sottomissjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija.  
L-Istati Membri għandhom jissodisfaw 
dawn il-kondizzjonalitajiet ex ante mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2016 u 
jirrapportaw dwar l-ilħuq tagħhom l-aktar 
tard fir-rapport ta’ implimentazzjoni 
annwali fl-2017 jew fir-rapport dwar il-
progress fl-2017.

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

imħassar

5. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni provduta dwar is-
sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante 
fil-qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-
Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi.

5. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
konsistenza u l-adegwatezza tal-
informazzjoni provduta mill-Istat Membru
dwar is-sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet 
ex ante applikabbli fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Ftehim ta’ Sħubija
u/jew il-programmi.
Din il-valutazzjoni tal-ilħuq għandha 
tkun limitata għall-kriterji stipulati fir-
regoli speċifiċi għall-fond u għandha 
tosserva l-kompetenzi nazzjonali u 
reġjonali biex tittieħed deċiżjoni dwar 
miżuri ta’ politika speċifiċi u adegwati 
inkluż il-kontenut tal-istrateġiji.

Tista’ tiddeċiedi, meta tadotta programm, li 
tissospendi l-ħlasijiet interim kollha jew 
parti minnhom għal programm sat-tlestija 
sodisfaċenti tal-azzjonijiet sabiex tiġi 
sodisfatta kondizzjonalità ex ante. In-
nuqqas li jitlestew l-azzjonijiet sabiex tiġi 
sodisfatta kondizzjonalità ex ante sad-data 
tal-iskadenza stabbilita fil-programm
għandu jikkostitwixxi bażi għas-
sospensjoni tal-ħlasijiet mill-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, meta 
tadotta programm, li tissospendi l-ħlasijiet 
interim kollha jew parti minnhom għall-
prijorità rilevanti ta’ dan il-programm sat-
tlestija sodisfaċenti tal-azzjonijiet
imsemmija fil-paragrafu 3 fejn meħtieġ 
biex jiġi evitat preġudizzju sinifikanti 
għall-effettività u l-effiċjenza tal-ksib tal-
objettivi speċifiċi tal-prijorità 
kkonċernata. In-nuqqas li jitlestew l-
azzjonijiet sabiex tiġi sodisfatta 
kondizzjonalità ex ante applikabbli li ma 
tkunx ġiet sodisfatta fid-data ta’
sottomissjoni tal-programm rispettiv, sad-
data tal-iskadenza stabbilita fil-
paragrafu 3, għandu jikkostitwixxi bażi 
għas-sospensjoni tal-ħlasijiet interim mill-
Kummissjoni.
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5a. 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-kondizzjonalitajiet ex ante 
applikabbli għal dak il-programm u li ma 
jkunux intlaħqu fiż-żmien meta tittieħdet 
id-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar is-
sospensjoni. Hija għandha wkoll 
mingħajr dewmien tneħħi s-sospensjoni 
fejn, wara li jiġi emendat il-programm 
relatat mal-prijorità kkonċernata, il-
kondizzjonalità ex ante kkonċernata ma 
tibqax applikabbli.

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

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

Or. en

Emenda 4
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Strumenti finanzjarji Strumenti finanzjarji
1. Il-Fondi tal-QSK jistgħu jintużaw biex 
isostnu strumenti finanzjarji skont 
programm, dan jinkludi meta jkunu 
organizzati permezz ta’ fondi ta’ fondi, 
biex jikkontribbwixxu għall-kisba ta’
objettivi speċifiċi stabbiliti skont prijorità, 
abbażi ta’ valutazzjoni ex ante li tkun 
identifikat nuqqasijiet fis-suq jew 
sitwazzjonijiet ta’ investiment li huma 
inqas minn ideali, u ħtiġijiet ta’
investiment.

1. Il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment 
Ewropej jistgħu jintużaw biex isostnu 
strumenti finanzjarji skont programm, dan 
jinkludi meta jkunu organizzati permezz ta’
fondi ta’ fondi, biex jikkontribbwixxu 
għall-kisba ta’ objettivi speċifiċi stabbiliti 
skont prijorità.

L-istrumenti finanzjarji jistgħu jintgħaqdu 
ma’ għotjiet, ma’ sussidji tar-rati tal-
interessi u ma’ sussidji ta’ tariffi ta’
garanzija. F’dan il-każ, iridu jinżammu 

L-istrumenti finanzjarji għandhom jiġu 
implimentati biex isostnu investimenti li 
huma mistennija jkunu finanzjarjament 
vijabbli u ma joħolqux finanzjajament 
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rekords separati għal kull forma ta’
finanzjament.

suffiċjenti mis-sorsi tas-suq. Fejn jiġi 
applikat dan it-titolu, l-awtorità ta’
ġestjoni, il-fond tal-fondi, u l-korpi li 
jimplimentaw l-istrument finanzjarju 
għandhom jikkonformaw mal-liġi 
applikabbli tal-Unjoni u dik nazzjonali, 
b’mod partikolari dwar l-għajnuna mill-
Istat u l-akkwist pubbliku.

Il-Kummissjoni għandha tkun mogħtija s-
setgħa li tadotta l-atti ddelegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxu regoli 
dettaljati li jikkonċernaw il-valutazzjoni 
ex ante ta’ strumenti finanzjarji, l-għaqda 
ta’ sostenn ipprovdut lil-benefiċjarji finali 
permezz ta’ għotjiet, sussidji tar-rati tal-
imgħax jew sussidji tat-tariffi ta’
garanzija u strumenti finanzjarji, regoli 
speċifiċi addizzjonali dwar l-eliġibbiltà 
tan-nefqa u regoli li jispeċifikaw it-tipi ta’
attivitajiet li ma għandhomx jiġu sostnuti 
permezz ta’ strumenti finanzjarji.

imħassar

Nota għat-traduzzjoni: Dan il-paragrafu ġie mibdul fl-Artikolu 32(3h) (ġdid); it-test ġie 
mibdul.

Or. en

Emenda 5
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 li huma inqas minn ideali, 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:
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(a) analiżi ta’ nuqqasijiet fis-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 speċifiċi stipulati taħt prijorità 
jew miżura u li għandhom jiġu sostnuti 
permezz ta’ strumenti finanzjarji. Din l-
analiżi għandha tiġi bbażata fuq 
metodoloġija tal-aħjar prattika 
disponibbli;
(b) valutazzjoni tal-valur miżjud tal-
istrumenti finanzjarji kkunsidrati li huma 
sostnuti mill-Fondi Strutturali u ta’
Investiment Ewropej, 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 jinġabru 
potenzjalment mill-istrument finanzjarju 
sal-livell tal-benefiċjarju finali (effett ta’
ingranaġġ mistenni), inkluż kif xieraq 
valutazzjoni tal-ħtieġa, u l-livell, ta’
rimunerazzjoni preferenzjali biex jiġu 
attirati riżorsi tal-kontroparti minn 
investituri privati u/jew deskrizzjoni tal-
mekkaniżmi li se jintużaw biex tiġi 
stabbilita l-ħtieġa, u l-firxa, ta’
remunerazzjoni preferenzjali bħal din, 
bħal proċess ta’ valutazzjoni kompetittiv 
jew indipendenti b’mod xieraq;
(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;
(e) l-istrateġija proposta tal-investiment, 
inkluż eżami tal-opzjonijiet għall-
arranġamenti ta’ implimentazzjoni fit-
tifsira tal-Artikolu 33, il-prodotti 
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finanzjari li għandhom jiġu offruti, il-
benefiċjarji finali mmirati, il-
kombinazzjoni prevista 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 speċifiċi stipulati taħt il-
prijorità jew miżura rilevanti inklużi l-
indikaturi għal din il-kontribuzzjoni;
(g) dispożizzjonijiet li jippermettu li l-
valutazzjoni ex ante tiġi rieżaminata u 
aġġornata kif meħtieġ waqt l-
implimentazzjoni ta’ kwalunkwe strument 
finanzjarju li ġie implimentat abbażi ta’
tali valutazzjoni, fejn waqt il-fażi ta’
implimentazzjoni, l-awtorità ta’ ġestjoni 
kkunsidrat li l-valutazzjoni ex ante ma 
tistax tibqa’ tirrapreżenta b’mod preċiż il-
kundizzjonijiet tas-suq eżistenti fil-ħin tal-
implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 6
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-valutazzjoni ex ante tista’ titwettaq 
fi stadji. Fi kwalunkwe każ, għandha 
titlesta qabel l-awtorità ta’ ġestjoni 
tiddeċiedi li tagħmel kontribuzzjonijiet 
għal programm għal strument 
finanzjarju.
Is-sommarju tar-riżultati u l-
konklużjonijiet tal-valutazzjonijiet ex 
ante, fir-rigward tal-istrumenti 
finanzjarji, għandu jiġi ppubblikat fi 
żmien tliet xhur mid-data ta’
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finalizzazzjoni tagħhom.

Il-valutazzjoni ex ante għandha tiġi 
ppreżentata lill-kumitat għall-monitoraġġ 
għall-finijiet ta’ informazzjoni skont ir-
regoli speċifiċi għall-Fond.

Or. en

Emenda 7
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-benefiċjarji finali sostnuti minn 
strumenti finazjarji jistgħu jirċievu wkoll 
għotjiet jew assistenza oħra minn 
programm jew minn strument ieħor 
sostnut mill-baġit tal-Unjoni. F’dan il-
każ, iridu jinżammu rekords separati għal 
kull sors ta’ finanzjament.

imħassar

Nota għat-traduzzjoni: Dan il-paragrafu ġie mibdul fl-Artikolu 32(3c) (ġdid); it-test ġie 
mibdul.

Or. en

Emenda 8
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontribuzzjonijiet in natura ma 
jgħoddux bħala nfiq eliġibbli rispett l-
istrumenti finanzjarji, ħlief 

imħassar
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kontribuzzjonijiet ta’ art jew ta’ proprjetà 
immobbli rispett l-investimenti bil-għan li 
jsostnu l-iżvilupp urban jew ir-
riġenerazzjoni urbana, fejn l-art jew il-
proprjetà immobbli tkun parti mill-
investiment. Dan it-tip ta’ kontribuzzjoni 
ta’ art jew ta’ proprjetà immovvli 
għandhom ikunu eliġibbli sakemm jiġu 
sodisfatti l-kundizzjonijiet fl-Artikolu 59.
Nota għat-traduzzjoni: Dan il-paragrafu ġie mibdul fl-Artikolu 32(3c) (ġdid); bi ftit bidliet 
(iż-żieda ta’ "żvilupp rurali," u l-bidla tal-Artikolu 59 fl-"Artikolu 59(1)".

Or. en

Emenda 9
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fejn l-istrumenti finanzjarji jsostnu il-
finanzjament lill-impriżi, inkluż lill-
SMEs, dan is-sostenn għandu jkun 
immirat lejn l-istabbiliment ta’ impriżi 
ġodda, lejn il-kapital fi stadju bikri, 
jiġifieri l-kapital inizjali u l-kapital biex 
tibda negozju, lejn il-kapital għall-
espansjoni, il-kapital għat-tisħiħ tal-
attivitajiet ġenerali ta’ impriża, jew it-
twettiq ta’ proġetti ġodda, il-penetrazzjoni 
ta’ swieq ġodda jew żviluppi ġodda minn 
impriżi eżistenti, mingħajr preġudizzju 
għar-regoli tal-UE applikabbli dwar l-
għajnuna mill-Istat u f’konformità mar-
regoli speċifiċi għall-Fond. Sostenn jista’
jinkludi investiment fl-assi kemm 
tanġibbli u intanġibbli kif ukoll kapital 
operattiv fil-limiti tar-regoli tal-UE 
applikabbli dwar l-għajnuna mill-Istat u 
bil-ħsieb li jiġi stimulat is-settur privat 
bħala fornitur tal-finanzjament għall-
impriżi. Jista’ jinkludi wkoll spejjeż tat-
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trasferiment tad-drittijiet ta’ proprjetà fl-
impriżi sakemm tali trasferiment iseħħ 
bejn investituri indipendenti.

Or. en

Emenda 10
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-istrumenti finanzjarji jistgħu 
jintgħaqdu ma’ għotjiet, ma’ sussidji tar-
rati tal-interessi u ma’ sussidji ta’ tariffi 
ta’ garanzija. Fejn jiġi pprovdut is-
sostenn tal-Fondi Strutturali u ta’
Investiment Ewropej permezz ta’
strumenti finanzjarji u kkombinati 
b’operazzjoni unika, ma’ forom oħrajn ta’
sostenn relatati direttament mal-
istrumenti finanzjarji li jimmiraw lejn l-
istess benefiċjarji finali, inkluż assistenza 
teknika, sussidji tar-rati tal-imgħax u 
sussidji ta’ tariffi ta’ garanzija, id-
dispożizzjonijiet applikabbli għall-
istrumenti finanzjarji għandhom 
japplikaw għall-forom kollha ta’ sostenn 
f’dik l-operazzjoni. F’każijiet bħal dawn, 
ir-regoli tal-UE applikabbli dwar l-
għajnuna mill-Istat għandhom jiġu 
rispettati u għandhom jinżammu reġistri 
separati għal kull forma ta’ sostenn.

Or. en

Emenda 11
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. Il-benefiċjarji finali sostnuti minn 
strument finanzjarju ta’ Fond Strutturali 
u ta’ Investiment Ewropew jistgħu 
jirċievu wkoll assistenza minn prijorità 
jew programm ieħor ta’ Fondi Strutturali 
u ta’ Investiment Ewropej jew minn 
strumenti ieħor sostnut mill-baġit tal-
Unjoni f’konformità mar-regoli tal-UE 
applikabbli dwar l-għajnuna mill-Istat.   
F’dan il-każ, għandhom jinżammu 
rekords separati għal kull sors ta’
għajnuna filwaqt li s-sostenn tal-
istrument finanzjarju tal-Fondi 
Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 
għandu jkun parti minn operazzjoni bin-
nefqa eliġibbli distinta mis-sorsi l-oħra ta’
għajnuna.

Or. en

Emenda 12
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3d. Il-kombinazzjoni tas-sostenn 
ipprovdut permezz ta’ għotjiet u strumenti 
finanzjarji kif imsemmija fil-paragrafi 5 u 
6 tista’ tkopri l-istess element ta’ nefqa 
sakemm it-total tal-forom kollha ta’
sostenn ikkombinati ma jaqbiżx l-ammont 
totali tal-element ta’ nefqa kkonċernata u 
soġġett għar-regoli applikabbli tal-UE 
dwar l-għajnuna mill-Istat . L-għotjiet ma 
għandhomx jintużaw biex jiġi rimborżat 
sostenn riċevut mill-istrumenti finanzjarji. 
L-istrumenti finanzjarji ma għandhomx 
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jintużaw biex jiġu prefinanzjati l-għotjiet.

