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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta' att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond ta' 
Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1084/2006
(COM(2011)0612/2 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011) 0612/2),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 177 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0325/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-25 ta’ April 
20121;

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għar-Reġjuni tat-3 ta’ Mejju 20122;

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, kif ukoll l-opinjonijiet 
tal-Kumitat għall-Baġits, tal-Kumitat għall-Ambjent, is-saħħa pubblika u s-Sikurezza tal-
Ikel, il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għat-Trasport u t-
Turizmu (A7-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal Regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-Fond ta' Koeżjoni għandu 

                                               
1 Għadha ma ġietx ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali.
2 Għadha ma ġietx ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali.
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jappoġġa l-proġetti ta' infrastruttura tat-
trasport previsti mir-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal- […] li jistabbilixxi l-
Faċilità  "Nikkollegaw l-Ewropa"1, għal 
ammont totali ta' EUR XX li għandhom 
jintużaw għall-Istati Membri eliġibbli 
għal finanzjament mill-Fond ta' Koeżjoni 
biss, u bir-rati ta' kofinanzjament 
applikabbli għal dan tal-aħħar. Il-proċess 
ta' għażla ta' proġetti għandu jsir skont l-
objettivi u l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 
[11] tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[li jistabbilixxi l-Faċilità "Nikkollegaw l-
Ewropa"]; madankollu, sal-31 ta' 
Diċembru 2016, l-għażla tal-proġetti 
eliġibbli għall-finanzjament għandha ssir 
fir-rispett tal-allokazzjonijiet nazzjonali 
trasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni għall-
Faċilità "Nikkollegaw l-Ewropa".
_____________
1 ĠU L ...

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-idea li jiġi trasferiti fondi mill-Fond ta' Koeżjoni lill-Faċilità "Nikkollegaw l-Ewropa" 
għandha tiġi speċifikata f'dan ir-Regolament, peress li taffettwa l-allokazzjonijiet nazzjonali 
tal-Fond ta' koeżjoni. Perjodu ta' 3 snin, li matulu jiġu garantiti l-allokazzjonijiet nazzjonali, 
ikun neċessarju biex jiġi żgurat li l-Istati Membri kollha jkunu jistgħu jħejju il-pipeline ta' 
proġett bl-użu tal-istrumenti ta' għajnuna mill-Kummissjoni disponibbli. Wara dan il-perjodu, 
ir-regoli normali maħsuba mir-regolament dwar il-Faċilità "Nikkollegaw l-Ewropa" jkunu 
applikabbli.

Amendment 2

Proposta għal Regolament
Premessa 3 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 1

(3b) L-Artikolu 192(5) tat-Trattat 
jipprevedi eċċezzjoni għall-prinċipju 
ġenerali li jinsab fl-Artikolu 191(2) tat-
Trattat. Għandu għalhekk ikun żgurat 
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kemm jista' jkun li jkun hemm 
prevenzjoni tad-dannu, u li min iniġġes 
iħallas.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ tal-Fond ta' koeżjoni għandu jkun kollu kemm hu għall-ilħiq tal-objettivi primarji 
tiegħu. Id-danni għalhekk għandhom jiġu pprevenuti l-ewwel u qabel kollox permezz ta' 
applikazzjoni profonda tal-leġiżlazzjoni applikabbli fis-seħħ. Meta ma jistgħux jiġu prevenuti 
d-danni, l-applikazzjoni tal-prinċipju "min iniġġes iħallas" għandu jsir ir-regola, u l-użu tal-
Fond ta' Koeżjoni, filwaqt li msemmi fit-Trattat, għandu biss jirrappreżenta extrema ratio.

