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Emenda 14
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-Regolament (UE) Nru …/…[ir-
Regolament tad-Dispożizzjonijiet Komuni] 
jillimita l-allokazzjonijiet għal kull Stat 
Membru għal 110 % tal-livell tagħhom 
f’termini reali għall-perjodu 2007-2013. L-
Istati Membri affettwati minn dan il-limitu 
massimu jeħtieġ li jkomplu jiġu protetti 
mir-riskju ta’ diżimpenn awtomatiku tal-
allokazzjonijiet fil-perjodu 2007-2013.

(6) Ir-Regolament (UE) Nru …/…[ir-
Regolament tad-Dispożizzjonijiet Komuni] 
jillimita l-allokazzjonijiet għal kull Stat 
Membru għal 110 % tal-livell tagħhom 
f’termini reali għall-perjodu 2007-2013. L-
Istati Membri affettwati minn dan il-limitu 
massimu jeħtieġ li jkomplu jiġu protetti 
mir-riskju ta’ diżimpenn awtomatiku tal-
allokazzjonijiet fil-perjodu 2007-2013. Il-
livell ta’ allokazzjoni ta’ xi Stati Membri 
oħra saħansitra se jonqos f’termini reali 
meta mqabbel ma’ dak tal-perjodu 2007-
2013.

Or. en

Emenda 15
Jan Březina

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-iskadenza għall-kalkolu tad-
diżimpenn awtomatiku tal-impenji tal-baġit 
annwali għas-snin 2011 u 2012 għandha 
tiġi estiża b’sena, iżda l-impenn tal-baġit 
tal-2012 li se jkun għadu miftuħ sal-31 ta' 
Diċembru 2015 għandu jiġi ġġustifikat sal-
31 ta' Diċembru 2015. Dan għandu jgħin 
sabiex jitjieb l-assorbiment tal-fondi 
impenjati għal programmi operattivi fl-
Istati Membri li huma affettwati minn 
limiti fuq l-allokazzjonijiet futuri tal-
politika ta’ koeżjoni tagħhom għal 110% 
tal-livell tagħhom f’termini reali għall-

(9) L-iskadenza għall-kalkolu tad-
diżimpenn awtomatiku tal-impenji tal-baġit 
annwali għas-snin 2011, 2012 u 2013 
għandha tiġi estiża b’sena, iżda l-impenn 
tal-baġit tal-2013 li se jkun għadu miftuħ 
sal-31 ta' Diċembru 2016 għandu jiġi 
ġġustifikat sal-31 ta' Diċembru 2016. Dan 
għandu jgħin sabiex jittejjeb l-assorbiment 
tal-fondi impenjati għal programmi 
operattivi fl-Istati Membri li l-PDG 
tagħhom mill-2001 sal-2003 kien inqas 
minn 85 % tal-medja tal-UE-25 fl-istess 
perjodu. Din il-flessibilità hija meħtieġa 
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perjodu 2007-2013. Din il-flessibilità hija 
meħtieġa sabiex jiġi indirizzat ritmu anqas 
mgħaġġel milli kien mistenni tal-
implimentazzjoni tal-programmi li qed 
jaffettwa b’mod partikolari lil dawk l-Istati 
Membri.

sabiex jiġi indirizzat ritmu anqas mgħaġġel 
milli kien mistenni tal-implimentazzjoni 
tal-programmi li qed jaffettwa b’mod 
partikolari lil dawk l-Istati Membri.

Or. en

Emenda 16
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt -1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1083/2006
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) L-Artikolu 56(1) huwa emendat kif 
ġej:
"1. L-infiq, inkluż għal proġetti kbar, 
għandu jkun eliġibbli għal kontribuzzjoni 
mill-Fondi jekk ġie verament imħallas 
bejn id-data tal-preżentazzjoni tal-
programmi operattivi lill-Kummissjoni 
jew mill-1 ta' Jannar 2007, skont liema 
data tiġi l-ewwel, u l-
31 ta' Diċembru 2016. L-operazzjonijiet 
m'għandhomx ikunu tlestew qabel id-data 
tal-bidu għall-eliġibbiltà.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-proposta tar-Rapporteur li d-diżimpenn awtomatiku jiġi estiż b’sena, id-
data finali tal-eliġibbiltà tkun il-31 ta’ Diċembru 2016.

