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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) huwa l-istrument ewlieni tal-UE li għandu l-għan 
jiffinanzja proġetti dwar in-netwerk ewlieni li għandhom l-ogħla valur miżjud Ewropew li 
jirrigwardaw il-kisba tar-rabtiet transkonfinali neqsin, il-konġestjonijiet ewlenin u n-nodi 
multimodali. Is-CEF se jibbenefika l-Istati Membri kollha billi jipprovdi aċċess ugwali għas-
Suq Intern u jaċċelera l-iżvilupp tal-infrastruttura li teħtieġ l-UE. 

Fir-rigward tal-EUR 10 biljun trasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni u allokati fi ħdan is-CEF għal 
proġetti infrastrutturali tat-trasport esklussivament għal Stati Membri ta' Koeżjoni, dawn tal-
aħħar esprimew xi riservazzjonijiet u saħansitra oppożizzjoni. Madankollu, il-fondi allokati 
għal pajjiżi ta' Koeżjoni għandu jinstabilhom applikazzjoni immirata, billi jekk ma jintużawx, 
dawn se jmorru lura fil-Fond ta' Koeżjoni u għaldaqstant jintilfu. Hija r-responsabbiltà tal-
Parlament Ewropew, bħala koleġiżlatur li jaħdem fuq il-proposta tal-Kummissjoni u jdaħħal 
il-kjarifiki meħtieġa fit-test, bil-għan li jiġi żgurat l-appoġġ tal-Istati Membri kollha sabiex 
tinkiseb proposta tajba b’valur miżjud Ewropew. F'dan ir-rigward, ir-rapporteur ta' opinjoni 
jemmen li għandhom isiru l-kjarifiki li ġejjin fit-test:

L-EUR 10 biljun mill-Fond ta’ Koeżjoni m'għandhomx jitqiesu għal limitu massimu ta’ 
2.5 % tal-PDG. 

L-EUR 10 biljun trasferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni m'għandhomx jitqiesu għall-ilħuq tal-
metodoloġija ta’ limitu massimu ta’ 2.5% tal-PDG, kif propost fl-MFF. Fil-livell ta’ prinċipji, 
ma jagħmilx sens li jiġi inkluż strument amministrat ċentralment bħas-CEF fil-limitu 
massimu. Ħafna mill-proġetti għall-finanzjament huma proġetti transkonfinali u l-limitu 
massimu jista’ jwassal għal trattament mhux uniformi fuq iż-żewġ naħat ta’ proġett. Barra 
minn hekk, dan jintroduċi fil-konfront tal-Istati Membri ta' Koeżjoni element ta’ trattament 
mhux ugwali fl-ammonti ta’ flus bejn il-EUR 21.7 biljun u l-EUR 10 biljun, minħabba li waqt 
l-implimentazzjoni tal-proġett ibbażata fuq il-kompetizzjoni, dan il-limitu massimu, bħall-
pakketti tal-pajjiż kompletament fissi, mhuwiex possibbli li jiġi rispettat.

Enfasi akbar fuq proġetti transkonfinali f'reġjuni tal-fruntiera 

F’ħafna żoni tal-fruntiera, l-infrastruttura attwali għadha tirrifletti prinċipji nazzjonali limitati 
(mhux prijorità elettorali għall-Istati Membri li jippreferu investimenti infrastrutturali fiċ-
ċentru, għalkemm kruċjali biex jinkisbu benefiċċji mill-proċess ta’ integrazzjoni Ewropew u 
mis-suq intern), u r-reġjuni rispettivi jbatu minħabba l-pożizzjoni periferika tagħhom. Il-
maġġoranza tal-proġetti ta’ prijorità fil-fatt tikkonċerna proġetti ta’ infrastruttura 
transnazzjonali, iżda spiss proġetti fis-sezzjonijiet transkonfinali jitlestew fl-aħħar nett jew ma 
jitlestew xejn. Sa issa 26 mit-30 proġett ta' prijorità tat-TEN-T jikkonċernaw xogħlijiet 
f'reġjuni tal-fruntiera jew għandhom dimensjoni transkonfinali, iżda f'dawn il-proġetti kollha 
l-investimenti fir-reġjun tal-fruntiera ġew implimentati l-aħħar. 