Emenda 3

Proposta għal Regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 1

(4a) L-Unjoni Ewropea u bosta Stati 
Membri huma msieħba mal-Konvenzjoni
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' 
Persuni b'Diżabbiltajiet, fiwaqt li l-Istati 
Membri li jifdal huma fil-proċess li 
jirretifikawha. Fl-implimentazzjoni tal-
proġetti rilevanti huwa importanti li l-
aċċessibbiltà ta’ persuni b’diżabbiltajiet 
tiġi kkunsidrata fl-ispeċifikazzjoni tal-
proġetti, kif imsemmi fl-Artikolu 9 tal-
Konvenzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara r-ratifika mill-Unjoni Ewropea tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet 
ta' Persuni b'Diżabilità, il-proġetti li jirċievu appoġġ finanzjarju tal-UE għandhom jiżguraw 
aċċessibilità għal persuni b'diżabilità anke iktar minn qatt qabel.
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Emenda 4

Proposta għal Regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 1

(5) Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-għamla ta' 
attivitajiet li jistgħu jiġu ffinanzjati mill-
Fond ta' Koeżjoni taħt l-objettivi definiti 
f'ir-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR]. Fl-istess ħin, l-infiq barra l-ambitu 
tal-Fond ta' Koeżjoni għandu jkun definit u 
kkjarifikat, inkluż ir-rigward dwar it-
tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' 
serra f'installazzjonijiet li jaqgħu taħt id-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' 
Ottubru 2003, li tistabbilixxi skema għall-
iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra ġewwa l-Komunità u 
temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE.

(5) Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-għamla ta' 
attivitajiet li jistgħu jiġu ffinanzjati mill-
Fond ta' Koeżjoni taħt l-objettivi definiti 
f'ir-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR]. Fl-istess ħin, l-infiq barra l-ambitu 
tal-Fond ta' Koeżjoni għandu jkun definit u 
kkjarifikat, inkluż fir-rigward tal-
investiment biex jintlaħaq it-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra minn 
attivitajiet li jaqgħu taħt l-Anness I tad-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' 
Ottubru 2003, li tistabbilixxi skema għall-
iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra ġewwa l-Komunità u 
temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja u tisħin u tkessiħ distrettwali jistgħu jkunu għodod 
importanti biex tittejjeb il-prestazzjoni lejn l-ilħiq tal-objettivi Ewropa 2020, u t-tnaqqis tan-
nefqa tal-enerġija taċ-ċittadini. L-esklużjoni ta' appoġġ previst mill-proposta għandu biss 
jikkonċerna l-attività ta' kombustjoni ta' dawn l-istallazzjonijiet u għalhekk is-sors tal-
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra, u b'hekk il-possibilità ta' appoġġ taħt il-Fond ta' 
koeżjoni titneħħa favur elementi li jifdal u n-netwerk ta' distribuzzjoni.

Emenda 5

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 1

(ba) proġetti ta' infrastruttura tat-trasport 
previsti fir-Regolament (UE) Nru 
[…]/2012 [li jistabbilixxi l-Faċilità 
"Nikkollegaw l-Ewropa"] għal ammont 



PR\897482MT.doc 9/16 PE486.124v01-00

MT

toali ta' EUR XX, bi qbil mal-kriterji 
previsti f'dan ir-regolament. Sal-31 ta' 
Diċembru 2016, l-għażla tal-proġetti 
eliġibbli għal finanzjament għandha ssir 
fir-rispett tal-allokazzjonijiet nazzjonali 
skont il-Fond ta' Koeżjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta’ Emenda 1.

Emenda 6

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 1

(b) it-tnaqqis ta' emissjoni ta' gass b'effett 
ta' serra f'installazzjonijiet li jaqgħu taħt 
id-Direttiva 2003/87/KE;

(b) investiment biex jintlaħaq it-tnaqqis 
tal-emissjoni ta' gass b'effett ta' serra minn 
attivitajiet li jaqgħu taħt l-Anness 1 tad-
Direttiva 2003/87/KE; Attivitajiet 
imwettqa bħala proġetti pilota jew b'użu 
totali ta' enerġiji rinnovabbli 
m'għandhomx ikunu koperti minn din l-
esklużjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta’ Emenda 4.

