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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 proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi 
ċerti dispożizzjonijiet komuni fil-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Agrikolu u 
Rurali u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd koperti mill-Qafas Strateġiku Komuni u 
li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, il-
Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) 
Nru 1083/2006
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0615),

– 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 
(C7–0335/2011),

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

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri tal-15 ta' Diċembru 20111,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta' [...],

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta' [...],

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Baġits, tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, tal-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat 
għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, tal-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija, tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, tal-Kumitat għall-
Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, tal-Kumitat għas-Sajd, tal-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni u tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
(A7-0335/2011),

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 sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Titolu 1 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal REGOLAMENT 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 
(KE) Nru 1083/2006

Proposta għal REGOLAMENT 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 Ewropew
Marittimu u tas-Sajd 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 
(KE) Nru 1083/2006

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet reġjonali, 
lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, sħab 
ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-finijiet ta' tali 
sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
għarfien ta' atturi relevanti. Il-Kummissjoni 

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija, konformement 
mal-qafas istituzzjonali, ġuridiku u 
finanzjarju, mal-awtoritajiet reġjonali, 
lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, sħab 
ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-finijiet ta' tali 
sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
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għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati għal kodiċi ta' kondotta sabiex 
tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u fil-
programmi b'mod konsistenti.

għarfien ta' atturi relevanti. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati għal kodiċi ta' kondotta sabiex 
tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u fil-
programmi b'mod konsistenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformement mal-emenda tal-Artikolu 4, jeħtieġ li jissaħħu l-prinċipji tal-governanza 
f'diversi livelli u tas-sħubija billi dawn jirrappreżentaw prekundizzjoni għall-iffissar u l-
implimentazzjoni b'mod effiċjenti tal-objettivi tal-Unjoni.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-objettivi tal-Fondi tal-QSK 
għandhom jiġu segwiti fil-qafas tal-
iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan li jiġi mħares u mtejjeb l-
ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 11 u 19 
tat-Trattat, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta' 
'min iniġġes iħallas'. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu informazzjoni dwar l-
appoġġ għall-objettivi tat-tibdil fil-klima 
f'konformità mal-ambizzjoni li mill-anqas 
20% tal-baġit tal-Unjoni jiġi allokat għal 
dan il-għan, permezz ta' metodoloġija 
adottata mill-Kummissjoni permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni.

(12) L-objettivi tal-Fondi tal-QSK 
għandhom jiġu segwiti fil-qafas tal-
iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan li jiġi salvagwardat,
imħares u mtejjeb l-ambjent kif stabbilit fl-
Artikolu 11 u 191 tat-Trattat, filwaqt li 
jitqies il-prinċipju ta' 'min iniġġes iħallas'.  
L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar l-appoġġ għall-
objettivi tat-tibdil fil-klima f'konformità 
mal-ambizzjoni li mill-anqas 20% tal-baġit 
tal-Unjoni jiġi allokat għal dan il-għan, 
permezz ta' metodoloġija adottata mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emendi tal-Artikoli 8 u 9.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Permezz ta' att delegat il-
Kummissjoni għandha tadotta Qafas
Strateġiku Komuni li jittraduċi l-objettivi 
tal-Unjoni f'azzjonijiet ewlenin għall-
Fondi tal-QSK, sabiex tingħata direzzjoni 
strateġika aktar ċara għall-proċess ta' 
pprogrammar fil-livell tal-Istati Membri u 
tar-reġjuni. Il-Qafas Strateġiku Komuni 
għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni settorjali 
u territorjali tal-intervent tal-Unjoni taħt il-
Fondi tal-QSK u ma' politiki u strumenti 
oħrajn tal-Unjoni.