Or. en

Emenda 13
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3e. Il-kontribuzzjonijiet mhux finanzjarji
ma jgħoddux bħala nfiq eliġibbli fir-
rigward tal-istrumenti finanzjarji, ħlief 
kontribuzzjonijiet ta’ art jew ta’ proprjetà 
immobbli fir-rigward tal-investimenti bil-
għan li jsostnu l-iżvilupp rurali, l-iżvilupp 
urban jew ir-riġenerazzjoni urbana, fejn 
l-art jew il-proprjetà immobbli tkun parti 
mill-investiment. Dan it-tip ta’
kontribuzzjonijiet ta’ art jew ta’ proprjetà 
immobbli għandhom ikunu eliġibbli 
sakemm jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet fl-
Artikolu 59(1).

Or. en

Emenda 14
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3f. Il-VAT ma għandhiex tikkostitwixxi 
nfiq eliġibbli ta’ operazzjoni, ħlief f’każ li 
l-VAT ma tkunx tista’ tiġi rkuprata taħt il-
leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-VAT.  It-
trattament tal-VAT fil-livell tal-
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investimenti magħmula mill-benefiċjarji 
finali ma għandux jitqies għall-finijiet 
tad-determinazzjoni tal-eliġibbiltà tan-
nefqa taħt l-istrument finanzjarju.  
Madankollu, fejn l-istrumenti finanzjarji 
jkunu kkombinati mal-għotjiet skont il-
paragrafu 5 u l-paragrafu 6, għandhom 
japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 59(3) għall-għotja. 

Or. en

Emenda 15
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3g. Għall-finijiet tal-applikazzjoni ta’ dan 
l-Artikolu, ir-regoli applikabbli dwar l-
għajnuna mill-istat għandhom ikunu 
dawk fis-seħħ fiż-żmien meta l-awtorità 
ta’ ġestjoni jew il-fond tal-fondi 
jikkommettu kuntrattwalment il-
kontribuzzjonijiet tal-programm għal 
strument finanzjarju, jew meta l-istrument 
finanzjarju jikkommetti kuntrattwalment 
il-kontribuzzjonijiet tal-programm għall-
benefiċjarji finali, skont kif applikabbli. 

Or. en

Emenda 16
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3h. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxu regoli 
speċifiċi addizzjonali dwar ix-xiri ta’ art u 
l-kombinazzjoni ta’ assistenza teknika 
ma’ strumenti finanzjarji.

Or. en

Emenda 17
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji Implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji

1. Matul l-implimentazzjoni tal-Artikolu 32 
l-awtoritajiet ta’ ġestjoni jistgħu jipprovdu 
kontribuzzjoni finanzjarja għall-istrumenti 
finanzjarji li ġejjin:

1. Matul l-implimentazzjoni tal-Artikolu 32 
l-awtoritajiet ta’ ġestjoni jistgħu jipprovdu 
kontribuzzjoni finanzjarja għall-istrumenti 
finanzjarji li ġejjin:

(a) strumenti finanzjarji stabbiliti fil-livell 
tal-Unjoni, ġestiti direttament jew 
indirettament mill-Kummissjoni;

(a) strumenti finanzjarji stabbiliti fil-livell 
tal-Unjoni, ġestiti direttament jew 
indirettament mill-Kummissjoni;

(b) strumenti finanzjarji stabbiliti f’livelli 
nazzjonali, reġjonali, transnazzjonali jew 
transkonfinali, ġestiti mill-awtorità ta’
ġestjoni jew taħt ir-responsabbiltà tagħha.

(b) strumenti finanzjarji stabbiliti f’livelli 
nazzjonali, reġjonali, transnazzjonali jew 
transkonfinali, ġestiti mill-awtorità ta’
ġestjoni jew taħt ir-responsabbiltà tagħha.

2. It-Titolu [VIII] tar-Regolament 
Finanzjarju għandu japplika għall-
istrumenti finanzjarji msemmija fil-
paragrafu 1(a). Il-kontribuzzjonijiet mill-
Fondi tal-QSK għall-istrumenti finanzjarji 
skont il-paragrafu 1(a) għandhom 
jitqiegħdu f’kontijiet separati u użati, 
b’konformità mal-għanijiet tal-Fondi tal-
QSK rispettivi, biex isostnu azzjonijiet u 

2. Il-kontribuzzjonijiet mill-Fondi
Strutturali u ta’ Investiment Ewropej
għall-istrumenti finanzjarji skont il-
paragrafu 1(a) għandhom jitqiegħdu 
f’kontijiet separati u użati, b’konformità 
mal-għanijiet tal-Fondi Strutturali u ta’
Investiment Ewropej rispettivi, biex 
isostnu azzjonijiet u benefiċjarji finali li 
huma konsistenti mal-programm jew il-
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benefiċjarji finali li huma konsistenti mal-
programm jew il-programmi li minnhom 
isiru dawn il-kontribuzzjonijiet.

programmi li minnhom isiru dawn il-
kontribuzzjonijiet. Kontribuzzjonijiet għal 
strumenti finanzjarji bħal dawn huma 
suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament sakemm ma jkunx hemm 
dispożizzjoni espressa għal eċċezzjonijiet.
Dan huwa mingħajr preġudizzju għar-
regoli li jirregolaw it-twaqqif u l-
funzjonament tal-istrumenti finanzjarji 
taħt ir-Regolament Finanzjarju, sakemm 
dawn ma jkunux f’kunflitt mar-regoli tas-
CPR, f’liema każ jipprevali dak tal-aħħar.

3. Għall-istrumenti finanzjarji skont il-
paragrafu 1(b), l-awtorità ta’ ġestjoni tista’
tipprovdi kontribuzzjoni finanzjarja għall-
istrumenti finanzjarji li ġejjin:

3. Għall-istrumenti finanzjarji skont il-
paragrafu 1(b), l-awtorità ta’ ġestjoni tista’
tipprovdi kontribuzzjoni finanzjarja għall-
istrumenti finanzjarji li ġejjin:

(a) strumenti finanzjarji li jikkonformaw 
mat-termini u l-kundizzjonijiet standard 
stabbiliti mill-Kummissjoni, permezz ta’
atti ta’ implimentazzjoni skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 143(3);

(a) strumenti finanzjarji li jikkonformaw 
mat-termini u l-kundizzjonijiet standard 
stabbiliti mill-Kummissjoni, permezz ta’
atti ta’ implimentazzjoni skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 143(3);

(b) strumenti finanzjarji li diġà jeżistu jew 
li għadhom kif inħalqu li jkunu magħmulin 
speċifikament biex jilħqu l-għan maħsub u 
li jirrispettaw ir-regoli applikabbli tal-
Unjoni u nazzjonali.

(b) strumenti finanzjarji li diġà jeżistu jew 
li għadhom kif inħalqu li jkunu magħmulin 
speċifikament biex jilħqu l-objettivi 
speċifiċi stipulati taħt il-prijorità rilevanti.

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 142 li 
jistabbilixxu regoli speċifiċi li 
jirrigwardjaw ċerti tipi ta’ strumenti 
finanzjarji li hemm referenza għalihom 
fil-punt (b), kif ukoll il-prodotti li jistgħu 
jitwasslu permezz ta’ dawn l-istrumenti.

imħassar

4. Meta ssostni strumenti finanzjarji 
msemmija fil-paragrafu 1(b) l-awtorità ta’
ġestjoni tista’:

4. Meta ssostni strumenti finanzjarji 
msemmija fil-paragrafu 1(b) l-awtorità ta’
ġestjoni tista’:

(a) tinvesti fil-kapital ta’ entitajiet legali 
eżistenti jew maħluqa ġodda, inklużi dawk 
iffinanzjati minn Fondi tal-QSK oħrajn, 
iddedikati għall-implimentazzjoni ta’
strumenti finanzjarji konsistenti mal-
objettivi tal-Fondi tal-QSK rispettivi, li se 
jwettqu l-kompiti ta’ implimentazzjoni; l-
appoġġ għal dawn l-investimenti għandu 
jkun limitat għall-ammonti neċessarji biex 

(a) tinvesti fil-kapital ta’ entitajiet legali 
eżistenti jew maħluqa ġodda, inklużi dawk 
iffinanzjati minn Fondi Strutturali u ta’
Investiment Ewropej oħrajn, iddedikati 
għall-implimentazzjoni ta’ strumenti 
finanzjarji konsistenti mal-objettivi tal-
Fondi Strutturali u ta’ Investiment 
Ewropej rispettivi, li se jwettqu l-kompiti 
ta’ implimentazzjoni; l-appoġġ għal dawn
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jiġu implimentati strumenti finanzjarji
ġodda konsistenti mal-għanijiet ta’ dan ir-
Regolament; jew

l-entitajiet għandu jkun limitat għall-
ammonti neċessarji biex jiġu implimentati
investimenti ġodda skont id-
dispożizzjonijiet taħt l-Artikolu 32 u
konsistenti mal-għanijiet ta’ dan ir-
Regolament; jew

(b) tafda l-kompiti tal-implimentazzjoni: (b) tafda l-kompiti tal-implimentazzjoni:
(i) il-Bank Ewropew tal-Investiment; (i) il-Bank Ewropew tal-Investiment;

(ii) lil istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali li fihom Stat Membru huwa 
azzjonist, jew lil istituzzjonijiet finanzjarji 
stabbiliti fi Stat Membru li jimmiraw lejn 
il-kisba tal-interess pubbliku taħt il-
kontroll ta’ awtorità pubblika, magħżula 
skont ir-regoli applikabbli tal-Unjoni u 
dawk nazzjonali;

(ii) lil istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali li fihom Stat Membru huwa 
azzjonist, jew lil istituzzjonijiet finanzjarji 
stabbiliti fi Stat Membru li jimmiraw lejn 
il-kisba tal-interess pubbliku taħt il-
kontroll ta’ awtorità pubblika;

(iii) lil korp irregolat mil-liġi pubblika jew 
privata magħżul skont ir-regoli 
applikabbli tal-Unjoni u dawk nazzjonali.

(iii) lil korp irregolat mil-liġi pubblika jew 
privata.

(c) twettaq direttament kompiti ta’
implimentazzjoni, fil-każ ta’ strumenti 
finanzjarji li jikkonsistu biss minn self jew 
garanziji.

(c) twettaq direttament kompiti ta’
implimentazzjoni, fil-każ ta’ strumenti 
finanzjarji li jikkonsistu biss minn self jew 
garanziji. F’dan il-każ l-awtorità ta’
ġestjoni tiġi kkunsidrata bħala l-
benefiċjarju fit-tifsira tal-Artikolu 2(8).
Fl-implimentazzjoni tal-istrument 
finanzjarju, il-korpi msemmijin f’a) b) u 
c) għandhom jiżguraw konformità mal-
liġi applikabbli tal-UE u dik nazzjonali, 
inklużi r-regoli li jkopru l-Fondi 
Strutturali u ta’ Investiment Ewropej, l-
għajnuna mill-Istat, l-akkwist pubbliku u 
l-istandards rilevanti u l-leġiżlazzjoni 
applikabbli dwar il-prevenzjoni tal-ħasil 
tal-flus, il-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-
frodi fiskali. Dawn ma għandhomx jiġu 
stabbiliti u ma għandhomx iżommu 
relazzjonijiet ta’ negozju ma’ entitajiet 
inkorporati f’territorji, li l-
ġurisdizzjonijiet tagħhom ma 
jikkooperawx mal-Unjoni fir-rigward tal-
applikazzjoni ta’ standards tat-taxxa 
miftiehma internazzjonalment u 
għandhom jittrasponu tali rekwiżiti fil-
kuntratti tagħhom mal-intermedjarji 
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finanzjarji magħżulin.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxu r-regoli li 
jikkonċernaw ftehimiet ta’ finanzjament, 
l-irwol u r-responsabbiltà tal-entitajiet li 
lilhom jiġu fdati l-kompiti tal-
implimentazzjoni, kif ukoll spejjeż u tariffi 
ta’ ġestjoni.

imħassar

Nota għat-traduzzjoni: Dan il-paragrafu ġie mibdul fl-Artikolu 33(4), l-aħħar subparagrafu; 
it-test ġie mibdul.

4.1.a. Meta strument finanzjarju huwa 
implimentat taħt il-paragrafi (4)(a) u (b), 
soġġett għall-istruttura tal-
implimentazzjoni tal-istrument 
finanzjarju, it-termini u l-kundizzjonijiet 
għall-kontribuzzjonijiet mill-programmi 
għall-istrumenti finanzjarji għandhom 
jiġu stabbiliti fil-ftehimiet ta’
finanzjament f’konformità mal-
ANNESS X fil-livelli li ġejjin:
(a) fejn applikabbli, bejn rappreżentanti 
b’mandat xieraq tal-awtorità ta’ ġestjoni u 
l-korp li jimplimenta l-fond tal-fondi, u
(b) bejn rappreżentanti b’mandat xieraq 
tal-awtorità ta’ ġestjoni, jew fejn 
applikabbli, il-korp li jimplimenta l-fond 
tal-fondi, u l-korp li jimplimenta l-
istrument finanzjarju.
4.1.b. Għal strumenti finanzjarji 
implimentati taħt il-paragrafu (4)(c), it-
termini u l-kundizzjonijiet għall-
kontribuzzjonijiet mill-programmi għall-
istrumenti finanzjarji għandhom jitniżżlu 
f’dokument ta’ strateġija f’konformità 
mal-ANNESS X li għandu jiġi eżaminat 
mill-kumitat għall-monitoraġġ.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxi regoli speċifiċi 
addizzjonali li jikkonċernaw ir-rwol, l-
obbligazzjonijiet u r-responsabbiltà tal-
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korpi ta’ implimentazzjoni ta’ strumenti 
finanzjarji, kriterji u prodotti ta’
selezzjoni relatati li jistgħu jitwasslu 
permezz ta’ strumenti finanzjarji 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 32. Il-Kummissjoni għandha 
tinnotifika l-atti delegati, adottati 
f’konformità mal-Artikolu 142, 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill fi żmien erba’ xhur mill-
adozzjoni ta’ dan ir-Regolament.

5. L-entitajiet imsemmija fil-paragrafu 
4(b)(i) u (ii), fl-implimentazzjoni ta’
strumenti finanzjarji permezz ta’ fondi ta’
fondi, jistgħu jafdaw parti mill-
implimentazzjoni lil intermedjarji 
finanzjarji sakemm dawn l-entitajiet 
jiżguraw fir-responsabbiltà tagħhom li l-
intermedjarji finanzjarji jissodisfaw il-
kriterji stabbiliti fl-[Artikoli 57 u 131 (1), 
(1a) u (3)] tar-Regolament Finanzjarju1. L-
intermedjarji finanzjarji għandhom jiġu 
magħżula abbażi ta’ proċeduri miftuħa, 
trasparenti, proporzjonati u non-
diskriminatorji, biex b’hekk jiġu evitati 
kunflitti ta’ interessi.