Għandhom jiġu stabbiliti sinerġiji b'saħħithom bejn is-CEF u l-fondi ta' Koeżjoni. 

Is-sinerġiji fir-rigward ta’ proġetti infrastrutturali transkonfinali għandhom jiġu żviluppati 
wkoll mal-programmi ta’ kooperazzjoni territorjali ffinanzjati mill-Fond Ewropew għall-
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Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' Koeżjoni. Il-proġetti infrastrutturali transkonfinali 
anki dawk f'reġjuni aktar għonja għandhom ikunu eliġibbli b'mod espliċitu skont il-FEŻR, fil-
programmi tat-tkabbir u tal-impjiegi. 

Is-CEF għandu, f'xi każijiet, jipprovdi appoġġ għan-netwerk komprensiv. 

Barra minn hekk is-CEF għandu jkun aċċessibbli għal proġetti infrastrutturali fuq in-netwerk 
komprensiv b'limitu massimu ta' 5 % speċjalment għal proġetti f'reġjuni transkonfinali.  

Faċilità ta' kollegament aktar 'profonda' għat-tisħiħ tal-investiment f'infrastruttura 
ewlenija

Pajjiżi b’diffikultajiet finanzjarji jiddependu ħafna mill-investiment fl-infrastruttura, billi dan 
jistimula t-tkabbir u jiġġenera l-impjiegi. Għalhekk, Stati Membri b'diffikultajiet finanzjarji 
għandhom, fuq talba tagħhom stess, ikunu jistgħu jużaw ir-riżorsi li ġejjin minn korrezzjoni 
jew irkupru ta' flussi ta' flus fi ħdan il-qafas tas-CEF u/jew fi ħdan il-pakketti nazzjonali 
tagħhom għall-proġetti infrastrutturali. L-ammonti rispettivi għandhom jiġu ġestiti b’mod 
ċentralizzat mill-Kummissjoni fil-qafas ta’ programm dwar il-kompetittività u t-tkabbir. Dan 
għandu jinkoraġġixxi l-investiment fi proġetti infrastrutturali nazzjonali kif ukoll 
transnazzjonali u għaldaqstant jikkontribwixxi lejn valur miżjud Ewropew.

L-aħħar iżda mhux l-inqas, huwa xieraq li jiġi enfasizzat li viżjoni fil-livell tal-UE ta’ kuritur 
fuq distanzi twal li jmur lil hinn mill-fruntieri nazzjonali hija meħtieġa biex jiġu identifikati l-
ostakoli (infrastrutturali, tekniċi u amministrattivi) għal trasport bla xkiel, interoperabbli u 
intermodali u biex jiġu indirizzati dawn l-ostakoli. Dawn l-ostakoli mhux biss jagħmlu ħsara 
profonda lill-kompetittività Ewropea permezz ta’ żieda fl-ispejjeż u tnaqqis fl-affidabilità tal-
katina loġistika – huma jaffettwaw ukoll b’mod assimetriku l-pajjiżi l-aktar periferiċi u 
b’hekk tkompli titħassar il-koeżjoni territorjali tal-UE.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Għandhom jinkisbu sinerġiji mill-
qrib bejn l-istrumenti ta' finanzjament 
tas-CEF u l-FEŻR għall-finanzjament ta' 
infrastruttura f'reġjuni transkonfinali fil-
qafas tan-netwerk komprensiv.
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Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) 'netwerk komprensiv' huwa netwerk 
tat-trasport madwar l-Ewropa kollha, kif 
previst f'Kapitolu II tar-Regolament (UE) 
Nru XXXX/2012 [Linji gwida TEN-T] 
sabiex tiġi żgurata l-aċċessibilità għas-suq 
intern u l-interkonessjoni tar-reġjuni
kollha fl-Unjoni, inklużi reġjuni remoti u 
l-aktar periferiċi biex b'hekk tissaħħaħ il-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
bejniethom.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-għeluq tal-lakuni fil-kollegamenti u 
t-tneħħija tal-konġestjonijiet, 
prinċipalment fis-sezzjonijiet 
transkonfinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni tal-fruntieri jbatu minħabba s-sit periferiku tagħhom u għalhekk jiddependu b'mod 
speċjali mill-kollegamenti għan-netwerk tat-trasport tal-UE. Proġetti infrastrutturali għall-
bini tal-kollegamenti neqsin u għat-tneħħija tal-konġestjonijiet għandhom jiġu mħeġġa 
f'reġjuni tal-fruntiera sabiex jiġu kkollegati man-netwerk ewlieni u b'hekk jingħata aċċess 
aħjar għas-suq intern.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li tneħħi il-konġestjonijiet u tibni l-
kollegamenti neqsin, li jitkejlu mill-għadd 
ta' kollegamenti transkonfinali ġodda jew 
imtejba u konġestjonijiet imneħħija minn 
fuq rotot tat-trasport li jkunu bbenefikaw 
mis-CEF;

