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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kumitat REGI qed ifassal opinjoni għall-Kumitat ECON minħabba fil-fatt li r-regolament 
umbrella dwar il-politika ta' koeżjoni (UE) Nru ... /2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-
Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew koperti mill-Qafas Strateġiku Komuni u li 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-
Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-
Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru Nru 1083/2006 jinkludi fl-Artikolu 21 u 
fl-Anness X li hemm miegħu l-proċedura dwar l-iżbilanċi makroekonomiċi bħala dik li sservi 
biex tiskatta s-sospensjoni tal-fondi.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Ir-Regolament (UE) nru ... /2013 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-
Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond 
Marittimu u tas-Sajd Ewropew koperti 
mill-Qafas Strateġiku Komuni u li 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali 
dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-
Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1083/2006 jiddikjara fl-Artikolu 21 u fl-
anness X li hemm miegħu li l-proċedura 
ta' żbilanċi makroekonomiċi, kif definita 
fl-Artikolu 121.6 tat-Trattat, isservi biex 
tiskatta s-sospensjoni tal-Fondi Strutturali 
u ta' Investiment Ewropej taż-żewġ 
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impenji u 50 % tal-pagamenti;

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) L-anness X li hemm mar-
regolament (UE) nru ... /2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-
Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond 
Marittimu u tas-Sajd Ewropew koperti 
mill-Qafas Strateġiku Komuni u li 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali 
dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-
Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1083/2006 jiddefinixxi fil-punt 1 tiegħu r-
riduzzjoni tal-perċentwali li jridu jiġu 
dedotti mill-fondi totali sospiżi, filwaqt li 
jitqiesu l-indikaturi tal-qgħad, tal-faqar u 
tal-kontrazzjoni tal-PGD;

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 12c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12c) Il-Fondi Strutturali u ta' 
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Investiment Ewropej flimkien mal-Fond 
għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond għas-Sajd 
jirrappreżentaw ammont altament 
sinifikattiv ta' bosta mill-investimenti 
pubbliċi tal-Istati Membri tal-UE. Isegwi 
li s-sospensjoni tagħhom tista' tkabbar 
bil-kbir l-iżbilanċi makroekonomiċi tal-
Istat Membru;

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 12d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12d) Is-sospensjoni tal-fondi tiskatta bil-
proċedura tal-iżbilanċi makroekonomiċi 
għandha titħalla għall-aħħar u għandha 
tieħu qies ta' analiżi fil-fond tal-indikaturi 
tal-qgħad, tal-faqar u tal-kontrazzjoni tal-
PGD;

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 12e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12e) Il-Parlament Ewropew jappoġġja l-
proposta tal-Kummissjoni li jinżamm 
elenku miftuħ ta' indikaturi li jkunu 
analizzati kif jingħad f'din il-proposta ta' 
regolament dwar il-forniment u l-kwalità 
tal-istatistika għall-proċedura ta' żbilanċi 
makroekonomiċi;
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Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 12f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12f) Jevidenzja li l-kwalità tal-istatistika 
fornita mill-Istati Membri hi altament 
importanti biex ikun hemm applikazzjoni 
koerenti tal-proċedura ta' żbilanċi 
makroekonomiċi.

Or. en