5. Il-korpi msemmija fil-paragrafu 4(a) u 
(b), fl-implimentazzjoni ta’ fondi ta’ fondi, 
jistgħu jafdaw parti mill-implimentazzjoni 
lil intermedjarji finanzjarji sakemm dawn l-
entitajiet jiżguraw fir-responsabbiltà 
tagħhom li l-intermedjarji finanzjarji 
jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 140(1), (2) u (4) tar-Regolament 
Finanzjarju1. L-intermedjarji finanzjarji 
għandhom jiġu magħżula abbażi ta’
proċeduri miftuħa, trasparenti, 
proporzjonati u non-diskriminatorji, biex 
b’hekk jiġu evitati kunflitti ta’ interessi.

6. L-entitajiet imsemmija fil-
paragrafu 4(b) li lilhom ġew fdati l-kompiti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiftħu 
kontijiet fiduċjarji f’isimhom u f’isem l-
awtorità ta’ ġestjoni. L-assi miżmuma fuq
dawn il-kontijiet fiduċjarji għandhom jiġu 
ġestiti skont il-prinċipju ta’ ġestjoni 
finanzjarja tajba, skont regoli prudenzjali 
xierqa u jkollhom likwidità xierqa.

6. Il-korpi msemmija fil-paragrafu 4(b) li 
lilhom ġew fdati l-kompiti ta’
implimentazzjoni għandhom jiftħu kontijiet 
fiduċjarji f’isimhom u f’isem l-awtorità ta’
ġestjoni, jew jistabbilixxu l-istrument 
finanzjarju bħala blokka separata ta’
finanzi fi ħdan istituzzjoni finanzjarja.
Fil-każ ta’ blokka separata ta’ finanzi, 
kontabbiltà separata għandha tiddistingwi 
r-riżorsi għal programm investiti fl-
istrument finanzjarju mir-riżorsi l-oħrajn 
disponibbli fl-istituzzjoni finanzjarja. L-
assi miżmuma fuq il-kontijiet fiduċjarji u 
dawn il-blokki separati ta’ finanzi
għandhom jiġu ġestiti skont il-prinċipju ta’
ġestjoni finanzjarja tajba, skont regoli 
prudenzjali xierqa u jkollhom likwidità 
xierqa.
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6a. Il-kontribuzzjonijiet nazzjonali 
pubbliċi u privati, inkluż fejn rilevanti 
kontribuzzjonijiet mhux finanzjarji kif 
imsemmi fl-Artikolu 32(8), jistgħu 
jingħataw fil-livell tal-fond tal-fondi, fil-
livell tal-istrument finanzjarju jew fil-
livell tal-benefiċjarji finali, f’konformità 
mar-regoli speċifiċi għall-Fond.

7. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxu regoli 
dettaljati li jikkonċernaw rekwiżiti speċifiċi 
dwar it-trasferiment u l-ġestjoni tal-assi 
ġestiti mill-entitajiet li lilhom ikunu ġew 
fdati l-kompiti tal-implimentazzjoni, kif 
ukoll il-konverżjoni tal-assi bejn l-euro u 
muniti nazzjonali.

7. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxu regoli 
dettaljati li jikkonċernaw rekwiżiti speċifiċi 
dwar it-trasferiment u l-ġestjoni tal-assi 
ġestiti mill-entitajiet li lilhom ikunu ġew 
fdati l-kompiti tal-implimentazzjoni, kif 
ukoll il-konverżjoni tal-assi bejn l-euro u 
muniti nazzjonali.

Or. en

Emenda 18
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi akkreditati skont l-Artikolu 64
ma għandhomx iwettqu verifiki fuq il-post 
ta’ operazzjonijiet li jinvolvu l-istrumenti 
finanzjarji implimentati skont l-
Artikolu 33(1)(a). Għandhom jirċievu 
rapporti regolari dwar il-kontroll mill-korpi 
inkarigati mill-implimentazzjoni ta’ dawn 
l-istrumenti finanzjarji.

1. Il-korpi maħtura skont l-
Artikolu 113bis għall-FEŻR, FK, FSE, 
FEMS u l-Artikolu 72 tal-RDR għall-
FAEŻR ma għandhomx iwettqu verifiki 
fuq il-post ta’ operazzjonijiet li jinvolvu l-
istrumenti finanzjarji implimentati skont l-
Artikolu 33(1)(a).  Għandhom jirċievu 
rapporti regolari dwar il-kontroll mill-korpi 
inkarigati mill-implimentazzjoni ta’ dawn 
l-istrumenti finanzjarji.

Or. en
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Emenda 19
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ħlasijiet lill-benefiċjarji finali; (a) il-ħlasijiet lill-benefiċjarji finali, u fil-
każijiet imsemmija taħt l-Artikolu 32(5), 
ħlasijiet għall-benefiċċju ta’ benefiċjarji 
finali;

Or. en

Emenda 20
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-ispejjeż u t-tariffi tal-ġestjoni kif 
imsemmija fil-paragrafi 1(d) u (2) jistgħu 
jiġu imposti mill-korp li jimplimenta l-
fond tal-fondi jew mill-korpi li 
jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji 
f’konformità mal-Artikolu 33(4)(a) u (b) u 
ma għandhomx jaqbżu l-limiti definiti fl-
att delegat kif imsemmi f’dan il-
paragrafu. Filwaqt li l-ispejjeż tal-ġestjoni 
għandhom jinkludu punti ta’ nfiq diretti 
jew indiretti rimborżati meta jkun hemm 
prova ta’ nefqa, it-tariffi tal-ġestjoni 
għandhom jirreferu għal prezz maqbul 
għal servizzi li saru, stabbilit permezz ta’
proċess tas-suq kompetittiv, fejn 
applikabbli. L-ispejjeż u t-tariffi tal-
ġestjoni għandhom jiġu bbażati fuq 
metodoloġija ta’ kalkolu bbażata fuq il-
prestazzjoni.
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L-ispejjeż u t-tariffi tal-ġestjoni jistgħu 
jinkludu t-tariffi tal-arranġamenti. Meta 
t-tariffi tal-arranġamenti, jew kwalunkwe 
parti minnhom, huma imposti lill-
benefiċjarji finali, huma ma għandhomx 
jiġu ddikjarati bħala nefqa eliġibbli.
L-ispejjeż u t-tariffi tal-ġestjoni, inklużi 
dawk li jsiru għall-ħidma preparatorja 
relatata mal-istrument finanzjarju qabel l-
iffirmar tal-ftehim ta’ finanzjament 
rilevanti, huma eliġibbli mid-data tal-
iffirmar tal-ftehim ta’ finanzjament 
rilevanti.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta, permezz ta’ att delegati 
f’konformità mal-Artikolu 142, ir-regoli 
għall-kalkolu tal-ispejjeż u t-tariffi tal-
ġestjoni u dwar ir-rimborż tal-ispejjeż u t-
tariffi tal-ġestjoni kapitalizzati għall-
istrumenti bbażati fuq l-ekwità u l-
mikrokreditu.

Or. en

Emenda 21
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) aktar investimenti permezz tal-istess 
strumenti finanzjarji jew strumenti 
finanzjarji oħra, skont l-għanijiet tal-
programm jew il-programmi.

(c) aktar investimenti permezz tal-istess 
strumenti finanzjarji jew strumenti 
finanzjarji oħra, skont objettivi speċifiċi 
stabbiliti taħt prijorità;

(Nota: dan il-punt (c) għandu jsir punt (a) taħt l-Artikolu 1 tal-paragrafu 38 tal-emenda tal-
Parlament.)

Or. en
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Emenda 22
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rapport dwar l-Implimentazzjoni tal-
Istrumenti Finanzjarji

Rapport dwar l-Implimentazzjoni tal-
Istrumenti Finanzjarji

1. L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tibgħat 
rapport speċifiku dwar l-operazzjonijiet li 
jinvolvu l-istrumenti finanzjarji lill-
Kummissjoni anness mar-rapport annwali 
ta’ implimentazzjoni.

1. L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tibgħat 
rapport speċifiku dwar l-operazzjonijiet li 
jinvolvu l-istrumenti finanzjarji lill-
Kummissjoni anness mar-rapport annwali 
ta’ implimentazzjoni.

2. Ir-rapporti msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinkludu, għal kull strument 
finanzjarju, l-informazzjoni li ġejja:

2. Ir-rapporti msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinkludu, għal kull strument 
finanzjarju, l-informazzjoni li ġejja:

(a) l-identifikazzjoni tal-programm u tal-
prijorità li minnhom jiġi pprovdut is-
sostenn mill-Fondi tal-QSK;

(a) l-identifikazzjoni tal-programm u tal-
prijorità jew miżura li minnhom jiġi 
pprovdut is-sostenn mill-Fondi Strutturali 
u ta’ Investiment Ewropej;

(b) deskrizzjoni tal-istrument finanzjarju u 
l-arranġamenti tal-implimentazzjoni;

(b) deskrizzjoni tal-istrument finanzjarju u 
l-arranġamenti tal-implimentazzjoni;

(c) l-identifikazzjoni tal-korpi li lilhom 
ġew fdati l-kompiti ta’ implimentazzjoni;

(c) l-identifikazzjoni tal-korpi li
jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji, u l-
korpi li jimplimentaw il-fondi ta’ fondi 
fejn applikabbli, kif imsemmi fl-
Artikoli 33(1)(a), 33(4)(a), (b) u (c), u l-
intermedjarji finanzjarji msemmija fl-
Artikolu 33(6);

(d) l-ammont totali ta’ sostenn mill-
programm u l-prijorità lill-istrument
finanzjarju inkluż fit-talbiet ta’ ħlas 
imressqin lill-Kummissjoni;

(d) l-ammont totali ta’ kontribuzzjonijiet
mill-programm skont il-prijorità jew il-
miżura mħallsa lill-istrument finanzjarju;

(e) l-ammont totali ta’ sostenn imħallas jew 
impenjat f’kuntratti ta’ garanzija mill-
istrument finanzjarju għall-benefiċjarji
finali skont il-programm u l-prijorità jew 
il-miżura inkluża fit-talbiet għall-ħlas 
imressqa lill-Kummissjoni;

(e) l-ammont totali ta’ sostenn imħallas lill-
benefiċjarji finali jew għall-benefiċċju 
tal-benefiċjarji finali, jew impenjat 
f’kuntratti ta’ garanzija mill-istrument 
finanzjarju għall-investiment fil-
benefiċjarji finali, kif ukoll l-ispejjeż tal-
ġestjoni jew it-tariffi tal-ġestjoni mħallsa,
skont il-programm u l-prijorità jew il-
miżura;
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(f) id-dħul tal-istrument finanzjarju u l-
ħlasijiet mill-ġdid lilu;

(f) il-prestazzjoni tal-istrument finanzjarju
inkluż il-progress fl-istabbiliment tiegħu u
fl-għażla tal-korpi li jimplimentaw l-
istrument finanzjarju (inkluż il-korp li 
jimplimenta fond tal-fondi);
(fa) l-imgħax u qligħ ieħor iġġenerati 
mis-sostenn mill-Fondi Strutturali u ta’
Investiment Ewropej lill-istrument 
finanzjarju, l-ammonti kumulattivi tar-
riżorsi tal-programm imħallsa lura lill-
istrumenti finanzjarji mill-investimenti 
jew mir-rilaxx ta’ riżorsi impenjati, inkluż 
il-ħlas lura u l-kisbiet kapitali u qligħ jew 
rendiment ieħor, bħall-imgħax, it-tariffi 
ta’ garanzija, id-dividendi, il-kisbiet 
kapitali jew kwalunkwe dħul ieħor 
iġġenerat mill-investimenti;

(g) l-effett multiplikatur ta’ investimenti 
magħmula mill-istrument finanzjarju u l-
valur tal-investimenti u l-
parteċipazzjonijiet;

(g) progress fil-kisba tal-effett ta’
ingranaġġ mistenni ta’ investimenti 
magħmula mill-istrument finanzjarju u l-
valur tal-investimenti u l-
parteċipazzjonijiet;

(ga) il-valur tal-investimenti ta’ ekwità, 
fir-rigward ta’ snin preċedenti;

(h) il-kontribuzzjoni tal-istrument 
finanzjarju għall-kisba tal-indikaturi tal-
programm u tal-prijorità kkonċernati.

(h) il-kontribuzzjoni tal-istrument 
finanzjarju għall-kisba tal-indikaturi tal-
prijorità jew il-miżura kkonċernati.

L-informazzjoni f’(g) u (h) tista’ tiġi 
inkluża biss fl-anness għar-rapporti ta’
implimentazzjoni annwali ppreżentati fl-
2017 u l-2019 kif ukoll fir-rapport finali. 
L-obbligi ta’ sorveljanza kif stabbiliti f’(a) 
sa (h) ma għandhomx jiġu applikati fil-
livell tal-benefiċjarji finali.
2a. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni 
f’konformità mal-proċedura ta’ eżami 
stabbilita fl-Artikolu 143(3), 
arranġamenti għal kundizzjonijiet 
uniformi li jikkonċernaw il-mudelli li 
għandhom jintużaw meta ssir sorveljanza 
ta’ u rapportar dwar l-istrumenti 
finanzjarji u dwar ir-rapportar tal-
informazzjoni ta’ sorveljanza lill-
Kummissjoni.
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2b. Kull sena, sa mill-2016, il-
Kummissjoni għandha fi żmien 6 xhur 
mid-data tal-iskadenza għas-sottomissjoni 
tar-rapporti ta’ implimentazzjoni annwali 
msemmija fl-Artikolu 101(1) għall-FEŻR, 
l-FSE u l-FK, fl-Artikolu 82 tar-
Regolament FAEŻR għall-FAEŻR, u d-
dispożizzjonijiet rilevanti tar-regoli 
speċifiċi għall-Fondi għall-FEMS 
tipprovdi sommarji tad-dejta dwar il-
progress li jkun sar fil-finanzjament u l-
implimentazzjoni tal-istrumenti 
finanzjarji, mibgħuta mill-awtoritajiet ta’
ġestjoni skont dan l-Artikolu. Dawn is-
sommarji għandhom jiġu trażmessi lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill u 
għandhom isiru pubbliċi. 

3. Permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 143(3), il-Kummissjoni għandha
tadotta l-kundizzjonijiet uniformi li 
jikkonċernaw is-sorveljanza u l-forniment
ta’ informazzjoni dwar is-sorveljar lill-
Kummissjoni anki għall-istrumenti 
finanzjarji msemmija fl-Artikolu 33(1)(a).

3. Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
skont il-proċedura ta’ eżami stabbilita fl-
Artikolu 143(3), il-Kummissjoni għandha
tiżgura l-kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu billi 
tadotta l-mudelli li għandhom jintużaw 
fir-rapportar dwar l-istrumenti finanzjarji
lill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 23
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Operazzjonijiet li jiġġeneraw id-dħul Operazzjonijiet li jiġġeneraw dħul nett 
wara t-tlestija
- 1a. Dan l-artikolu għandu japplika għal 
operazzjonijiet li jiġġeneraw dħul nett 
wara li jitlestew. Għall-iskopijiet ta’ dan l-
Artikolu, ‘dħul nett’ għandha tfisser 
moviment ta’ flus ’il ġewwa mħallsa
direttament mill-utenti għall-oġġetti jew 
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servizzi provduti mill-operazzjoni, bħal 
ħlasijiet imġarrba direttament mill-utenti 
għall-użu tal-infrastruttura, il-bejgħ jew 
il-kiri ta’ art jew bini, jew pagamenti għal 
servizzi mingħajr spejjeż operattivi u 
spejjeż tas-sostituzzjoni ta’ tagħmir għal 
perijodu qasir imġarrba waqt il-perijodu 
korrispondenti. L-iffrankar tal-ispejjeż 
operattivi ġġenerati mill-operazzjoni 
għandhom jiġu inklużi fid-dħul nett 
sakemm ma jkunx hemm kumpens bi 
tnaqqis ugwali f’sussidji operattivi.

Fejn mhux l-ispiża kollha tal-investiment 
hija eliġibbli għal kofinanzjament, id-dħul 
nett għandu jiġi allokat pro rata għall-
partijiet eliġibbli u mhux eliġibbli tal-
ispiża tal-investiment.

1. Dħul nett iġġenerat wara t-tlestija ta’
operazzjoni matul perjodu speċifiku ta’
referenza għandu jiġi determinat bil-
quddiem permezz ta’ wieħed mill-metodi li 
ġejjin:

imħassar

(a) l-applikazzjoni ta’ perċentwal ta’ dħul 
b’rata fissa għat-tip ta’ operazzjoni 
kkonċernata;

imħassar

(b) il-kalkolu tal-valur attwali tad-dħul 
net tal-operazzjoni, filwaqt li titqies l-
applikazzjoni tal-prinċipju li min iniġġes 
iħallas u, jekk xieraq, konsiderazzjoni et 
tal-ekwità marbuta mal-prosperità 
relattiva tal-Istat Membru kkonċernat.

imħassar

Nota għat-traduzzjoni: Dan il-paragrafu ġie mċaqlaq għall-Artikolu 54(2a) (ġdid);  it-test ġie 
mibdul.

In-nefqa eliġibbli tal-operazzjoni li trid 
tiġi kofinanzjata ma għandhiex taqbeż il-
valur attwali tal-ispiża tal-investiment tal-
operazzjoni nieqes il-valur attwali tad-
dħul nett, iddeterminat skont wieħed minn 
dawn il-metodi.

imħassar

Nota għat-traduzzjoni: Dan il-paragrafu ġie mibdul fl-Artikolu 54(1a) (ġdid); it-test ġie 
mibdul.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jikkonċerna d-definizzjoni 

imħassar
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tar-rata fissa msemmija fil-punt (a) hawn 
fuq.
Nota għat-traduzzjoni: Dan il-paragrafu ġie mibdul fl-Artikolu 54(2a) (ġdid), punt (a);  it-test 
ġie mibdul.

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-
metodoloġija taħt il-punt (b) permezz ta’
atti ta’ implimentazzjoni skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 143(3).

imħassar

Nota għat-traduzzjoni: Dan il-paragrafu ġie mibdul fl-Artikolu 54(2a)(ġdid), punt (b); it-test 
ġie mibdul.

1a. In-nefqa eliġibbli tal-operazzjoni li 
għandha tiġi kofinanzjata mill-Fondi 
għandha titnaqqas bil-quddiem b’kont 
meħud tal-potenzjal tal-operazzjoni biex 
jiġi ġġenerat dħul nett fuq perijodu ta’
referenza speċifiku li jkopri kemm l-
implimentazzjoni tal-operazzjoni kif ukoll 
il-perijodu ta’ wara t-tlestija.

2. Fejn huwa oġġettivament impossibbli li 
d-dħul jiġi determinat bil-quddiem skont 
il-metodi stabbiliti fil-paragrafu 1, id-dħul 
nett iġġenerat fi żmien tliet snin mit-
tlestija ta’ operazzjoni jew sat-
30 ta’ Settembru 2023, skont liema data 
tiġi l-ewwel, għandu jitnaqqas min-nefqa 
ddikjarata lill-Kummissjoni.

imħassar

Nota għat-traduzzjoni: Dan il-paragrafu ġie mċaqlaq għall-Artikolu 54(4b) (ġdid);  it-test ġie 
mibdul.

2a. Id-dħul potenzjali nett tal-operazzjoni 
għandu jiġi ddeterminat minn qabel 
b’wieħed mill-metodi li ġejjin magħżula 
mill-awtorità ta’ ġestjoni għal settur, 
sottosettur jew tip ta’ operazzjoni:
(a) applikazzjoni ta’ perċentwal ta’ dħul 
nett b’rata fissa għas-settur jew is-
sottosettur applikabbli għall-operazzjoni 
kif definita fl-Anness [XXX] jew fi 
kwalunkwe att delegat imsemmi minn issa 
’l quddiem.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti delegati f’konformitá 
mal-Artikolu 142 f’każijiet debitament 
ġustifikati biex jiġi emendat l-Anness billi 
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jiġu aġġustati r-rati fissi stabbiliti fl-
Anness [XXX] b’kont meħud tad-data 
storika u l-potenzjal għall-irkupru tal-
ispiża u l-prinċipju ta’ min iniġġes iħallas 
meta applikabbli.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 biex tistabbilixxi rati fissi 
għas-setturi jew sottosetturi fl-oqsma tal-
ICT, ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni 
u l-effiċjenza enerġetika1.  Il-
Kummissjoni għandha tinnotifika l-atti 
delegati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill mhux aktar tard mit-
30 ta’ Ġunju 2015. 
1 Id-Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni tinsab 
fit-tmiem ta’ din it-tabella.
Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa tadotta atti 
delegati f’konformità mal-Artikolu 142 
f’każijiet debitament ġustifikati għal 
setturi jew sottosetturi addizzjonali inklużi 
sottosetturi għal setturi fl-Anness [XXX] li 
jaqgħu taħt l-objettivi tematiċi definiti fl-
Artikolu 9 u appoġġati mill-Fondi 
Strutturali u ta’ Investiment Ewropej.
Meta jiġi applikat dan il-metodu, id-dħul 
kollu nett iġġenerat waqt l-
implimentazzjoni u wara t-tlestija tal-
operazzjoni huwa meqjus li jittieħed kont 
tiegħu bl-applikazzjoni tar-rata fissa u 
għalhekk ma jitnaqqasx sussegwentement 
min-nefqa eliġibbli tal-operazzjoni.

(b) il-kalkolu tad-dħul nett imraħħas tal-
operazzjoni, b’kont meħud tal-perijodu ta’
referenza adatt għas-settur jew is-
sottosettur applikabbli għall-operazzjoni, 
il-profitabbiltà normalment mistennija 
tal-kategorija tal-investiment ikkonċernat, 
l-applikazzjoni tal-prinċipju li min iniġġes 
iħallas u, jekk adatt, konsiderazzjonijiet 
tal-ekwità marbuta mal-prosperità 
relattiva tal-Istat Membru jew ir-reġjun 
ikkonċernat.
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Meta permezz tal-adozzjoni ta’ att delegat 
tiġi stabbilita rata fissa għal settur jew 
sottosettur ġdid, awtorità ta’ ġestjoni tista’
tagħżel li tapplika l-metodu stabbilit fil-
punt (a) għal operazzjonijiet ġodda 
relatati mas-settur jew is-sottosettur 
konċernat. 
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142, li jistabbilixxi l-metodu 
imsemmi fil-punt (b).
Meta jiġi applikat dan il-metodu, id-dħul 
nett iġġenerat waqt l-implimentazzjoni tal-
operazzjoni, li jirriżulta minn sorsi ta’
dħul li ma ġewx meqjusa fid-
determinazzjoni tad-dħul potenzjali nett 
tal-operazzjoni, jitnaqqas min-nefqa 
eliġibbli tal-operazzjoni, mhux aktar tard 
mit-talba ta’ pagament finali ppreżentata 
mill-benefiċjarju.

3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw 
biss għal operazzjonijiet li l-ispiża totali 
tagħhom taqbeż il-EUR 1 000 000.

imħassar

Nota għat-traduzzjoni: Dan il-paragrafu ġie mibdul fl-Artikolu 54(4c)(ġdid), punt (b); it-test 
ġie mibdul.

3a. Il-metodu li permezz tiegħu d-dħul 
nett jitnaqqas min-nefqa tal-operazzjoni 
inkluża fit-talba għall-ħlas sottomessa lill-
Kummissjoni għandu jkun determinat 
f’konformità mar-regoli nazzjonali. 

4. Dan l-Artikolu ma għandux japplika 
għall-FSE.

imħassar

Nota għat-traduzzjoni: Dan il-paragrafu ġie mibdul fl-Artikolu 54(4c)(ġdid), punt (a); it-test 
ġie mibdul.

4a. Bħala alternattiva għall-applikazzjoni 
tal-metodi stabbiliti fil-paragrafu 3, ir-
rata massima ta’ kofinanzjament 
imsemmija fl-Artikolu 53(1) tista’, fuq 
talba ta’ Stat Membru, titnaqqas fil-
mument tal-adozzjoni ta’ programm għal 
prijorità jew miżura li taħtu l-
operazzjonijiet kollha li għandhom jiġu 
appoġġati taħt dik il-prijorità jew miżura 
jistgħu japplikaw rata uniformi fissa 
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skont il-paragrafu 3(a). It-tnaqqis 
m’għandux ikun inqas mill-ammont 
ikkalkulat billi tiġi mmultiplikata r-rata 
massima ta’ kofinanzjament tal-Unjoni 
applikabbli skont ir-regoli speċifiċi għall-
Fond bir-rata fissa rilevanti msemmija fil-
paragrafu 3(a).
Meta jiġi applikat dan il-metodu, id-dħul 
kollu nett iġġenerat waqt l-
implimentazzjoni u wara t-tlestija tal-
operazzjoni huwa meqjus li jittieħed kont 
tiegħu bl-applikazzjoni tar-rata ta’
kofinanzjament imnaqqsa u għalhekk ma 
jitnaqqasx sussegwentement min-nefqa 
eliġibbli tal-operazzjonijiet.
4b. Fejn huwa oġġettivament impossibbli 
li d-dħul jiġi determinat bil-quddiem skont 
il-metodi stabbiliti fil-paragrafi 3 jew 5, 
id-dħul nett iġġenerat fi żmien tliet snin 
mit-tlestija ta’ operazzjoni jew sat-
30 ta’ Settembru 2023, skont liema data 
tiġi l-ewwel, għandu jitnaqqas min-nefqa 
ddikjarata lill-Kummissjoni.
4c. Il-paragrafi 1 sa 6 ma għandhomx 
japplikaw għal:
(a) operazzjonijiet jew partijiet mill-
operazzjonijiet appoġġjati biss mill-FSE,
(b) operazzjonijiet li l-ispiża totali eliġibbli 
tagħhom qabel l-applikazzjoni tal-
paragrafi 1-6 ma taqbiżx il-
EUR 1 000 000,
(c) għajnuna rimborżabbli soġġetta għal 
obbligu ta’ rimborż sħiħ u premjijiet,
(d) assistenza teknika;
(e) appoġġ għal jew minn strumenti 
finanzjarji;
(f) operazzjonijiet li għalihom l-appoġġ 
pubbliku jieħu l-forma ta’ somom f’daqqa 
jew spejjeż għal kull unità bi skala 
standard;
(g) operazzjonijiet implimentati skont pjan 
ta’ azzjoni konġunt,
(h) operazzjonijiet li għalihom l-ammonti 
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jew ir-rati ta’ appoġġ huma definiti fl-
Anness 1 għar-Regolament FAEŻR.
Minkejja l-punt (b), meta Stat Membru 
japplika l-paragrafu 5, jista’ jinkludi fil-
prijorità jew miżura rilevanti l-
operazzjonijiet li l-ispiża totali eliġibbli 
tagħhom qabel l-applikazzjoni tal-
paragrafi 1 sa 6 ma taqbiżx 
EUR 1 000 000.

5. Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
japplikaw għall-operazzjonijiet li huma 
soġġetti għar-regoli dwar l-għajnuna mill-
Istat jew dwar l-appoġġ tal-istrumenti 
finanzjarji jew mill-istrumenti finanzjarji.

imħassar

Nota għat-traduzzjoni: Dan il-paragrafu ġie mibdul fl-Artikolu 54(4c)(ġdid), punt (e); it-test 
ġie mibdul.

Or. en

Emenda 24
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Setgħat u responsabbiltajiet tal-
Kummissjoni

Setgħat u responsabbiltajiet tal-
Kummissjoni

1. Il-Kummissjoni għandha tissodisfa 
ruħha abbażi tal-informazzjoni disponibbli, 
inklużi l-proċedura ta’ akkreditazzjoni, id-
dikjarazzjoni annwali tal-korp 
ġestjonarju, ir-rapporti annwali ta’
kontroll, l-opinjoni annwali dwar l-
awditjar, ir-rapport annwali dwar l-
implimentazzjoni u l-awditjar imwettaq 
mill-korpi nazzjonali u tal-Unjoni, li l-Istati 
Membri stabbilixxew sistemi ta’ ġestjoni u 
ta’ kontroll li jikkonformaw ma’ dan ir-
Regolament u r-regoli speċifiċi għall-Fondi 
u li dawn is-sistemi jaħdmu b’mod effettiv 
matul l-implimentazzjoni tal-programmi.

1. Il-Kummissjoni għandha tissodisfa 
ruħha abbażi tal-informazzjoni disponibbli, 
inklużi informazzjoni dwar il-ħatra ta’
korpi responsabbli għall-ġestjoni u l-
kontroll, id-dokumenti pprovduti kull sena 
mill-korpi maħtura taħt l-Artikolu 59(5) 
tar-Regolament Finanzjarju, ir-rapporti 
ta’ kontroll, ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni u l-awditjar imwettaq 
mill-korpi nazzjonali u tal-Unjoni, li l-Istati 
Membri stabbilixxew sistemi ta’ ġestjoni u 
ta’ kontroll li jikkonformaw ma’ dan ir-
Regolament u r-regoli speċifiċi għall-Fondi 
u li dawn is-sistemi jaħdmu b’mod effettiv 
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matul l-implimentazzjoni tal-programmi.
2. Mingħajr ħsara għall-awditjar 
imwettaq mill-Istati Membri, l-uffiċjali tal-
Kummissjoni jew ir-rappreżentanti 
awtorizzati tal-Kummissjoni jistgħu 
jwettqu awditjar jew kontrolli fuq il-post 
wara li jkunu avżaw b’mod xieraq dwar 
dan minn qabel. Il-kamp ta’ applikazzjoni 
ta’ dan l-awditjar jew kontrolli jista’
jinkludi, b’mod partikolari, il-verifika tal-
funzjonament effettiv tas-sistemi ta’
ġestjoni u ta’ kontroll fi programm jew 
parti minnu, operazzjonijiet u valutazzjoni 
tal-ġestjoni finanzjarja soda ta’
operazzjonijiet jew ta’ programmi. 
Uffiċjali jew rappreżentanti awtorizzati tal-
Istat Membru jistgħu jieħdu sehem f’dan l-
awditjar.