Emenda 7

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 1

(c) akkomodazzjoni. (c) akkomodazzjoni minbarra meta tkun 
b'rabta mal-promozzjoni tal-effiċjenza fl-
użu tal-enerġija u l-użu ta' enerġija 
rinnovabbli.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ għall-effiċjenza tal-enerġija u l-użu tal-enerġija rinnovabbli fis-settur tal-
akkomodazzjoni huwa l-iktar mod effikaċi f'termini ta' spejjeż biex jintlaħqu l-objettivi 
Ewropea 2020, b'mod partikolari b'rabta mal-effiċjenza tal-enerġija. Dan se jkun ukoll ta' 
għajnuna kbira għat-tnaqqis fl-infiq fid-dar, f'termini ta' enerġija.

Emenda 8

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 − punt a − punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 1

(iii) appoġġ lill-użu tal-effiċjenza 
enerġetika u l-enerġija rinnovabbli 
f'infrastrutturi pubbliċi;

(iii) is-sostenn tal-effiċjenza enerġetika u l-
użu tal-enerġija rinnovabbli f'infrastrutturi 
pubbliċi u fis-settur tad-djar u fis-settur 
tal-akkomodazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta’ Emenda 7.

Emenda 9

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – punt a – punt va (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 1

(va) l-appoġġ lin-netwerk tad-
distribuzzjoni ta' koġenerazzjoni ta' 
effiċjenza għolja u tisħin u tiksiħ 
distrettwali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta’ Emenda 4.
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Emenda 10

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 - punt c - punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 1

(iii) il-protezzjoni u r-restawr tal-
bijodiversità anki permezz ta' infrastrutturi 
ambjentali;

(iii) il-protezzjoni u r-restawr tal-
bijodiversità anki permezz ta' infrastrutturi 
ambjentali u 'Natura 2000';

Or. en

Ġustifikazzjoni

Natura 2000 huwa għodda prijoritarja biex tiġi protetta u ristawrata l-bijodiversità kif 
iddikjarat fil-prijorità ta' investiment. Hemm potenzjal kbir ta' programmi ta' ristawr fuq 
skala kbira ta' siti Natura 2000 bl-appoġġ tal-Fond ta' Koeżjoni.

Emenda 11

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 - punt c - punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 1

(iv) it-titjib tal-ambjent urban, inkluża r-
riġenerazzjoni tas-siti industrijali 
abbandunati (brownfield sites), u t-tnaqqis 
fit-tniġġis tal-arja.

(iv) it-titjib tal-ambjent urban u rurali, 
inkluża r-riġenerazzjoni tas-siti industrijali 
abbandunati (brownfield sites), u t-tnaqqis 
fit-tniġġis tal-arja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żoni rurali m'għandhomx jiġu esklużi mill-appoġġ mill-Fond ta' Koeżjoni.

Emenda 12

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – punt d –punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 1

(ii) jiġu żviluppati sistemi tat-trasport 
b'kuxjenza ambjentali u b'livell ta' karbonju 
baxx, kif ukoll il-promozzjoni ta' mobilità 

(ii) jiġu żviluppati sistemi tat-trasport 
b'kuxjenza ambjentali u b'livell ta' karbonju 
baxx, kif ukoll il-promozzjoni ta' mobilità 
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urbana sostennibbli; sostennibbli u aċċessibbli għall-pubbliku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta’ Emenda 3.

Emenda 13

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – punt d – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 1

(iii) jiġu żviluppati sistemi ferrovjarji 
komprensivi, ta' kwalità għolja u 
interoperabbli;

(iii) jiġu żviluppati sistemi ferrovjarji 
komprensivi, ta' kwalità għolja, aċċessibbli
u interoperabbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta’ Emenda 3.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-proposta tal-Kummissjoni dwar il-Fond ta’ Koeżjoni 

Fil-kuntest tal-pakkett leġiżlattiv għall-Politika ta' Koeżjoni kif propost mill-Kummissjoni, il-
Fond ta' Koeżjoni huwa parti mill-Fondi tal-Qafas Strateġiku Komuni l-ġodda, li se jkunu qed 
ikopru l-Fondi Strutturali, il-Fond ta’ Koeżjoni, kif ukoll il-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u għas-Sajd Ewropew. Dawk il-fondi kollha se jkunu 
soġġetti għal dispożizzjonijiet komuni f'bosta oqsma tal-programmazzjoni u tal-ġestjoni 
finanzjarja. Barra minn hekk, u bħalma ġara matul il-perjodu attwali ta’ programmazzjoni, 
il-Fond ta’ Koeżjoni, il-FERD u l-FSE se jibqgħu soġġetti għal ġabra ulterjuri ta’ regoli 
komuni speċifiċi dwar il-programmazzjoni, il-ġestjoni u l-monitoraġġ. 