Emenda 17
Nuno Teixeira, Tamás Deutsch, Luís Paulo Alves
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 1083/2006
Artikolu 77 – paragrafi 2 u 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fl-Artikolu 77, jitħassar il-paragrafu 6. (1) L-Artikolu 77 huwa emendat kif ġej:
(a) Fil-paragrafu 2, il-parti introduttorja 
hija emendata kif ġej:
"2. Bħala deroga mill-Artikolu 53(2), mit-
tieni sentenza tal-Artikolu 53(4) u mil-
limiti massimi spjegati fl-Anness III, il-
ħlasijiet interim u l-ħlasijiet tal-bilanċ 
finali għandhom jiżdiedu b’ammont li 
jikkorrispondi għal 10 punti perċentwali 
ogħla mir-rata ta’ kofinanzjament 
applikabbli għal kull assi prijoritarju, 
imma m’għandhomx jaqbżu l-100 %, li 
għandhom jiġu applikati għall-ammont 
ta’ nfiq eliġibbli li jkun għadu kif ġie 
ddikjarat ġdid f’kull dikjarazzjoni 
ċċertifikata tal-infiq imressqa wara d-data 
li fiha [...] Stat Membru jissodisfa waħda 
mill-kundizzjonijiet li ġejjin u sa tmiem il-
perjodu ta’ programmazzjoni:  "
(b) Jitħassar il-paragrafu 6.

Or. en

Emenda 18
Jan Březina

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a
Regolament (KE) Nru 1083/2006
Artikolu 93 – paragrafu 2b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"2b. B’deroga mill-ewwel subparagrafu 
tal-paragrafu 1 u mill-paragrafu 2, għall-
Istati Membri li l-allokazzjonijiet tal-
politika ta’ koeżjoni tagħhom fil-perjodu 
ta’ programmazzjoni 2014-2020 huma 

"2b. B’deroga mill-ewwel subparagrafu 
tal-paragrafu 1 u mill-paragrafu 2, għall-
Istati Membri li l-PDG tagħhom mill-2001 
sal-2003 kien ta’ inqas minn 85 % tal-
medja tal-UE-25 fl-istess perjodu, kif 
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limitati għal 110% tal-livell tagħhom 
f’termini reali għall-perjodu 2007-2013, l-
iskadenza msemmija fil-paragrafu 1 hija l-
31 ta’ Diċembru tat-tielet sena wara s-sena 
tal-impenn tal-baġit annwali mill-2007 sal-
2012 skont il-programmi operazzjonali 
tagħhom."

elenkat fl-Anness III, l-iskadenza 
msemmija fil-paragrafu 1 hija l-
31 ta’ Diċembru tat-tielet sena wara s-sena 
tal-impenn tal-baġit annwali mill-2007 sal-
2013 skont il-programmi operazzjonali 
tagħhom."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tkun tgħin lill-pajjiżi inqas żviluppati jużaw is-sorsi finanzjarji tal-UE għal 
investiment li jistimula t-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi u tkun tiżgura trattament 
indaqs fost l-Istati Membri kkonċernati. Ir-regola tad-diżimpenn tkun tgħaqqad f’ħaġa waħda 
l-kundizzjonijiet taż-żmien fil-perjodu ta’ programmazzjoni attwali u dawk futuri, li se jgħin 
lill-pajjiżi jwettqu proġetti ta’ investiment li diġà huma mħejjija u jużaw il-flus allokati għall-
kompetittività tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 19
László Surján, Tamás Deutsch

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, għandu japplika b’mod 
retroattiv għall-Istati Membri, b’effett 
mid-data li fiha l-għajnuna finanzjarja 
tkun saret disponibbli għal dawk l-Istati 
Membri skont l-Artikolu 77(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1083/2006.

Or. en