2. L-uffiċjali tal-Kummissjoni jew ir-
rappreżentanti awtorizzati tal-Kummissjoni 
jistgħu jwettqu awditjar jew kontrolli fuq 
il-post wara li jkunu avżaw tal-anqas tnax 
il-ġurnata tax-xogħol qabel lill-awtorità 
nazzjonali kompetenti, minbarra f’każijiet 
urġenti. Il-Kummissjoni għandha 
tirrispetta l-prinċipju ta’ proporzjonalità 
billi tikkunsidra l-ħtieġa li tiġi evitata 
duplikazzjoni mhux ġustifikata ta’ verifiki 
jew kontrolli mwettqa mill-Istati Membri, 
il-livell ta’ riskju għall-baġit tal-Unjoni u 
l-ħtieġa li jiġu mminimizzati piżijiet 
amministrattivi għall-benefiċjarji 
f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-
Fond. Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan l-
awditjar jew kontrolli jista’ jinkludi, b’mod 
partikolari, il-verifika tal-funzjonament 
effettiv tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’
kontroll fi programm jew parti minnu, 
operazzjonijiet u valutazzjoni tal-ġestjoni 
finanzjarja soda ta’ operazzjonijiet jew ta’
programmi. Uffiċjali jew rappreżentanti 
awtorizzati tal-Istat Membru jistgħu jieħdu 
sehem f’dan l-awditjar jew dawn il-
kontrolli.

Uffiċjali tal-Kummissjoni jew 
rappreżentanti awtorizzati tal-
Kummissjoni, li jkunu ngħataw is-setgħa li 
jwettqu l-awditjar fuq il-post, għandu 
jkollhom aċċess għar-rekords, għad-
dokumenti u għall-metadejta kollha, 
marbuta man-nefqa kofinanzjata mill-
Fondi tal-QSK jew mas-sistemi ta’ ġestjoni 
u ta’ kontroll, irrispettivament mill-mezz li 
bih jinħażnu. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu kopji ta’ dawn ir-rekords, 
dokumenti u metadejta lill-Kummissjoni 
meta jintalbu.

Uffiċjali tal-Kummissjoni jew 
rappreżentanti awtorizzati tal-
Kummissjoni, li jkunu ngħataw is-setgħa li 
jwettqu l-awditjar jew kontrolli fuq il-post, 
għandu jkollhom aċċess għar-rekords, 
għad-dokumenti u għall-metadejta kollha
meħtieġa, marbuta man-nefqa kofinanzjata 
mill-Fondi Strutturali u ta’ Investiment 
Ewropej jew mas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’
kontroll, irrispettivament mill-mezz li bih 
jinħażnu. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu kopji ta’ dawn ir-rekords, 
dokumenti u metadejta lill-Kummissjoni 
meta jintalbu.

Is-setgħat stabbiliti f’dan il-paragrafu 
m’għandhomx jaffettwaw l-applikazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jirriservaw ċerti atti għal aġenti ddeżinjati 
speċifikament mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
L-uffiċjali tal-Kummissjoni u r-

Is-setgħat stabbiliti f’dan il-paragrafu 
m’għandhomx jaffettwaw l-applikazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jirriservaw ċerti atti għal aġenti ddeżinjati 
speċifikament mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
L-uffiċjali tal-Kummissjoni u r-
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rappreżentanti awtorizzati ma għandhomx 
jieħdu sehem, inter alia, fi żjarat fid-djar 
jew fl-intervisti formali ta’ persuni fi ħdan 
il-qafas ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Madankollu, għandu jkollhom aċċess 
għall-informazzjoni hekk miksuba.

rappreżentanti awtorizzati ma għandhomx 
jieħdu sehem, inter alia, fi żjarat fid-djar 
jew fl-intervisti formali ta’ persuni fi ħdan 
il-qafas ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Madankollu, għandu jkollhom aċċess 
għall-informazzjoni hekk miksuba
mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi 
tal-qrati nazzjonali u b’rispett sħiħ tad-
drittijiet fundamentali tas-suġġetti legali 
kkonċernati.

3. Il-Kummissjoni tista’ teħtieġ li Stat 
Membru jieħu l-azzjonijiet meħtieġa biex 
jiżgura t-tħaddim effettiv tas-sistemi ta’
ġestjoni u kontroll tiegħu jew il-korrettezza 
tan-nefqa skont ir-regoli speċifiċi għall-
Fondi.

3. Il-Kummissjoni tista’ teħtieġ li Stat 
Membru jieħu l-azzjonijiet meħtieġa biex 
jiżgura t-tħaddim effettiv tas-sistemi ta’
ġestjoni u kontroll tiegħu jew il-korrettezza 
tan-nefqa skont ir-regoli speċifiċi għall-
Fondi.

4. Il-Kummissjoni tista’ teħtieġ li Stat 
Membru jeżamina ilment imressaq lill-
Kummissjoni li jikkonċerna l-għażla jew 
l-implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet 
kofinanzjati mill-Fondi tal-QSK jew il-
funzjonament tas-sistema ta’ ġestjoni u 
ta’ kontroll.

imħassar

Or. en

Emenda 25
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati, 
40 % għal reġjuni ta’ tranżizzjoni u 52 % 
għal reġjuni aktar żviluppati f’kull Stat 
Membru għandhom jiġu allokati lill-FSE. 
Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-
appoġġ lil Stat Membru permezz tal-
[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’]
għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’
Fondi Strutturali allokat lill-FSE.

3. Sabiex jiġi żgurat li biżżejjed 
investiment ikun immirat lejn l-impjiegi 
taż-żgħażagħ, il-mobilità tal-ħaddiema, l-
għarfien, l-inklużjoni soċjali u l-ġlieda 
kontra l-faqar, is-sehem tar-riżorsi tal-
Fondi Strutturali disponibbli għall-
ipprogrammar għall-programmi 
operazzjonali taħt il-mira tal-Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi allokat lill-FSE
f’kull Stat Membru ma għandux ikun 
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inqas mis-sehem korrispondenti tal-FSE 
għal dak l-Istat Membru osservat fil-
programmi operazzjonali għall-objettivi 
tal-Konverġenza u tal-Kompettività 
reġjonali u tal-impjiei għall-perjodu 2007-
2013. Ma' dan is-sehem irid jiġi miżjud 
ammont addizzjonali għal kull Stat 
Membru determinat skont il-metodu 
stabbilit fl-Anness IIIquater sabiex jiġi 
żgurat li s-sehem tal-FSE bħala 
perċentwal tar-riżorsi totali kombinati 
għall-Fondi Strutturali u l-Fond ta’
Koeżjoni fil-livell tal-UE, minbarra l-
appoġġ mill-Fond ta’ Koeżjoni għall-
infrastruttura tat-trasport taħt il-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa msemmija fl-
Artikolu 84(4) u l-appoġġ mill-Fondi 
Strutturali għal għajnuna għall-persuni l-
aktar fil-bżonn imsemmija fl-
Artikolu 84(5), fl-Istati Membri mhuwiex 
anqas minn 23.1 %. Għall-fini ta’ din id-
dispożizzjoni,  l-investiment provdut mill-
FSE lill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-
Żgħażagħ  għandu jitqies bħala parti mis-
sehem ta’ Fondi Strutturali allokat lill-FSE

Or. en

Emenda 26
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 91

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni li għandha tintbagħat lill-
Kummissjoni

Informazzjoni meħtieġa għall-
approvazzjoni ta’ proġetti kbar

1. L-Istat Membru jew l-awtorità ta’
ġestjoni għandhom jissottomettu lill-
Kummissjoni l-informazzjoni li ġejja dwar 
proġetti kbar malli jkun tlesta x-xogħol 
ta’ tħejjija:

1. Qabel ma jiġi approvat proġett kbir, l-
awtorità ta’ ġestjoni għandha tiżgura li l-
informazzjoni li ġejja hija disponibbli:

(a) informazzjoni dwar il-korp li se jkun (a) il-korp li se jkun responsabbli għall-
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responsabbli għall-implementazzjoni tal-
proġett kbir u l-kapaċità tiegħu;

implementazzjoni tal-proġett kbir u l-
kapaċità tiegħu;

(b) deskrizzjoni ta’ u informazzjoni dwar 
l-investiment u l-lokalità tiegħu;

(b) deskrizzjoni tal-investiment u l-lokalità 
tiegħu;

(c) l-ispiża totali u l-ispiża eliġibbli totali, 
billi jitqiesu r-rekwiżiti sabbiliti fl-
Artikolu 54;

(c) l-ispiża totali u l-ispiża eliġibbli totali, 
billi jitqiesu r-rekwiżiti sabbiliti fl-
Artikolu 54;

(d) informazzjoni dwar l-istudji tal-
fattibilità imwettqa, inkluż l-analiżi tal-
għażliet, ir-riżultati, u r-reviżjoni 
indipendenti ta’ kwalità;

(d) l-istudji tal-fattibilità mwettqa, inkluż l-
analiżi tal-għażliet, u r-riżultati;

(e) analiżi tal-kost-benefiċċju, inkluż 
analiżi ekonomika u finanzjarja, u 
valutazzjoni tar-riskju;

(e) analiżi tal-kost-benefiċċju, inkluż 
analiżi ekonomika u finanzjarja, u 
valutazzjoni tar-riskju;

(f) analiżi tal-impatt ambjentali filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet tal-mitigazzjoni u l-
adattament tat-tibdil fil-klima u r-
reżistenza għad-diżastri;

(f) analiżi tal-impatt ambjentali filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet tal-mitigazzjoni u l-
adattament tat-tibdil fil-klima u r-
reżistenza għad-diżastri;

(g) il-konsistenza mal-assi prijoritarji 
rilevanti tal-programm jew il-programmi 
operazzjonali kkonċernati, u l-
kontribuzzjoni mistennija tiegħu għall-
kisba tal-objettivi speċifiċi ta’ dawk l-assi 
prijoritarji;

(g) il-konsistenza mal-assi prijoritarji 
rilevanti tal-programm operazzjonali jew 
il-programmi operazzjonali kkonċernati, u 
l-kontribuzzjoni mistennija tiegħu għall-
kisba tal-objettivi speċifiċi ta’ dawk l-assi 
prijoritarji u l-kontribuzzjoni mistennija 
għall-iżvilupp soċjoekonomiku;

(h) il-pjan ta’ finanzjament li juri r-riżorsi 
finanzjarji totali ppjanati u s-sostenn 
ippjanat mill-Fondi, il-BEI, u s-sorsi l-oħra 
kollha ta’ finanzjament, flimkien mal-
indikaturi fiżiċi u finanzjarji għall-
monitoraġġ tal-progress filwaqt li jitqiesu 
r-riskji identifikati;

(h) il-pjan ta’ finanzjament li juri r-riżorsi 
finanzjarji totali ppjanati u s-sostenn 
ippjanat mill-Fondi, il-BEI, u s-sorsi l-oħra 
kollha ta’ finanzjament, flimkien mal-
indikaturi fiżiċi u finanzjarji għall-
monitoraġġ tal-progress filwaqt li jitqiesu 
r-riskji identifikati;

(i) skeda ta’ żmien għall-implimentazzjoni 
tal-proġett kbir u, fejn il-perjodu ta’
implimentazzjoni huwa mistenni li jkun 
itwal mill-perjodu ta’ programmazzjoni, il-
fażijiet li għalihom huwa mitlub sostenn 
mill-Fondi matul il-perjodu ta’
programmazzjoni 2014-2020.

(i) skeda ta’ żmien għall-implimentazzjoni 
tal-proġett kbir u, fejn il-perjodu ta’
implimentazzjoni huwa mistenni li jkun 
itwal mill-perjodu ta’ programmazzjoni, il-
fażijiet li għalihom huwa mitlub sostenn 
mill-Fondi matul il-perjodu ta’
programmazzjoni 2014-2020.

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi gwida 
indikattiva dwar il-metodoloġija li 
għandha tintuża sabiex titwettaq l-analiżi 
kost-benefiċċju msemmija fil-punt (e) 
skont il-proċedura konsultattiva li hemm 

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’
implimentazzjoni li jistabbilixxu l-
metodoloġija li għandha tintuża abbażi tal-
aħjar prassi rikonoxxuta, sabiex titwettaq 
l-analiżi kost-benefiċċju msemmija fil-punt
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referenza għaliha fl-Artikolu 143(2). (e) skont il-proċedura konsultattiva li 
hemm referenza għaliha fl-Artikolu 143(2).

Fuq l-inizjattiva ta’ Stat Membru, l-
informazzjoni fl-Artikolu 91(a) sa (i) tista’
tiġi evalwata minn esperti indipendenti 
appoġġjati minn għajnuna teknika tal-
Kummissjoni jew, bi qbil mal-
Kummissjoni, minn esperti indipendenti 
oħrajn. F’każijiet oħrajn, l-Istat Membru 
għandu jippreżenta lill-Kummissjoni l-
informazzjoni stabbilita fl-Artikolu 91(a) 
sa (i) hekk kif tkun disponibbli.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità 
mal-Artikolu 142, li jistabbilixxu l-
metodoloġija li għandha tintuża fit-twettiq 
tar-reviżjoni ta’ kwalità ta’ proġett kbir. 

Il-format għall-informazzjoni dwar 
proġetti kbar li trid tiġi sottomessa 
għandu jiġi stabbilit skont il-mudell 
adottat mill-Kummissjoni, permezz ta’ atti 
implimentattivi. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f’konformità mal-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 143(2).

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’
implimentazzjoni li jistabbilixxu l-format 
stabbilit fil-punti (a) sa (i) tal-ewwel 
subparagrafu.  Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f’konformità mal-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 143(2).