Għad illi l-Kummissjoni tipproponi qafas ġdid għall-fondi, l-ambitu u l-objettivi speċifiċi 
għall-Fond ta’ Koeżjoni mhux se jinbidlu drammatikament apparagun tal-perjodu attwali ta’ 
programmazzjoni1.

Fil-proposta tagħha għal regolament li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet komuni għall-fondi 
kollha li se jieħdu post ir-Regolament Ġenerali ta’ bħalissa (is-CPR), il-Kummissjoni 
pproponiet struttura differenti ta’ missjonijiet u objettivi għall-fondi, billi ssottomettiet il-
Fondi kollha għall-objettiv tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, ħalli jingħata kontribut 
lill-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv. Il-Fond ta’ Koeżjoni 
se jikkontribwixxi għal dan l-objettiv u għal din il-missjoni billi jappoġġa l-Istati Membri li d-
dħul nazzjonali gross tagħhom per capita hu anqas minn 90% tad-dħul nazzjonali gross per 
capita tal-UE-27. B’dana kollu, il-kamp ta’ azzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni se jibqa' jkun dirett 
lejn l-għoti ta’ appoġġ finanzjarju għal proġetti fil-qasam tal-ambjent u għan-netwerks trans-
Ewropej fil-qasam tal-infrastruttura tat-trasport, filwaqt li jkun żgurat ekwilibriju xieraq, u 
skont il-ħtiġijiet ta’ investiment u infrastruttura speċifiċi għal kull Stat Membru (Artikolu 2 
tal-proposta għal Regolament dwar il-Fond ta' Koeżjoni).

L-ambitu tal-appoġġ, b'dana kollu, ġie mmodifikat kemmkemm, billi l-Artikolu 2(2) tal-
proposta għal Regolament dwar il-Fond ta' Koeżjoni jimmodifika l-każijiet ta' esklużjoni mill-
appoġġ, billi jżid ir-riduzzjoni tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta' serra f'installazzjonijiet 
li jidħlu fl-ambitu tad-Direttiva 2003/87/KE. Ir-riferimenti għall-imgħax fuq id-debiti, ix-xiri 
ta’ art għal ammont li jaqbeż l-10% tan-nefqa totali eliġibbli għall-operazzjoni kkonċernata u 
t-taxxa fuq il-valur miżjud rikuperabbli, li bħalissa hemm dispost għalihom fl-Artikolu 3(a), 
(b) u (e) tar-Regolament Ġenerali, issa huma inklużi fl-Artikolu 59(3) tal-istess Regolament, li 
huwa dispożizzjoni komuni applikabbli għall-fondi kollha tal-CPR.

Waħda mill-karatteristiċi l-ġodda apparagun tar-regolament attwali hi fl-Artikolu 3 tal-
proposta għal Regolament dwar il-Fond ta’ Koeżjoni, li skont il-prinċipju tal-konċentrazzjoni 
tematika kif hemm dispost għalih fl-Artikolu 16 tar-Regolament Ġenerali, jiddisponi li l-

                                               
1 Ta’ min wieħed jinnota li l-proposta tal-Kummissjoni li tiddelinea l-Qafas Finanzjarju Multiannwali għas-snin 
2014-2020 talloka ammont ta’ EUR 68.7 biljun għall-Fond ta’ Koeżjoni, inklużi EUR 10 biljun maħturin għall-
Faċilità Connecting Europe.
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appoġġ tal-Fond ta’ Koeżjoni jkun soġġett għal lista ta’ prijoritajiet ta’ investiment, fl-ambitu 
kif definit aktar ’il fuq u b'rabta mal-objettivi tematiċi kif definiti fl-Artikolu 9 tal-CPR, u 
b’mod partikolari:

(a) l-appoġġ lil bidla lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fis-setturi 
kollha;
(b) il-promozzjoni tal-adattament għat-tibdil fil-klima, il-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji;
(c) il-protezzjoni tal-ambjent u l-promozzjoni tal-effiċjenza tar-riżorsi;
(d) il-promozzjoni ta' trasport sostenibbli u t-tneħħija ta' ostakoli fl-infrastrutturi tan-
netwerks ewlenin; kif ukoll
(e) it-titjib tal-kapaċità istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika effiċjenti.