(i) li tneħħi l-konġestjonijiet u tibni l-
kollegamenti neqsin kemm fi ħdan l-
infrastruttura tat-trasport u kemm f'punti 
ta' kollegament bejniethom fil-punti ta' 
qsim tal-fruntiera, li jitkejlu mill-għadd ta' 
kollegamenti transkonfinali ġodda jew 
imtejba u konġestjonijiet imneħħija minn 
fuq rotot tat-trasport li jkunu bbenefikaw 
mis-CEF u bl-użu ta' kwoti u rati ta' 
kofinanzjament ogħla kif imsemmi fl-
Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni tal-fruntieri jbatu minħabba s-sit periferiku tagħhom u għalhekk jiddependu b'mod 
speċjali mill-kollegamenti għan-netwerk tat-trasport tal-UE. Rati ta' kofinanzjament ogħla u 
kwoti għandhom iħeġġu lill-Istati Membri jinvestu fi proġetti infrastrutturali f'reġjuni 
transkonfinali għall-għoti ta' aċċess għas-suq intern u bħala kontribut lejn koeżjoni aħjar 
bejn ir-reġjuni tal-UE. 

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) trasport: EUR 31 694 000 000, li 
minnhom EUR 10 000 000 000 għandhom 
jiġu trasferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni sabiex 
jintefqu b’konformità ma’ dan ir-
Regolament fl-Istati Membri eliġibbli 
għall-finanzjament mill-Fond ta’ Koeżjoni;

(a) trasport: EUR 31 694 000 000, li 
minnhom EUR 10 000 000 000 għandhom 
jiġu trasferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni sabiex 
jintefqu b’konformità ma’ dan ir-
Regolament, esklussivament fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-finanzjament mill-
Fond ta’ Koeżjoni;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-EUR 10 biljun trasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni huma allokati għal proġetti infrastrutturali 
f'pajjiżi ta' Koeżjoni biss. 

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pakkett finanzjarju tal-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa jista' jkopri spejjeż 
li għandhom x’jaqsmu ma' attivitajiet ta' 
preparazzjoni, monitoraġġ, kontroll, 
awditjar u evalwazzjoni li huma meħtieġa 
għall-ġestjoni tal-Programm u l-kisba tal-
objettivi tiegħu, b’mod partikolari studji, 
laqgħat ta’ esperti, sakemm huma relatati 
mal-objettivi ġenerali ta’ dan ir-
Regolament, spejjeż marbuta ma’ networks 
tal-IT li jiffokaw fuq ipproċessar u 
skambju ta’ informazzjoni, flimkien mal-
ispiża ta’ kull assistenza teknika u 
amministrattiva oħra mġarrba mill-
Kummissjoni għall-ġestjoni tal-Programm.