2. Proġetti kbar sottomessi lill-
Kummissjoni għall-approvazzjoni jridu 
jiġu inklużi fil-lista ta’ proġetti kbar fi 
programm operazzjonali. Il-lista għandha 
tiġi riveduta mill-Istat Membru jew mill-
awtorità ta’ ġestjoni sentejn wara l-
adozzjoni ta’ programm operazzjonali u 
tista’ fuq talba tal-Istat Membru tiġi 
aġġustata skont il-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 26(2), partikolarment sabiex 
tinkludi proġetti kbar li huma mistennija 
li jitlestew sal-aħħar tal-2022.

imħassar

Or. en

Emenda 27
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta għal regolament
Artikolu 92

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
proġett kbir abbażi tal-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 91 sabiex 
tiddetermina jekk is-sostenn propost mill-
Fondi huwiex iġġustifikat.

1. Meta proġett kbir ikun ġie vvalutat 
b’mod pożittiv permezz ta’ reviżjoni ta’
kwalità minn esperti indipendenti, abbażi
tal-valutazzjoni tagħhom tal-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 91, l-Istat Membru 
jista’ jipproċedi bl-għażla tal-proġett kbir 
skont l-Artikolu 114(3). L-Awtorità ta’
Ġestjoni għandha tinnotifika lill-
Kummissjoni bil-proġett kbir magħżul. In-
notifika għandha tikkonsisti fl-elementi li 
ġejjin:
(a) id-dokument imsemmi fl-
Artikolu 114(3) (c) li jistabbilixxi: 
(i) il-korp li għandu jkun responsabbli 
għall-implementazzjoni tal-proġett kbir;
(ii) deskrizzjoni tal-investiment, fejn huwa 
lokalizzat, l-iskeda ta’ żmien u l-kontribut 
mistenni tal-proġett kbir għall-objettivi 
tal-assi prijoritarju jew prijoritarji 
rilevanti;
(iii) l-ispiża totali u l-ispiża eliġibbli totali, 
b’kont meħud tar-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 54 u;
(iv) il-pjan ta’ finanzjament, u l-indikaturi 
fiżiċi u finanzjarji għall-monitoraġġ tal-
progress, b’kont meħud tar-riskji 
identifikati;
(b) ir-reviżjoni ta’ kwalità tal-esperti 
indipendenti, li tipprovdi dikjarazzjonijiet 
ċari dwar il-fattibilità tal-investiment u l-
vijabbiltà ekonomika tal-proġett kbir.
Il-kontribuzzjoni finanzjarja għall-proġett 
kbir mill-Istat Membru għandha titqies 
bħala approvata mill-Kummissjoni fin-
nuqqas ta’ deċiżjoni, permezz ta’ att ta’
implimentazzjoni, li tirrifjuta l-
kontribuzzjoni finanzjarja fi żmien tliet 
xhur mid-data tan-notifika.  Il-
Kummissjoni għandha tirrifjuta l-
kontribuzzjoni finanzjarja biss għar-
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raġuni li hija tkun stabbiliet dgħufija 
sinifikanti fir-reviżjoni ta’ kwalità 
indipendenti.
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
format għan-notifika permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 143(3).

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ att implimentattiv, 
mhux aktar tard minn tliet xhur wara d-data 
tas-sottomissjoni tal-informazzjoni li 
tapprova proġett kbir skont l-Artikolu 91. 
Dik id-deċiżjoni għandha tiddefinixxi s-
suġġett fiżiku, l-ammont li għalih tapplika 
r-rata ta’ kofinanzjament għall-assi 
prijoritarju, indikaturi fiżiċi u finanzjarji 
għall-monitoraġġ tal-progress, u l-
kontribuzzjoni mistenniija tal-proġett kbir 
għall-objettivi tal-assi prijoritarju jew 
prijoritarji rilevanti.

2. F’każijiet oħrajn il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta l-proġett kbir abbażi tal-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 91 
sabiex tiddetermina jekk l-għażla tal-
proġett kbir mill-awtorità ta’ ġestjoni 
f’konformità mal-Artikolu 114 (3) tkunx 
iġġustifikata. Il-Kummissjoni għandha
tadotta deċiżjoni dwar l-approvazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja għall-proġett 
kbir magħżul, permezz ta’ att 
implimentattiv, mhux aktar tard minn tliet 
xhur wara d-data tas-sottomissjoni tal-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 91.

Deċiżjoni ta’ approvazzjoni għandha tkun 
kondizzjonali fuq il-fatt li l-kuntratt tal-
ewwel xogħlijiet jiġi konkluż fi żmien 
sentejn mid-data tad-deċiżjoni.

L-approvazzjoni mill-Kummissjoni skont 
l-Artikolu 92(1) u 92(2) għandha tkun 
kondizzjonali fuq il-fatt li l-kuntratt tal-
ewwel xogħlijiet jiġi konkluż, jew fil-każ 
ta’ operazzjonijiet implimentati taħt 
strutturi ta’ sħubija pubblika-privata 
(PPP) l-iffirmar tal-kuntratt tal-PPP bejn 
il-korp pubbliku u l-korp tas-settur privat,
fi żmien tliet snin mid-data tal-
approvazzjoni. Fuq talba motivata kif 
xieraq tal-Istat Membru, b’mod 
partikulari fil-każ ta’ dewmien li jirriżulta 
minn proċedimenti legali u 
amministrattivi relatati mal-
implimentazzjoni tal-proġetti kbar, u 
magħmula fil-perjodu ta’ tliet snin, il-
Kummissjoni tista’ tadotta deċiżjoni, 
permezz ta’ att implimentattiv, dwar l-
estensjoni tal-perjodu ta’ mhux aktar 
minn sentejn.

3. Fejn il-Kummissjoni tirrifjuta li 
tippermetti li sostenn mill-Fondi jingħata 
għal proġett kbir, hija għandha tinnotifika 
lill-Istat Membru dwar ir-raġunijiet

3. Fejn il-Kummissjoni ma tapprovax il-
kontribuzzjoni finanzjarja għall-proġett
kbir magħżul, għandha tagħti fid-deċiżjoni
tagħha r-raġunijiet għar-rifjut tagħha.
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tagħha fi żmien il-perjodu stabbilit fil-
paragrafu 2.

3a. Proġetti kbar notifikati lill-
Kummissjoni taħt il-paragrafu 1 jew 
ippreżentati għall-approvazzjoni taħt il-
paragrafu 2 għandhom jiġu inklużi fil-
lista ta’ proġetti kbar fi programm 
operazzjonali.

4. In-nefqa relatata ma’ proġetti kbar 
m’għandhiex tiġi inkluża fl-
applikazzjonijiet tal-ħlas qabel l-adozzjoni
ta’ deċiżjoni ta’ approvazzjoni mill-
Kummissjoni.

4. In-nefqa relatata ma’ proġett kbir tista’
tiġi inkluża f’talba għal ħlas wara n-
notifika msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan 
l-Artikolu jew wara l-preżentazzjoni għall-
approvazzjoni msemmija fil-paragrafu 2.
Meta l-Kummissjoni ma tapprovax il-
proġett kbir, id-dikjarazzjoni tan-nefqa 
wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-
Kummissjoni għandha tiġi korretta kif 
meħtieġ.

Or. en

Emenda 28
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 92a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 92a 
Deċiżjoni dwar proġett kbir soġġett għal 
implimentazzjoni maqsuma f’fażijiet
1. B’deroga mill-Artikolu 91 (1) it-tielet 
subparagrafu u l-Artikolu 92 (1) u (2), il-
proċeduri previsti f’dan l-Artikolu 
għandhom japplikaw għal operazzjoni li 
tikkonforma mal-kondizzjonijiet li ġejjin:
(a) l-operazzjoni tikkonsisti mit-tieni fażi 
jew minn dik sussegwenti ta’ proġett kbir 
skont il-perijodu ta’ programmar 
preċedenti li għalih il-fażi jew il-fażijiet 
preċedenti ġew approvati mill-
Kummissjoni mhux aktar tard mill-
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31 ta’ Diċembru 2015 f’konformità mar-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1083/2006; jew fil-każ tal-Istati 
Membri li aderixxew mal-Unjoni wara l-
1 ta’ Jannar 2013, il-
31 ta’ Diċembru 2016;
(b) is-somma tal-ispejjeż eliġibbli totali 
tal-fażijiet kollha tal-proġett kbir taqbeż il-
livelli rispettivi stabbiliti fl-Artikolu 90;
(c) l-applikazzjoni u l-valutazzjoni tal-
proġett kbir mill-Kummissjoni skont il-
perijodu ta’ programmar preċedenti 
koprew il-fażijiet kollha ppjanati;
(d) m’hemm l-ebda bidla sostanzjali fl-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 91(1) 
għall-proġett kbir meta mqabbla mal-
informazzjoni prevista għall-applikazzjoni 
tal-proġett il-kbir ippreżentata skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1083/2006, b’mod partikolari fir-
rigward tal-ispiża eliġibbli totali;
(e) il-fażi tal-proġett il-kbir li ser tiġi 
implimentata skont il-perijodu ta’
programmar preċedenti hija jew ser tkun 
lesta biex tintuża għall-fini intenzjonat 
tagħha kif speċifikat fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni sal-iskadenza tal-
preżentazzjoni tad-dokumenti ta’ għeluq 
għall-programm jew il-programmi 
operazzjonali rilevanti.
2. L-Istat Membru jista’ jipproċedi bl-
għażla tal-proġett kbir f’konformità mal-
Artikolu 114(3) u jippreżenta n-notifika li 
tinkludi l-elementi kollha stabbiliti fl-
Artikolu 92(1)(a) flimkien mal-konferma 
tiegħu li l-kondizzjoni skont paragrafu (1) 
punt (d) twettqet.  Ebda reviżjoni ta’
kwalità tal-informazzjoni minn esperti 
indipendenti ma hi meħtieġa. 
3. Il-kontribuzzjoni finanzjarja lill-proġett 
kbir magħżul mill-Istat Membru għandha 
titqies bħala approvata mill-Kummissjoni 
fin-nuqqas ta’ deċiżjoni, permezz ta’ att 
ta’ implimentazzjoni, li tirrifjuta l-
kontribuzzjoni finanzjarja fi żmien tliet 
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xhur mid-data tan-notifika.  Il-
Kummissjoni tista’ tirrifjuta biss il-
kontribuzzjoni finanzjarja fuq ir-
raġunijiet li kien hemm bidliet sostanzjali 
fl-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu (1)(d) jew li l-proġett kbir 
mhuwiex konsistenti mal-assi ta’ prijorità 
rilevanti tal-programm operazzjonali jew 
tal-programmi kkonċernati.
4. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 92(3) sa 
(6) għandhom japplikaw.

Or. en

Emenda 29
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 108

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Assistenza teknika fuq inizjattiva tal-
Kummissjoni

Assistenza teknika fuq inizjattiva tal-
Kummissjoni

Il-Fondi jistgħu jappoġġjaw l-assistenza 
teknika sa limitu massimu ta’ 0,35 % tal-
allokazzjoni annwali rispettiva tagħhom.

Il-Fondi, skont it-tnaqqis stabbilit fl-
Artikolu 83(3),jistgħu jappoġġjaw l-
assistenza teknika sa limitu massimu ta’
0,35 % tal-allokazzjoni annwali rispettiva 
tagħhom.

Or. en

Emenda 30
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 109

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għajnuna teknika tal-Istati Membri Għajnuna teknika tal-Istati Membri
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1. Kull wieħed mill-Fondi jista’ jiffinanzja 
operazzjonijiet ta’ assistenza teknika 
eliġibbli taħt kwalunkwe wieħed mill-
Fondi l-oħra. L-ammont tal-Fondi allokati 
għal għajnuna teknika għandu jiġi limitat 
għal 4 % tal-ammont totali tal-Fondi 
allokati għal programmi operazzjonali taħt 
kull kategorija ta’ reġjun tal-mira tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi.

1. L-ammont tal-Fondi allokati għal 
għajnuna teknika għandu jiġi limitat għal 
4 % tal-ammont totali tal-Fondi allokati 
għal programmi operazzjonali taħt kull 
kategorija ta’ reġjun tal-mira tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi.

1a. Kull Fond jista’ jappoġġa 
operazzjonijiet ta’ assistenza teknika 
eliġibbli taħt kwalunkwe wieħed mill-
Fondi l-oħrajn. Mingħajr preġudizzju 
għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1, l-
allokazzjoni għall-assistenza teknika minn 
Fond m’għandhiex taqbeż l-10 % tal-
allokazzjoni totali ta’ dak il-Fond għall-
programmi operazzjonali fi Stat Membru 
taħt kull kategorija ta’ reġjun, fejn 
applikabbli, tal-mira tal-Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi.
1b. Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 60(1) 
u (2), operazzjonijiet ta’ assistenza 
teknika jistgħu jigu implimentati barra ż-
żona tal-programm, iżda fl-Unjoni, dment 
li l-operazzjonijiet jkunu għall-benefiċċju 
tal-programm operazzjonali, jew, fil-każ 
tal-programm operazzjonali ta’ assistenza 
teknika għall-programmi l-oħrajn 
ikkonċernati.
1c. Fejn l-allokazzjonijiet tal-Fondi 
Strutturali msemmija fil-paragrafu 1 
jintużaw biex jappoġġjaw operazzjonijiet 
ta’ assistenza teknika relatati ma’ aktar 
minn kategorija waħda ta’ reġjun, in-
nefqa relatata mal-operazzjonijiet tista’
tiġi implimentata taħt assi prijoritarji bil-
kombinazzjoni ta’ kategoriji differenti ta’
reġjuni u attribwita fuq bażi pro rata 
b’kunsiderazzjoni tal-allokazzjoni taħt 
kull kategorija ta’ reġjun bħala sehem tal-
allokazzjoni totali għall-Istat Membru.
1d. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, 
meta l-ammont totali tal-Fondi allokati 
għal Stat Membru taħt il-mira tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi jkun 



PE514.702v03-00 46/59 AM\942530MT.doc

MT

sa biljun EUR, l-ammont allokat għall-
assistenza teknika jista’ jiżdied sa inqas 
minn 6 % jew EUR 50 000 000.

2. Assistenza teknika għandha tieħu l-
forma ta’ assi prijoritarju ta’ monofond fi 
ħdan programm jew ta’ programm 
speċifiku operattiv.

2. Assistenza teknika għandha tieħu l-
forma ta’ assi prijoritarju ta’ monofond fi 
ħdan programm jew ta’ programm 
speċifiku operattiv, jew it-tnejn.