Kull wieħed minn dawn l-objettivi huwa mbagħad soddiviż f’sottogrupp speċifiku ta’ 
prijoritajiet ta’ investiment kif elenkat taħt kull wieħed mill-objettivi.

Issa hemm dispożizzjoni espliċita li tiddisponi dwar l-appoġġ għat-titjib tal-kapaċità 
istituzzjonali, billi din hi meqjusa ħtieġa partikolari fil-qasam tal-Politika ta' Koeżjoni 
minħabba fid-daqs u s-sinifikat tal-proġetti li għandhom jiġu appoġġati1.

Bħal fil-każ tal-iskema tranżitorja ta' bħalissa li hemm dispost għaliha fl-Artikolu 8(3) tar-
Regolament Ġenerali, ir-Regolament Ġenerali jistipula li dawk l-Istati Membri eliġibbli għal 
finanzjament skont il-Fond ta' Koeżjoni fl-2013, imma li d-dħul nazzjonali gross nominali 
tagħhom per capita jaqbeż id-90% tad-dħul nazzjonali gross per capita medju tal-UE-27, 
jirċievu appoġġ mill-Fond ta’ Koeżjoni fuq bażi tranżitorja u speċifika.

Id-dispożizzjonijiet dwar il-kondizzjonalità li jinsabu fl-Artikolu 4 tar-Regolametn Ġenerali 
huma issa parti mis-CPR (Titolu II, Kapitoli III u IV).

Il-proposta għal Regolament dwar il-Fond ta’ Koeżjoni fiha elementi ġodda oħrajn, 
apparagun mar-Regolament fis-seħħ. Fil-kuntest tat-tiftixa għal proċess li jkun aktar orjentat 
lejn ir-riżultati ħalli jkunu żgurati programmi ta’ politika ta’ koeżjoni orjentati lejn ir-riżultati, 
u l-implementazzjoni effikaċi tal-Fondi, u bħalma fil-każ tal-FEŻR, il-Kummissjoni tintroduċi 
indikaturi komuni għall-Fond ta' Koeżjoni (Artikolu 4 u Anness għall-proposta għal 
Regolament dwar il-Fond ta' Koeżjoni), ħalli tivvaluta l-progress tal-implementazzjoni tal-
programm lejn il-ksib tal-objettivi (Artikolu 24(3) tas-CPR).

L-emendi proposti 

L-ambitu tal-Fond ta' Koeżjoni (Artikolu 2 tal-proposta għal Regolament dwar il-Fond ta' 
Koeżjoni) għandu jitwessa' ħalli jinkludi l-appoġġ għall-effiċjenza enerġetika u l-enerġija 
rinnovabbli fis-settur tal-akkomodazzjoni, kif ġa kkontemplat għall-infrastrutturi pubbliċi.

Ir-raġuni ewlenija hija li skont l-aħħar ċifri disponibbli, inklużi dawk tal-Kummissjoni 

                                               
1 Barra minn hekk, l-Artikolu 14(e)(i) tar-Regolament Ġenerali jippreskrivi li l-Kuntratt ta’ Sħubija jiddelinea l-
arranġamenti għalbiex tkun żgurata implementazzjoni effiċjenti tal-Fondi skont ir-Regolament Ġenerali, inkluża 
valutazzjoni ta’ jekk hemmx il-ħtieġa ta’ tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva tal-awtoritajiet u, fejn ikun xieraq, 
tal-benefiċjarji.
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Ewropea, biċ-ċifri ta’ bħalissa l-UE se tkun tista’ tikseb biss anqas minn nofs l-objettiv prefiss 
ta’ żieda ta’ 20% fl-effiċjenza enerġetika sal-2020. L-appoġġ tal-Fond ta' Koeżjoni għal tali 
investimenti jkun jirrappreżenta l-aktar mod li jżomm il-benefiċċju bejn il-kost u l-effikaċja 
għall-ksib tal-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020.