Il-pakkett finanzjarju tal-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa jista' jkopri spejjeż 
li għandhom x’jaqsmu ma' attivitajiet ta' 
preparazzjoni, monitoraġġ, kontroll, 
awditjar, evalwazzjoni u spejjeż 
amministrattivi li huma meħtieġa għall-
ġestjoni tal-Programm u l-kisba tal-
objettivi tiegħu, b’mod partikolari studji, 
laqgħat ta’ esperti, sakemm huma relatati 
mal-objettivi ġenerali ta’ dan ir-
Regolament, spejjeż marbuta ma’ networks 
tal-IT li jiffokaw fuq ipproċessar u 
skambju ta’ informazzjoni, flimkien mal-
ispiża ta’ kull assistenza teknika u 
amministrattiva oħra mġarrba mill-
Kummissjoni għall-ġestjoni tal-Programm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jingħata appoġġ akbar għall-iżvilupp tal-kapaċità amministrattiva sabiex il-
programmi jiġu implimentati b'suċċess fil-livelli nazzjonali u reġjonali. 

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Wara l-evalwazzjoni intermedjarja 
skont l-Artikolu 26.1, il-Kummissjoni 
tista’ tittrasferixxi bejn is-setturi l-
approprjazzjonijiet tal-allokazzjoni 

imħassar
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stabbilita fil-paragrafu 1, bl-eċċezzjoni 
tal-EUR 10 000 000 000 trasferiti mill-
Fond ta’ Koeżjoni għall-finanzjament ta' 
proġetti fis-settur tat-trasport fl-Istati 
Membri eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-flessibilità u r-riallokazzjoni tal-baġit bejn is-setturi tas-CEF għandhom jiġu evitati. Il-
fondi allokati għall-infrastruttura tat-trasport, speċjalment l-EUR 10 biljun meħuda mill-
Fondi ta' Koeżjoni, għandhom jappoġġaw biss l-infrastruttura tat-trasport.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) azzjonijiet li jimplimentaw in-netwerk 
komprensiv skont il-Kapitolu II tar-
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [Linji 
Gwida TEN-T] meta tali azzjonijiet 
jikkontribwixxu lejn l-iffaċilitar tal-flussi 
tat-traffiku transkonfinali jew għat-
tneħħija ta' konġestjonijiet u meta dawn l-
azzjonijiet jikkontribwixxu wkoll lejn l-
iżvilupp tan-netwerk prinċipali, sa limitu 
massimu ta' 5 % tal-pakkett finanzjarju 
għat-trasport kif speċifikat fl-Artikolu 5 
ta' dan ir-Regolament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda mressqa dwar Artikolu 2 - paragrafu 10a (ġdid)
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) azzjonijiet li jappoġġaw teknoloġiji 
ġodda u innovazzjoni għal mezzi kollha 
ta' trasport.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja l-effiċjenza mil-lat ta' enerġija u tal-karbonju, l-integrazzjoni tal-aspetti ambjentali 
fil-qasam tat-trasport hija wkoll kwistjoni ta' titjib kontinwu fil-prestazzjoni ambjentali tal-
flotta sabiex ikun hemm kontribut sħiħ fir-rigward tat-trasport intelliġenti u sostenibbli u 
sabiex tiġi megħjuna t-tranżizzjoni lejn l-istandards il-ġodda.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-assistenza teknika u 
amministrattiva għandha titqies kost 
eliġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi pprovdut appoġġ għat-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-proġetti speċjalment għal 
Stati Membri li għandhom preparazzjoni u kapaċità amministrattiva insuffiċjenti.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Proposti jistgħu jiġu mressqa minn 
wieħed jew bosta Stati Membri, 

1. Proposti jistgħu jiġu mressqa minn 
wieħed jew bosta Stati Membri, 
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organizzazzjonijiet internazzjonali, impriżi 
konġunti, jew impriżi pubbliċi jew privati 
jew korpi stabbiliti fl-Istati Membri.