3. L-allokazzjoni għall-assistenza teknika 
minn Fond m’għandhiex taqbeż l-10 % 
tal-allokazzjoni totali ta’ dak il-Fond 
għall-programmi operazzjonali fi Stat 
Membru taħt kull kategorija ta’ reġjun 
tal-mira Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi.

imħassar

Or. en

Emenda 31
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafi 3 u 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’
kull assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali fil-mira għal Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi ma għandhiex 
tkun ogħla minn:

3. Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’
kull assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali fil-mira għal Investiment
għat-tkabbir u l-impjiegi ma għandhiex 
tkun ogħla minn:

(a) 85 % għall-Fond ta’ Koeżjoni: (a) 85 % għall-Fond ta’ Koeżjoni:
(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, għar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda inkluż finanzjament 
addizzjonali u għall-Istati Membri li 
jikkonsistu minn reġjun wieħed uniku tal-
livell NUTS 2 eliġibbli għar-reġim 
tranżitorju tal-Fond ta’ Koeżjoni fl-
1 ta’ Jannuar 2014;

(c) 80% għar-reġjuni l-anqas żviluppati ta’
Stati Membri barra dawk imsemmija fil-
punt (b) eliġibbli għar-reġim tranżitorju 
tal-Fond ta’ Koezjoni fl-1 ta’ Jannar 

(c) 80 % għar-reġjuni tranżitorji u għar-
reġjuni li kienu eliġibbli għall-
finanzjament taħt appoġġ Tranżitorju 
skont l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) 
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2014; Nru 1083/2006;

(d) 75% għar-reġjuni l-anqas żvilppati ta’
Stati Mambri barra dawk imsemmija fil-
punti (b) u (c), u għar-reġjuni kollha li l-
PDG per capita tagħhom għall-perjodu 
2007-2013 kien anqas minn 75% tal-
medja tal-UE-25 għall-perjodu ta’
referenza li iżda l-PDG tagħhom ikun 
ogħla minn 75% tal-medja tal-PDG tal-
UE-27;

imħassar

(e) 60 % għar-reġjuni ta’ tranżizzjoni 
oħra għajr dawk imsemmija fil-punt (d);

imħassar

(f) 50 % għar-reġjuni l-aktar żviluppati 
barra dawk imsemmija fil-punt (d);

(f) 50 % għar-reġjuni l-aktar żviluppati 
barra dawk imsemmija fil-punt (c);

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
ogħla minn 75%.

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull 
assi ta’ prijorità tal-programmi 
operazzjonali taħt il-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea m’għandhiex tkun 
ogħla minn 85 %.

4. Ir-rata ta’ kofinanzjament tal-
allokazzjoni addizzjonali skont l-
Artikolu 84(1)(e) ma għandhiex tkun ogħla 
minn 50%.

4. Ir-rata ta’ kofinanzjament tal-
allokazzjoni addizzjonali għal reġjuni tal-
livell NUTS 2 li jissodisfaw il-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 
għat-Trattat ta’ Adeżjoni tal-Awstrija, il-
Finlandja u l-Isvezja ma għandhiex tkun 
ogħla minn 50 %.

L-istess rata ta’ kofinanzjament għandha 
tapplika għall-allokazzjoni addizzjonali 
tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [ir-Regolament ETC].

imħassar

Or. en

Emenda 32
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 112

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Responsabbiltajiet tal-Istati Membri Responsabbiltajiet tal-Istati Membri
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1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
sistemi ta’ ġestjoni u kontroll għall-
programmi operazzjonali huma stabbiliti 
skont l-Artikoli 62 sa 63.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
sistemi ta’ ġestjoni u kontroll għall-
programmi operazzjonali huma stabbiliti 
skont l-Artikoli 62 sa 63.

2. L-Istati Membri għandhom jipprevjenu, 
jindividwaw u jikkorreġu l-irregolaritajiet 
u għandhom jirkupraw l-ammonti li tħallsu 
indebitament, flimkien mal-imgħax fuq 
ħlasijiet li saru tard. Huma għandhom 
jgħarrfu b’dawn l-irregolaritajiet lill-
Kummissjoni, u għandhom iżommu lill-
Kummissjoni mgħarrfa dwar il-progress ta’
proċeduri amministrattivi u legali.

2. L-Istati Membri għandhom jipprevjenu, 
jindividwaw u jikkorreġu l-irregolaritajiet 
u għandhom jirkupraw l-ammonti li tħallsu 
indebitament, flimkien mal-imgħax fuq 
ħlasijiet li saru tard. Huma għandhom 
jgħarrfu l-irregolaritajiet li jaqbżu 
EUR 10 000 f’kontribuzzjoni mill-Fondi
lill-Kummissjoni, u għandhom iżommu 
lill-Kummissjoni mgħarrfa dwar il-
progress sinifikanti ta’ proċeduri 
amministrattivi u legali relatati.
L-Istati Membri ma għandhomx jgħarrfu 
l-irregolaritajiet lill-Kummissjoni fil-
każijiet li ġejjin:
(a) il-każijiet fejn l-irregolarità tikkonsisti 
biss min-nuqqas li tiġi eżegwita, b’mod 
parzjali jew sħiħ, operazzjoni inkluża fil-
programm operattiv kofinanzjat 
minħabba l-falliment tal-benefiċjarju;
(b) il-każijiet li b’mod volontarju jinġiebu 
għall-attenzjoni tal-awtorità ta’ ġestjoni 
jew tal-awtorità ta’ ċertifikazzjoni mill-
benefiċjarju u qabel l-iskoperta minn 
kwalunkwe waħda minnhom, kemm qabel 
kif ukoll wara l-ħlas tal-kontribuzzjoni 
pubblika;
(c) il-każijiet skoperti u rranġati mill-
awtorità ta’ ġestjoni jew l-awtorità ta’
ċertifikazzjoni qabel l-inklużjoni tan-
nefqa kkonċernata f’dikjarazzjoni tan-
nefqa ppreżentata lill-Kummissjoni.
Fil-każijiet l-oħra kollha, b’mod 
partikolari dawk li jiġu qabel il-falliment 
jew f’każijiet ta’ suspett ta’ frodi, l-
irregolaritajiet skoperti bil-miżuri ta’
prevenzjoni u korrettivi assoċjati 
għandhom jiġu rrappurtati lill-
Kummissjoni.

Meta l-ammonti mħallsa bi żball lil 
benefiċjarju ma jistgħux jiġu rkuprati u dan 
huwa riżultat ta’ difett jew negliġenza min-

Meta l-ammonti mħallsa bi żball lil 
benefiċjarju ma jistgħux jiġu rkuprati u dan 
huwa riżultat ta’ difett jew negliġenza min-
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naħa ta’ Stat Membru, l-Istat Membru 
għandu jkun responsabbli għar-rimborż tal-
ammonti kkonċernati lill-baġit ġenerali tal-
Unjoni.

naħa ta’ Stat Membru, l-Istat Membru 
għandu jkun responsabbli għar-rimborż tal-
ammonti kkonċernati lill-baġit ġenerali tal-
Unjoni. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu 
li ma jirkuprawx ammont li ma kellux 
jitħallas jekk l-ammont li għandu jiġi 
rkuprat mill-benefiċjarju, li ma jinkludix 
l-interessi, ma jaqbiżx EUR 250 
f’kontribuzzjoni mill-Fondi.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 142 
li jistabbilixxi regoli dettaljati rigward l-
obbligi tal-Istati Membri speċifikati f’dan 
il-paragrafu.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 142 
li jistabbilixxi regoli dettaljati addizzjonali 
dwar il-kriterji għad-determinazzjoni tal-
każijiet ta’ irregolarità li jridu jiġu 
rapportati, id-dejta li trid tingħata u dwar 
il-kundizzjonijiet u l-proċeduri li jridu 
jiġu applikati biex jiġi ddeterminat jekk l-
ammonti li ma jistgħux jiġu rkuprati 
għandhomx jiġu rimborżati mill-Istati
Membri.

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’
implimentazzjoni skont il-proċedura 
konsultattiva taħt l-Artikolu 143(2) li 
jistabbilixxu l-frekwenza tar-rapportar u 
l-format tar-rapportar li għandu jintuża. 

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2014 l-iskambji kollha ta’
informazzjoni bejn il-benefiċjarji u l-
awtoritajiet ta’ ġestjoni, l-awtoritajiet ta’
ċertifikazzjoni, l-awtoritajiet ta’ verifika u 
l-korpi intermedji jistgħu jitwettqu biss
permezz ta’ sistemi tal-iskambju tad-dejta 
elettronika.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2015 l-iskambji kollha ta’
informazzjoni bejn il-benefiċjarji u
awtorità ta’ ġestjoni, awtorità ta’
ċertifikazzjoni, awtorità ta’ verifika u l-
korpi intermedji jistgħu jitwettqu permezz 
ta’ sistemi tal-iskambju tad-dejta 
elettronika.

Is-sistemi għandhom jiffaċilitaw l-
interoperabbiltà ma’ oqfsa nazzjonali u tal-
Unjoni u jippermettu lill-benefiċjarji 
jissottomettu l-informazzjoni kollha 
msemmija fis-subparagrafu preċedenti 
darba biss.

Is-sistemi għandhom jiffaċilitaw l-
interoperabbiltà ma’ oqfsa nazzjonali u tal-
Unjoni u jippermettu lill-benefiċjarji 
jissottomettu l-informazzjoni kollha 
msemmija fis-subparagrafu preċedenti 
darba biss.

Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tadotta regoli 
dettaljati rigward l-iskambji tal-
informazzjoni skont dan il-paragrafu. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 

Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tadotta regoli 
dettaljati rigward l-iskambji tal-
informazzjoni skont dan il-paragrafu. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
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ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 143(3). ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 143(3).

L-ewwel, it-tieni u t-tielet subparagrafu ma 
japplikawx għall-FEMS.

L-ewwel, it-tieni u t-tielet subparagrafu ma 
japplikawx għall-FEMS.

Or. en

Emenda 33
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafi 8, 9 u 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ddelegati, skont l-Artikolu 142, li 
jistabbilixxu l-modalitajiet tal-iskambju 
tal-informazzjoni fil-paragrafu 2(d).

8. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati, skont l-
Artikolu 142, li jistabbilixxu regoli li 
jispeċifikaw l-informazzjoni relatata mad-
dejta li trid tiġi rreġistrata u maħżuna 
f’forma kompjuterizzata fis-sistema ta’
monitoraġġ stabbilita fil-punt (d) tal-
paragrafu 2.

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’
implimentazzjoni li jistabbilixxu l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi tas-sistema 
stabbilita fil-punt (d) tal-paragrafu 2. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 143(3). 

9. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ddelegati, skont l-Artikolu 142, li 
jistabbilixxu r-regoli li jikkonċernaw l-
arranġamenti għar-rekord tal-verifika 
msemmi fil-paragrafu 4(d).

9. Il-Kummissjoni għandha tingħata s–
setgħa li tadotta atti ddelegati, skont l-
Artikolu 142, li jistabbilixxu r-rekwiżiti 
minimi dettaljati għar-rekord tal-verifika 
msemmi fil-paragrafu 4(d) fir-rigward tal-
kotba tal-kontijiet li għandhom jinżammu 
u d-dokumenti ta’ appoġġ li għandhom 
jinħażnu fil-livell tal-awtorità ta’
ċertifikazzjoni, l-awtorità ta’ ġestjoni, il-
korpi intermedji u l-benefiċjarji.

10. Permezz ta’ atti implimentattivi, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-mudell
għad-dikjarazzjoni tal-maniġment 

101. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ta’ implimentazzjoni, skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 143(2) 
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imsemmija fil-paragrafu 4(e). Dawk l-atti
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati f’konformità mal-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 
143(2).

li jistabbilixxi kondizzjonijiet uniformi fir-
rigward tal-mudell għad-dikjarazzjoni tal-
maniġment imsemmija fil-paragrafu 4(e) 
ta’ dan l-Artikolu.

1 Nota: il-formulazzjoni lingwistika xierqa 
għad-dispożizzjonijiet IA għandha tiġi 
diskussa iżjed wara l-input. INPUT minn 
min?

Or. en

Emenda 34
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 116

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-funzjonijiet tal-awtorità tal-awditjar Il-funzjonijiet tal-awtorità tal-awditjar
1. L-awtorità ta’ verifika għandha tiżgura li 
jitwettqu verifiki fuq is-sistemi ta’ ġestjoni 
u kontroll, fuq kampjun xieraq ta’
operazzjonijiet u fuq il-kontijiet annwali.

1. L-awtorità ta’ verifika għandha tiżgura li 
jitwettqu verifiki fuq il-funzjonament 
xieraq tas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll
tal-programmi operazzjonali u fuq 
kampjun xieraq ta’ operazzjonijiet fuq il-
bażi tan-nefqa ddikjarata.

In-nefqa ddikjarata għandha tkun 
verifikata abbażi ta’ kampjun 
rappreżentattiv u bħala regola ġenerali 
fuq metodi statistiċi tat-teħid ta’
kampjuni. 
Metodu mhux statistiku ta’ teħid ta’
kampjuni jista’ jintuża fuq il-ġudizzju 
professjonali tal-awtorità ta’ verifika 
f’każijiet debitament ġustifikati skont
standards ta’ verifika internazzjonali u fi 
kwalunkwe każ meta n-numru ta’
operazzjonijiet għas-sena ta’ kontabbiltà 
ma jkunx biżżejjed biex jippermetti l-użu 
ta’ metodu statistiku. 
F’każijiet bħal dawn id-daqs tal-kampjun 
għandu jkun biżżejjed biex jippermetti lill-
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awtorità ta’ verifika tħejji opinjoni ta’
verifika valida skont l-Artikolu 59(5)(b) 
tar-Regolament Finanzjarju.
Il-kampjun mhux statistiku għandu jkopri 
minimu ta’ 5 % tal-operazzjonijiet li 
għalihom in-nefqa tkun ġiet iddikjarata 
lill-Kummissjoni matul sena ta’
kontabbiltà u 10 % tan-nefqa li tkun ġiet 
iddikjarata lill-Kummissjoni matul sena 
ta’ kontabbiltà. 

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 sabiex tistabbilixxi l-
kondizzjonijiet li għandhom jissodisfaw 
dawk il-verifiki.

imħassar

2. Fejn l-awditjar jitwettaq minn korp ieħor 
għajr l-awtorità tal-awditjar, l-awtorità tal-
awditjar għandha tiżgura li kwalunkwe 
korp bħal dan għandu l-indipendenza 
funzjonali meħtieġa.

2. Fejn l-awditjar jitwettaq minn korp ieħor 
għajr l-awtorità tal-awditjar, l-awtorità tal-
awditjar għandha tiżgura li kwalunkwe 
korp bħal dan għandu l-indipendenza 
funzjonali meħtieġa.

3. L-awtorità ta’ verifika għandha tiżgura li 
x-xogħol ta’ verifika jqis standards ta’
verifika aċċettati internazzjonalment.

3. L-awtorità ta’ verifika għandha tiżgura li 
x-xogħol ta’ verifika jqis standards ta’
verifika aċċettati internazzjonalment.