Barra minn hekk, dan jirrappreżenta benefiċċju enormi għall-ambjent, għall-SMEs involuti 
direttament jew indirettament u għalhekk għall-ħolqien ta' impjiegi ġodda, u fl-aħħar nett iżda 
mhux l-anqas importanti għaċ-ċittadini f'termini tal-infiq enerġetiku tagħhom. Fl-istess ħin, l-
iffrankar tal-enerġija u żieda fl-użu ta' sorsi rinnovabbli se jgħinu l-kawża tal-iżgurar tas-
sigurtà tal-enerġija għall-Istati Membri kkonċernati.

Din il-miżura tkun ta' benefiċċju partikolari għal dawk ir-reġjuni li, minħabba l-kriterji ta' 
eliġibilità differenti tal-FEŻR u tal-Fond ta' Koeżjoni, se jkunu jistgħu jirċievu fondi 
addizzjonali għall-iskop imsemmi. 

Il-proposta tal-Kummissoni teskludi wkoll mill-finanzjament "ir-riduzzjoni tal-emissjonijiet 
ta’ gassijiet b'effett ta' serra f'installazzjonijiet li jidħlu fl-ambitu tad-Direttiva 2003/87/KE"; 
Tali esklużjoni ġenerali ta' finanzjament għall-faċilitajiet li jaqgħu taħt l-iskema tal-UE għan-
negozjar ta' emissjonijiet, ifisser ukoll li tisħin u tkessiħ distrettwali u impjanti ta' 
koġenerazzjoni ma jkunux jistgħu jirċievu għajnuna finanzjarja mill-UE.

Attwalement installazzjonijiet bħal dawn huma eliġibbli skont il-Fond ta' Koeżjoni (kif ukoll 
skont l-FEŻR), minħabba l-impatt ferm pożittiv tagħhom fuq l-ambjent f'termini ta' effiċjenza 
fl-enerġija, l-użu ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli, u għalhekk f'termini ta' tnaqqis tal-
emissjonijiet u s-sigurtà tal-enerġija. Xorta baqagħlhom marġini ta' żvilupp suffiċjenti, u jista' 
jkollhom impatt pożittiv qawwi fuq l-objettivi tal-UE dwar l-enerġija u l-klima. 

Wara li titqies l-importanza tat-tisħin distrettwali u tal-impjanti ta' koġenerazzjoni fl-Istati 
Membri li jaqgħu taħt il-Fond ta' Koeżjoni, u fid-dawl tal-għan istituzzjonali tal-Fond ta' 
Koeżjoni li jsostni investimenti relatati mal-ambjent u mat-tranżizzjoni għal ekonomija 
b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, l-esklużjoni minn sostenn imsemmija hawn fuq 
għandha tinvolvi biss l-attività ta' kombustjoni ta' tali stallazzjonijiet u għalhekk is-sors tal-
emissjonijiet tal-gass b'effett ta' serra, li tħalli l-possibbiltà li jingħata sostenn skont il-Fond ta' 
Koeżjoni favur l-elementi li fadal u tan-netwerk ta' distribuzzjoni.

Tisħin u tkessiħ distrettwali u impjanti ta' koġenerazzjoni ta' mhux aktar minn 20 MW ma 
jkollhomx limiti ta' sostenn, bħalma jkollhom impjanti stabbiliti bħala proġetti pilota, jew 
dawk li jagħmlu użu minn enerġiji rinnovabbli biss.

Proposta tal-Kummissjoni biex jiġi trasferit l-ammont ta' EUR 10 000 000 000 mill-Fond ta' 
Koeżjoni għall-Faċilità "Nikkolegaw l-Ewropa" għas-sostenn ta' proġetti għall-infrastruttura 
tat-trasport teħtieġ li tkun speċifikata u ċċarata fir-Regolament tal-Fond ta' Koeżjoni.