organizzazzjonijiet internazzjonali, impriżi 
konġunti, bħar-raggruppament Ewropew 
ta' kooperazzjoni territorjali (REKT), jew 
impriżi pubbliċi jew privati jew korpi 
stabbiliti fl-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-ragruppament Ewropew ta' kooperazzjoni territorjali (REKT) huwa għodda unika fil-livell 
tal-UE li jista' jifforma kunċetti u jiżviluppa strateġiji lokali, jirrappreżenta l-awtorità 
amministrattiva fi programmi kumplessi li jgħaqqdu diversi sorsi ta' finanzjament u 
jimplimenta proġetti jew programmi. Ir-REKT jagħmilha possibbli li jnaqqas l-ispejjeż 
amministrattivi u l-kumplessità, b'valur miżjud żejjed f'sitwazzjonijiet transkonfinali.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) fir-rigward ta' għotjiet ta' flus għal 
xogħlijiet:

b) fir-rigward ta' għotjiet ta' flus għal 
xogħlijiet:

i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni ma għandux jaqbeż l-20 % tal-
ispiża eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament 
tista' tiġi miżjuda għal 30 % għal 
azzjonijiet li jindirizzaw il-konġestjonijiet; 
ir-rata ta' finanzjament tista' tiġi miżjuda
għal 40 % għal azzjonijiet li jikkonċernaw 
sezzjonijiet transkonfinali;

i) ferroviji u passaġġi tal-ilma fuq l-art: l-
ammont ta' għajnuna finanzjarja mill-
Unjoni għandu jkun 20 % tal-ispiża 
eliġibbli; ir-rata ta' finanzjament għandha 
tiżdied għal 30 % għal azzjonijiet li 
jindirizzaw il-konġestjonijiet; ir-rata ta' 
finanzjament għandha tiżdied għal 40 % 
għal azzjonijiet li jikkonċernaw sezzjonijiet 
transkonfinali; 30 % tal-fondi fl-ambitu 
tas-CEF għandhom ikunu allokati għal 
programmi dwar punti ta' qsim tal-
fruntiera. Huwa biss wara li jkunu 
tressqu sejħiet għal proġetti b'dimensjoni 
transkonfinali li l-Istati Membri jirċievu 
finanzjament għal proġetti oħra;

ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruportijiet, azzjonijiet sabiex 
jitnaqqas l-istorjbu li joħroġ mill-ferroviji 
li jġorru l-merkanzija permezz ta' twaħħil 
ta' tagħmir apposta mal-vetturi kollha li 
joperaw fuq il-linji tal-ferroviji, kif ukoll l-
iżvilupp ta' portijiet u pjattaformi 

ii) kollegamenti ta' transport fuq l-art bejn 
portijiet u ajruportijiet, azzjonijiet sabiex 
jitnaqqas l-istorbju li joħroġ mill-ferroviji 
li jġorru l-merkanzija permezz ta' twaħħil 
ta' tagħmir apposta mal-vetturi kollha li 
joperaw fuq il-linji tal-ferroviji, l-iżvilupp 
ta' portijiet u pjattaformi multimodali, kif 
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multimodali: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż 
l-20% tal-ispiża eliġibbli.

ukoll azzjonijiet li jappoġġaw teknoloġiji 
ġodda u innovazzjoni għal mezzi kollha 
ta' trasport: l-ammont ta' għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż 
l-20% tal-ispiża eliġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proġetti transkonfinali f'reġjuni tal-fruntiera spiss jitlestew l-aħħar u f'bosta każijiet ma 
jitlestewx. Allokazzjoni ta' 30 % tal-fondi se tagħti impetu żejjed lill-Istati Membri u lir-
reġjuni sabiex jiffokaw fuq dawn il-proġetti mill-aktar diffiċli u dan jiffaċilita t-tlestija 
tagħhom.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-regoli applikabbli għas-settur tat-
trasport skont dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw għal dawn is-sejħiet 
speċifiċi. Meta jkun il-waqt li jiġu 
implimentati dawn is-sejħiet, għandha 
tingħata l-ogħla prijorità possibbli lill-
proġetti li jirrispettaw l-allokazzjonijiet 
nazzjonali taħt il-Fond ta' Koeżjoni.