4. L-awtorità tal-awditjar għandha, fi żmien
sitt xhur mill-adozzjoni ta’ programm 
operazzjonali, tħejji strateġija ta’ awditjar 
għall-prestazzjoni tal-awditjar. L-istrateġija 
ta’ verifika għandha tistabbilixxi l-
metodoloġija tal-verifika, il-metodu tat-
teħid ta’ kampjuni għall-verifiki fuq l-
operazzjonijiet u l-ippjanar tal-verifiki fir-
rigward tas-sena attwali ta’ kontabbiltà u s-
sentejn ta’ kontabbiltà sussegwenti. L-
istrateġija tal-verifika għandha tiġi 
aġġornata kull sena mill-2016 sa u inkluż l-
2022. Fejn sistema komuni ta’ ġestjoni u 
ta’ kontroll tapplika għal aktar minn 
programm wieħed, tista’ titħejja strateġija 
ta’ verifika waħda għall-programmi 
operazzjonali kkonċernati. L-awtorità ta’
verifika għandha tissottometti l-istrateġija 
tal-verifika lill-Kummissjoni fuq talba.

4. L-awtorità tal-awditjar għandha, fi żmien
tmien xhur mill-adozzjoni ta’ programm 
operazzjonali, tħejji strateġija ta’ awditjar 
għall-prestazzjoni tal-awditjar. L-istrateġija 
ta’ verifika għandha tistabbilixxi l-
metodoloġija tal-verifika, il-metodu tat-
teħid ta’ kampjuni għall-verifiki fuq l-
operazzjonijiet u l-ippjanar tal-verifiki fir-
rigward tas-sena attwali ta’ kontabbiltà u s-
sentejn ta’ kontabbiltà sussegwenti. L-
istrateġija tal-verifika għandha tiġi 
aġġornata kull sena mill-2016 sa u inkluż l-
2022. Fejn sistema komuni ta’ ġestjoni u 
ta’ kontroll tapplika għal aktar minn 
programm wieħed, tista’ titħejja strateġija 
ta’ verifika waħda għall-programmi 
operazzjonali kkonċernati. L-awtorità ta’
verifika għandha tissottometti l-istrateġija 
tal-verifika lill-Kummissjoni fuq talba.

5. L-awtorità ta’ verifika għandha tfassal: 5. L-awtorità ta’ verifika għandha tfassal:
(i) opinjoni ta’ verifika dwar il-kontijiet 
annwali għas-sena ta’ kontabbiltà 

(i) opinjoni ta’ verifika skont l-
Artikolu 59(5)(b) tar-Regolament 
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preċedenti, li l-ambitu tagħha għandu 
jkopri l-kompletezza, l-eżattezza u l-
veraċità tal-kontijiet annwali, il-
funzjonament tas-sistema ta’ ġestjoni u 
ta’ kontroll u l-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet sottostanti;

Finanzjarju;

(ii) rapport ta’ kontroll annwali dwar is-
sejbiet tal-verifiki mwettqa matul is-sena 
ta’ kontabbiltà preċedenti.

(ii) rapport ta’ kontroll dwar is-sejbiet
ewlenin, inklużi defiċjenzi misjuba fis-
sistemi ta’ ġestjoni u kontroll, tal-verifiki 
mwettqa skont il-paragrafu 116(1) u l-
miżuri korrettivi proposti u implimentati.

Ir-rapport taħt il-punt (ii) għandu 
jistabbilixxi kwalunkwe nuqqasijiet li 
nstabu fis-sistema ta’ ġestjoni u ta’
kontroll u kwalunkwe miżura korrettiva 
meħuda jew proposta li trid tittieħed.

imħassar

Fejn sistema komuni ta’ ġestjoni u ta’
kontroll tapplika għal aktar minn 
programm wieħed, l-informazzjoni 
meħtieġa taħt il-punt (ii) tista’ tingħaqad 
f’rapport wieħed.

Fejn sistema komuni ta’ ġestjoni u ta’
kontroll tapplika għal aktar minn 
programm wieħed, l-informazzjoni 
meħtieġa taħt il-punt (ii) tista’ tingħaqad 
f’rapport wieħed.

6. Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-mudelli 
għall-istrateġija ta’ verifika, l-opinjoni tal-
awditjar u r-rapport annwali ta’ kontroll, 
kif ukoll il-metodoloġija għall-metodu ta’
kampjunar msemmija fil-paragrafu 4. 
Dawn l-atti implimentattivi jiġu adottati
f’konformità mal-proċedura ta’ eżami
msemmija fl-Artikolu 143(3).

6. Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-mudelli 
għall-istrateġija ta’ verifika, l-opinjoni ta’
verifika u r-rapport ta’ kontroll. Dawn l-atti
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura konsultattiva
msemmija fl-Artikolu 143(2).

6a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 biex tistabbilixxi l-kamp ta’
applikazzjoni u l-kontenut tal-verifiki tal-
operazzjonijiet u l-verifiki tal-kontijiet u l-
metodoloġija għall-għażla tal-kampjuni 
ta’ operazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1.

7. Regoli implimentattivi li jikkonċernaw
l-użu tad-dejta miġbura matul dan l-
awditjar mwettaq mill-uffiċjali tal-
Kummissjoni jew minn rappreżentati tal-
Kummissjoni awtorizzati għandhom jiġu 
adottati mill-Kummissjoni skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-

7. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati, skont it-
termini tal-Artikolu 142, li jistabbilixxi
regoli dettaljati dwar l-użu tad-dejta 
miġbura matul dan l-awditjar imwettaq
mill-uffiċjali tal-Kummissjoni jew minn 
rappreżentati tal-Kummissjoni awtorizzati.
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Artikolu 143(3).

Or. en

Emenda 35
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Anness 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

IMPLIMENTAZZJONI TA’
STRUMENTI FINANZJARJI: 
FTEHIMIET TA’ FINANZJAMENT
1. Meta strument finanzjarju huwa 
implimentat skont il-paragrafi 4(a) u 4(b) 
tal-Artikolu 33 ta’ dan ir-Regolament, il-
ftehim ta’ finanzjament għandu jinkludi t-
termini u l-kundizzjonijiet biex isiru 
kontribuzzjonijiet mill-programm għall-
istrument finanzjarju u għandu jinkludi 
mill-inqas wieħed minn dawn l-elementi:
(a) l-istrateġija jew il-politika tal-
investiment li tinkludi arranġamenti tal-
implimentazzjoni, prodotti finanzjarji li 
għandhom jiġu offruti, benefiċjarji finali 
mmirati, u kombinazzjoni prevista mas-
sostenn mogħti (kif adegwat);
(b) pjan tan-negozju jew dokumenti 
ekwivalenti għall-istrument finanzjarju li 
għandu jiġi implimentat, inkluż l-effett ta’
ingranaġġ finanzjarju mistenni msemmi 
fl-Artikolu 32(2);
(c) ir-riżultati fil-mira li l-istrument 
finanzjarju kkonċernat huwa mistenni 
jikseb biex jikkontribwixxi għall-objettivi 
u r-riżultati speċifiċi tal-prijorità rilevanti;
(d) dispożizzjonijiet għas-sorveljanza tal-
implimentazzjoni tal-investimenti u tal-
flussi tat-tranżazzjonijiet inkluż 
rappurtaġġ mill-istrument finanzjarju lill-
fond tal-fondi u/jew lill-awtorità ta’
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ġestjoni biex tiġi żgurata konformità mal-
Artikolu 40;
(e) rekwiżiti tal-awditjar, bħar-rekwiżiti 
minimi għad-dokumentazzjoni li 
għandhom jinżammu fil-livell tal-
istrument finanzjarju (u fil-livell tal-fond 
tal-fondi fejn adegwat), u rekwiżiti relatati 
maż-żamma ta’ rekords separati għall-
forom differenti ta’ sostenn f’konformità 
mal-Artikolu 32(5) u (6) (fejn 
applikabbli), inklużi dispożizzjonijiet u 
rekwiżiti rigward l-aċċess għal dokumenti 
minn awtoritajiet nazzjonali tal-awditjar, 
awdituri tal-Kummissjoni u l-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri sabiex tiġi żgurata 
sekwenza ċara tat-tranżazzjonijiet 
f’konformità mal-Artikolu 34;
(f) rekwiżiti u proċeduri għall-ġestjoni tal-
kontribuzzjoni fi stadji prevista mill-
programm f’konformità mal-Artikolu 35 
u għall-previżjoni ta’ flussi ta’
tranżazzjonijiet, inkluż rekwiżiti għal 
kontabbiltà fiduċjarja/separata kif 
stabbilita fl-Artikolu 33(8);
(g) rekwiżiti u proċeduri għall-ġestjoni 
tal-imgħax u qligħ ieħor iġġenerat skont 
it-tifsira tal-Artikolu 37, inklużi 
operazzjonijiet/investimenti aċċettabbli 
tat-teżor, u r-responsabbiltajiet u l-obbligi
tal-partijiet ikkonċernati;
(h) dispożizzjonijiet dwar il-kalkolu u l-
ħlas ta’ spejjeż tal-ġestjoni li jsiru jew it-
tariffi tal-ġestjoni tal-istrument 
finanzjarju;
(i) dispożizzjonijiet rigward l-użu mill-
ġdid ta’ riżorsi attribwibbli għas-sostenn 
tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment 
Ewropej sat-tmiem tal-perijodu ta’
eliġibbiltà f’konformità mal-Artikolu 38;
(j) dispożizzjonijiet rigward l-użu ta’
riżorsi attribwibbli għas-sosten tal-Fondi 
Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 
wara t-tmiem tal-perjodu ta’ eliġibbiltà 
f’konformità mal-Artikolu 39 u politika 
ta’ ħruġ mill-istrument finanzjarju, għall-
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kontribuzzjoni mill-Fondi Strutturali u ta’
Investiment Ewropej;
(k) kundizzjonijiet għal irtirar possibbli 
jew irtirar parzjali tal-kontribuzzjonijiet 
tal-programm minn programmi għall-
istrumenti finanzjarji, inkluż il-fond tal-
fondi fejn applikabbli;
(l) dispożizzjonijiet biex jiġi żgurat li l-
korpi li jimplimentaw strumenti 
finanzjarji jiġġestixxu strumenti 
finanzjarji b’mod indipendenti u 
f’konformità mal-istandards professjonali 
rilevanti, u jaġixxu fl-interess esklussiv 
tal-partijiet li jipprovdu l-
kontribuzzjonijiet lill-istrument 
finanzjarju;
(m) dispożizzjonijiet għall-istralċ tal-
istrument finanzjarju.
Barra minn hekk, meta l-istrumenti 
finanzjarji huma organizzati permezz ta’
fond tal-fondi, il-ftehim tal-finanzjament 
bejn l-awtorità ta’ ġestjoni u l-korp li 
jimplimenta l-fond tal-fondi għandu 
jkollu wkoll dispożizzjonijiet għall-analiżi 
u l-għażla ta’ korpi li jimplimentaw l-
istrumenti finanzjarji, inkluż sejħiet għall-
espressjoni ta’ interess jew proċeduri 
għall-akkwist pubbliku.
2. Id-dokumenti ta’ strateġija msemmija 
fl-Artikolu 33(4) għall-istrumenti 
finanzjarji implimentati fl-
Artikolu 33(4)(c) għandhom jinkludu 
mill-inqas l-elementi li ġejjin:
(a) il-politika jew l-istrateġija tal-
investiment tal-istrument finanzjarju, it-
termini u l-kundizzjonijiet ġenerali ta’
prodotti ta’ dejn previsti, riċevituri fil-
mira u azzjonijiet li għandhom jiġu 
sostnuti;
(b) pjan tan-negozju jew dokumenti 
ekwivalenti għall-istrument finanzjarju li 
għandu jiġi implimentat, inkluż l-effett ta’
ingranaġġ finanzjarju mistenni msemmi 
fl-Artikolu 32(2);
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(c) l-użu u l-użu mill-ġdid ta’ riżorsi 
attribwibbli għas-sostenn tal-Fondi 
Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 
f’konformità mal-Artikoli 37, 38 u 39 tas-
CPR;
(d) sorveljanza u rappurtar tal-
implimentazzjoni tal-istrument 
finanzjarju biex tiġi żgurata konformità 
mal-Artikolu 40;

Or. en

Emenda 36
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Anness IIIquater (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-sehem tal-FSE tar-riżorsi tal-fondi 
Strutturali għall-2014-2020, minbarra l-
Għan ta’ Kooperazzjoni Territorjali 
Ewropea u minbarra l-appoġġ permezz 
tal-istrument ta’ Għajnuna għall-persuni 
l-aktar fil-bżonn huwa ugwali għas-sehem 
tal-FSE għal dak l-Istat Membru osservat 
fil-programmi taħt l-objettivi ta’
Konverġenza u RCE għall-perjodu 2007-
2013. Għall-fini ta’ dan il-kalkolu, id-
distribuzzjoni tal-appoġġ għall-istrument 
ta’ Għajnuna għall-persuni l-aktar fil-
bżonn mill-Istat Membru hija kkalkulata 
pro-rata għad-distribuzzjoni tar-riżorsi 
totali tal-fondi Strutturali taħt il-mira tal-
Investiment għat-Tkabbir u l-Impjiegi 
mill-Istat Membru.
2. Ma dan is-sehem jiżdied sehem 
addizzjonali kull Stat Membru sabiex jiġi 
żgurat li s-sehem tal-FSE bħala 
perċentwal tar-riżorsi totali għall-Fondi 
Strutturali u l-Fond ta’ Koeżjoni fil-livell 
tal-UE, minbarra l-allokazzjonijiet tal-
Fond ta’ Koeżjoni ttrasferiti lill-Faċilità 
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Nikkollegaw l-Ewropa u l-appoġġ għall-
istrument ta’ Għajnuna għall-persuni l-
aktar fil-bżonn, jilħaq 23.1 %. 
3. Is-sehem tal-perċentwal addizzjonali li 
jrid jiżdied mal-ishma ddeterminat fil-
ewwel pass huwa ddeterminat abbażi tar-
rata ta’ impjieg (etajiet 20-64) tal-Istati 
Membri tas-sena ta’ referenza 2012.  Fl-
Istati Membri b’rata ta’ impjieg ta’ 65 % 
jew inqas, is-sehem addizzjonali 
huwa 1.7 %. Fejn ir-rata ta’ impjieg 
taqbeż 65 % iżda mhijiex ogħla minn 
70 %, is-sehem addizjonali huwa 1.2 %. 
Fejn ir-rata ta’ impjieg taqbeż 70 % iżda 
mhijiex ogħla minn 75 %, is-sehem 
addizjonali huwa 0.7 %. Fl-Istati Membri 
b’rata ta’ impjieg ogħla minn 75 %, ma hi 
meħtieġa l-ebda żieda. 

Or. en

Emenda 37
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Anness XXX (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness XXX

Definizzjoni ta’ rati fissi għal proġetti li 
jiġġeneraw dħul nett

Settur Rati fissi
1 TOROQ 30 %
2 FERROVIJI 20 %
3 TRASPORT 

URBAN
20 %

4 ILMA 25 %
5 SKART 

SOLIDU
20 %
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