Fir-rigward tal-ammont, meta wieħed iqis in-negozjati li għaddejjin għall-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali, huwa kmieni wisq biex jiġi ffissat l-ammont eżatt li għandu jiġi ttrasferit għall-
Faċilità "Nikkollegaw l-Ewropa". It-trasferiment jista' jirrispetta ċ-ċifri proposti mill-
Kummissjoni biss jekk ir-riżorsi allokati lill-Politika ta' Koeżjoni skont il-MFF il-ġdid se 
jkunu biżżejjed.
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Il-fondi trasferiti mill-Fond ta' Koeżjoni għall-Faċilità "Nikkollegaw l-Ewropa" mbagħad 
ikollhom jintużaw għall- finanzjament ta' proġetti fl-Istati Membri eliġibbli għall-Fond ta' 
Koeżjoni, bl-applikazzjoni tar-rata normali ta' kofinanzjament ta' dan il-fond. Il-proċess għas-
selezzjoni tal-proġetti jsir abbażi tal-objettivi u l-kriterji stipulati fir-regoli tar-Regolamenti 
dwar is-CPR u l-Faċilità "Nikkollegaw l-Ewropa". Madankollu, sal-31 Diċembru 2016 il-
proċess għall-għażla jitwettaq fir-rispett tal-allokazzjonijiet nazzjonali tal-Fond ta' Koeżjoni.

B'hekk se jiġi żgurat bilanċ bejn, fuq naħa waħda, l-idea ta' kompetizzjoni b'saħħitha bejn l-
Istati Membri fit-tressiq ta' proġetti tajbin fil-kwalità u fin-numru u, min-naħa l-oħra, il-ħtieġa 
li jiġi żgurat li l-Istati Membri jkunu jistgħu jirċievu l-assistenza kollha meħtieġa biex 
jippreparaw il-pjan ta' proġett partikolari.

L-idea li jiddaħħal sostenn mill-Fond ta' Koeżjoni għat-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali u tal-
effiċjenza tal-amministrazzjonijiet pubbliċi u tas-servizzi pubbliċi relatati mal-
implimentazzjoni tal-Fond ta' Koeżjoni tirrappreżenta titjib kbir u pass' il quddiem. 
Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li dan huwa aspett li għandu jitqies u jiġi indirizzat b'mod 
estensiv, b'mod partikolari permezz ta' Kuntratt ta' Sħubija, li għandu jinkludi, fejn meħtieġ, 
il-passi u r-riformi li l-Istat Membru għandhom iwettqu. 

Wara r-ratifika mill-Unjoni Ewropea tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet 
ta' Persuni b'Diżabbiltà, għandu jiġi żgurat li l-proġetti kollha ffinanzjati bl-użu ta' fondi mill-
UE jirrispettaw il-kriterji tal-aċċessibbiltà. Dan il-prinċipju għandu għalhekk jiddaħħal fil-
leġiżlazzjoni kollha rilevanti tal-Unjoni, inkluż ir-regolament ġdid tal-Fond ta' Koeżjoni, 
sabiex ikun hemm rispett għad-drittijiet tal-persuni b'diżabbiltà.

Fir-rigward tal-prinċipju, li jinsab fl-Artikolu 192(5) tat-TFUE, li skontu l-Fond ta' Koeżjoni 
jista' jintuża f'każijiet fejn il-prinċipju "min iniġġes iħallas" ma jistgħux japplikaw minħabba 
l-ispejjeż sproporzjonati għall-awtorità pubblika ta' Stat Membru, dan għandu jkun biss 
extrema ratio, sabiex jippermettu lill-Fond ta' Koeżjoni jiffoka bis-sħiħ fuq l-għanijiet 
oriġinali tiegħu. Għalhekk huwa ta' importanza kbira li d-danni huma evitati mill-bidu nett, 
permezz tal-implimentazzjoni bir-reqqa tal-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali u tad-direttivi 
dwar Valutazzjoni Strateġika Ambjentali u li tinkiseb l-akbar effettività possibbli meta dawn 
ikunu qegħdin jiġu rieżaminati.