2. Ir-regoli applikabbli għas-settur tat-
trasport skont dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw għal dawn is-sejħiet 
speċifiċi. Meta jkun il-waqt li jiġu 
implimentati dawn is-sejħiet, għandha 
tingħata l-ogħla prijorità possibbli lill-
proġetti li jikkonċernaw sezzjonijiet 
transkonfinali u jirrispettaw l-
allokazzjonijiet nazzjonali taħt il-Fond ta' 
Koeżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess bħal f'Emenda 12.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-ammont ta’ EUR 10 000 000 000 
trasferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni ma 
għandux jitqies fil-metodoloġija ta’ limitu 
massimu ta’ 2.5 % tal-PDG għall-pajjiżi 
ta' Koeżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna mill-proġetti għall-finanzjament huma proġetti transkonfinali u l-limitu massimu jista’ 
jwassal għal trattament mhux uniformi fuq iż-żewġ naħat ta’ proġett. Barra minn hekk, għall-
Istati Membri ta' Koeżjoni jintroduċi element ta’ trattament mhux ugwali fl-ammonti ta’ flus 
bejn il-EUR 21.7 biljun u l-EUR 10 biljun, minħabba li waqt l-implimentazzjoni tal-proġett 
ibbażata fuq il-kompetizzjoni, dan il-limitu massimu, bħall-pakketti tal-pajjiż kompletament 
fissi, mhuwiex possibbli li jiġi rispettat.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Meta proġetti jkollhom livell 
suffiċjenti ta' maturità u kwalità kif ukoll 
valur miżjud tal-UE skont l-objettivi u l-
kriterji speċifikati f'dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tagħżel kemm 
jista' jkun possibbli, dawk il-proġetti li 
jirrispettaw l-allokazzjonijiet nazzjonali fl-
ambitu tal-Fond ta' Koeżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-ammont ta' EUR 10 biljun huwa trasferit mill-Fond ta' Koeżjoni (fond b'ġestjoni 
kondiviża) għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (strument b'ġestjoni ċentralizzata), iżda 
huwa ddedikat esklussivament lill-Koeżjoni tal-Istati Membri, huwa importanti li tiġi ċċarata 
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l-proċedura tal-għażla tal-proġetti applikabbli f'dan il-każ u kif se jkun possibbli li l-
allokazzjonijiet nazzjonali jiġu rispettati kemm jista' jkun tul il-proċess.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) Sabiex jiġi żgurat l-ogħla 
assorbiment possibbli tal-fondi trasferiti 
fl-Istati Membri kollha eliġibbli għall-
Fond ta' Koeżjoni, għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lill-azzjonijiet ta' 
appoġġ tal-programm skont dan ir-
Regolament, immirati li jsaħħu l-kapaċità 
istituzzjonali u l-effiċjenza tal-
amministrazzjonijiet pubbliċi u tas-
servizzi pubbliċi relatati mal-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta' proġetti li 
jimplimentaw objettivi CEF. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-ammont ta' EUR 10 biljun huwa trasferit mill-Fond ta' Koeżjoni (fond b'ġestjoni 
kondiviża) għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (strument b'ġestjoni ċentralizzata), iżda 
huwa ddedikat esklussivament lill-Koeżjoni tal-Istati Membri, huwa importanti li tiġi ċċarata 
l-proċedura tal-għażla tal-proġetti applikabbli f'dan il-każ u kif se jkun possibbli li l-
allokazzjonijiet nazzjonali jiġu rispettati kemm jista' jkun tul il-proċess.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3d) Għall-appoġġ tal-Istati Membri 
eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni, u li 
jistgħu jesperjenzaw diffikultajiet fit-
tfassil ta' proġetti b'livell suffiċjenti ta' 
maturità, kwalità u valur miżjud tal-UE, 
jiġu organizzati sejħiet għal proposti 
addizzjonali skont l-Artikolu 11(2) ta' dan 
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ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-ammont ta' EUR 10 biljun huwa trasferit mill-Fond ta' Koeżjoni (fond b'ġestjoni 
kondiviża) għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (strument b'ġestjoni ċentralizzata), iżda 
huwa ddedikat esklussivament lill-Koeżjoni tal-Istati Membri, huwa importanti li tiġi ċċarata 
l-proċedura tal-għażla tal-proġetti applikabbli f'dan il-każ u kif se jkun possibbli li l-
allokazzjonijiet nazzjonali jiġu rispettati kemm jista' jkun tul il-proċess.   

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
1. L-Istati Membri b'diffikultajiet 
finanzjarji li jaqgħu fl-ambitu tad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 22 u tal-
Artikolu 100(3) tar-Regolament (UE) Nru
XXX/XXXX (ir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni) apparti r-rata 
ta' kofinanzjament ogħla sa massimu ta 
10 % anki taħt is-CEF1, jistgħu, fuq talba 
tagħhom jużaw 
(i) riżorsi li ġejjin minn flussi ta' flus 
irkuprati fil-qafas tas-CEF għal proġetti 
infrastrutturali;
(ii) ir-riżorsi li ġejjin minn korrezzjoni 
u/jew irkupru ta' flussi ta' flus fi ħdan il-
pakketti nazzjonali tagħhom għal proġetti 
infrastrutturali; 
(iii) l-ammonti rispettivi għandhom jiġu 
ġestiti b’mod ċentralizzat mill-
Kummissjoni fil-qafas ta’ programm dwar 
il-kompetittività u t-tkabbir. Dan għandu 
jinkoraġġixxi l-investiment fi proġetti 
infrastrutturali nazzjonali kif ukoll 
transnazzjonali u għaldaqstant 
jikkontribwixxi lejn valur miżjud 
Ewropew.
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_________________
1 Idem 3, Artikolu 11 (3)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Stati Membri b'diffikultajiet finanzjarji jiddependu b'mod partikolari fuq l-infrastruttura billi 
din tiffavorixxi l-impjiegi u tistimola t-tkabbir.  

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Qabel ma l-Kummissjoni tieħu 
kwalunkwe deċiżjoni minn dawk previsti 
fil-paragrafi 1, 2 u 3, hija għandha 
teżamina l-każ partikolari u tgħarraf lill-
benefiċjarji kkonċernati sabiex b'hekk 
huma jkunu jistgħu jressqu l-kummenti 
tagħhom saż-żmien stipulat.

4. Qabel ma l-Kummissjoni tieħu 
kwalunkwe deċiżjoni minn dawk previsti 
fil-paragrafi 1, 2 u 3, hija għandha 
teżamina l-każ partikolari u tgħarraf lill-
benefiċjarji kkonċernati sabiex b'hekk 
huma jkunu jistgħu jressqu l-kummenti 
tagħhom sa mill-anqas tliet xhur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tul ta' żmien ta' mill-anqas 3 xhur għandu jagħti biżżejjed żmien għall-awtoritajiet nazzjonali 
u lokali sabiex jippreparaw analiżi dettaljata u jressqu osservazzjonijiet sinifikanti dwar 
proġett partikolari qabel ma l-Kummissjoni Ewropea tieħu azzjoni.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-istrumenti finanzjarji għandhom 
jindirizzaw objettiv ta' politika speċifiku 
wieħed jew aktar tal-Unjoni, joperaw 
b'mod mhux diskriminatorju, għandhom 
ikollhom data ta' tmiem ċara, jirrispettaw 
il-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba u 
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jkunu jikkomplementaw strumenti 
tradizzjonali bħal għotjiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-istrumenti finanzjarji għandu jkun regolat tajjeb u għandhom jiġu pprovduti 
biżżejjed garanziji sabiex jitnaqqas ir-riskju għall-flus pubbliċi u jissaħħu l-effetti ta' 
ingranaġġ. 

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandha tingħata lill-Kummissjoni s-
setgħa li taddotta atti ddelegati msemmija 
fl-Artikolu 20 għal perjodu ta' żmien 
indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament.

2. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 20 għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ 3 snin minn
... *. Il-Kummissjoni għandha tfassal 
rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa 
mhux aktar tard minn 9 xhur qabel it-
tmiem tal-perjodu ta' tliet snin. Id-delega 
ta’ setgħa għandha tiġġedded b'mod 
taċitu għal perjodi ta’ żmien identiċi, 
dment li l-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill ma jopponux tali estensjoni sa 
mhux aktar tard minn 3 xhur qabel it-
tmiem ta' kull perjodu.
_________________
ĠU: Daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-atti delegati ma għandhomx jantiċipaw is-setgħat tal-leġiżlaturi u għalhekk għandhom jiġu 
inklużi dispożizzjonijiet li jipprevedu monitoraġġ regolari tas-setgħat eżekuttivi tal-
Kummissjoni. 
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att iddelegat addottat skont l-
Artikolu 20 għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni la 
mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-
Kunsill fi żmien xahrejn minn mindu tkun 
saret in-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-
iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill it-tnejn ikunu 
informaw lill-Kummissjoni li mhumiex 
sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jkun estiż b’xahrejn fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att iddelegat addottat skont l-
Artikolu 20 għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni la 
mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-
Kunsill fi żmien 3 xhur minn mindu tkun 
saret in-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-
iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill it-tnejn ikunu 
informaw lill-Kummissjoni li mhumiex 
sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jkun estiż bi 3 xhur  fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard minn nofs l-2018, il-
Kummissjoni għandha tagħmel rapport ta' 
evalwazzjoni dwar il-kisba tal-objettivi tal-
miżuri kollha (fuq il-livell ta' riżultati u 
impatti), l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u l-
valur miżjud Ewropew tagħhom, fil-
perspettiva ta' deċiżjoni li tittieħdet fuq it-
tiġdid, modifika jew sospensjoni tal-
miżuri. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni 
għandha tindirizza jekk hemmx lok għal 
simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tagħha, jekk l-objettivi kollha 
għadhomx rilevanti, kif ukoll il-kontribut 
tal-miżuri għall-prijoritajiet tal-Unjoni li 
jkun hemm tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv. Din għandha tikkunsidra r-

1. Sa mhux aktar tard minn nofs l-2016, il-
Kummissjoni għandha tagħmel rapport ta' 
evalwazzjoni dwar il-kisba tal-objettivi tal-
miżuri kollha (fuq il-livell ta' riżultati u 
impatti), l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u l-
valur miżjud Ewropew tagħhom, fil-
perspettiva ta' deċiżjoni li tittieħdet fuq it-
tiġdid, modifika jew sospensjoni tal-
miżuri. Barra minn hekk il-valutazzjoni 
għandha tindirizza jekk hemmx lok għas-
simplifikazzjoni, il-koereza interna u 
esterna tiegħu, ir-rilevanza kontinwa tal-
għanijiet kif ukoll il-kontribut tal-miżuri 
fil-prijoritajiet tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, inkluż l-
impatt fuq il-koeżjoni ekonomika, soċjali 
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riżultati li joħorġu mill-evalwazzjoni 
rigward l-impatt fit-tul tal-miżuri li jkunu 
ttieħdu qabel.

u territorjali. Din għandha tikkunsidra r-
riżultati li joħorġu mill-evalwazzjoni 
rigward l-impatt fit-tul tal-miżuri li jkunu 
ttieħdu qabel.

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Anness – Parti I- tabella 2 –filliera 4 – kolonna 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kanali fil-Ġermanja tal-Punent,
Mittellandkanal, Hannover – Magdeburg -
Berlin IWW ("Passaġġi tal-Ilma fuq l-
Art")

Kanali fil-Ġermanja tal-Punent - Enschede
- Dortmund Ems Kanal - Mittellandkanal, 
Hannover – Magdeburg - Berlin

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija ta' dan il-kollegament nieqes toħloq assi multimodali ekoloġiku mil-Lvant għall-
Punent minn Amsterdam għal Berlin, li jikkollega mezzi ta' trasport multipli u huwa 
favorevoli għall-ambjent billi jiddevja t-traffiku minn fuq l-awtostradi u l-linji ferrovjarji. 
Vapur tal-merkanzija jiffranka 30 siegħa ta' tbaħħir bejn Rotterdam u Berlin.