(14) Il-Qafas Strateġiku Komuni 
jikkoordina u jibbilanċja l-prijoritajiet ta' 
investiment bil-għan li jintlaħqu l-objettivi 
u l-miri tal-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
mal-objettivi tematiċi speċifiċi għall-
Fondi tal-QSK stabbiliti f'dan ir-
Regolament. L-għan tal-Qafas Strateġiku 
Komuni huwa dak li jagħti direzzjoni 
strateġika aktar ċara għall-proċess ta' 
pprogrammar fil-livell tal-Istati Membri u 
tar-reġjuni. Il-Qafas Strateġiku Komuni 
għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni settorjali 
u territorjali tal-intervent tal-Unjoni taħt il-
Fondi tal-QSK u ma' politiki u strumenti 
oħrajn tal-Unjoni. Il-Qafas Strateġiku 
Komuni jinsab f'anness.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-Artikoli 10-12.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni
adottat mill-Kummissjoni, kull Stat 
Membru għandu jħejji, f'kooperazzjoni 
mal-imsieħba tiegħu u fi djalogu mal-
Kummissjoni, Kuntratt ta' Sħubija. Il-
Kuntratt ta' Sħubija għandu jittraduċi l-
elementi stabbiliti fil-Qafas Strateġiku 
Komuni fil-kuntest nazzjonali u
jistabbilixxi impenji sodi għall-ksib tal-

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni, 
kull Stat Membru għandu jħejji, 
f'kooperazzjoni mal-imsieħba tiegħu u fi 
djalogu mal-Kummissjoni, Kuntratt ta' 
Sħubija. Il-Kuntratt ta' Sħubija għandu 
jittraduċi l-elementi stabbiliti fil-Qafas 
Strateġiku Komuni fil-kuntest nazzjonali,
jistabbilixxi impenji sodi għall-ksib tal-
objettivi tal-Unjoni għal tkabbir 
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objettivi tal-Unjoni permezz tal-
ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK.

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv permezz 
tal-ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK, u 
jiddeskrivi l-arranġamenti biex tkun 
garantita l-implimentazzjoni effikaċi u 
effiċjenti tal-Fondi tal-QSK.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda tal-Artikolu 12, kif ukoll armonizzazzjoni tat-termini bejn din il-
premessa u l-Artikolu 14(d) u 14(e).

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 
reġjonali. Għandhom jiġu definiti 
kundizzjonalitajiet ex ante sabiex jiġi 
żgurat li l-kundizzjonijiet qafas meħtieġa 
għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-Unjoni 
jkunu fis-seħħ. L-issodisfar ta' dawn il-
kondizzjonalitajiet ex ante għandu jiġi 
vvalutat mill-Kummissjoni fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-Sħubija 
u l-programmi. F'każi fejn il-
kundizzjonalità ex ante ma tiġix sodisfatta, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tissospendi l-pagamenti għall-programm.

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw
kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 
reġjonali. Għandhom jiġu definiti 
kundizzjonalitajiet ex ante sabiex jiġi 
żgurat li l-kundizzjonijiet qafas meħtieġa 
għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-Unjoni 
jkunu fis-seħħ. Il-kondizzjonalità ex ante 
għandha tkun applikata biss jekk ikollha 
rabta diretta mal-implimentazzjoni tal-
Fondi tal-QSK u impatt fuqhom, u l-
ambitu tagħha ma jmurx lil hinn mill-
qafas regolatorju applikabbli fl-oqsma 
politiċi rilevanti tal-Unjoni. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-
informazzjoni provduta mill-Istati Membri 
dwar is-sodisfazzjon tal-
kondizzjonalitajiet ex ante fil-qafas tal-
valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt tas-Sħubija 
u l-programmi. F'każi fejn il-
kondizzjonalità ex ante ma tiġix sodisfatta, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tissospendi l-pagamenti għall-programm, 
skont ir-regoli speċifiċi għall-Fondi.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda tal-Artikolu 17.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' 
prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019. Għanda tiġi prevista 
riżerva għall-prestazzjoni li tiġi allokata 
fl-2019 kulfejn jintlaħqu l-miri stabbiliti 
fil-qafas tal-prestazzjoni. Minħabba d-
diversità u n-natura transnazzjonali 
tagħhom, ma għandu jkun hemm ebda 
riżerva għall-prestazzjoni għal programmi 
ta' 'Kooperazzjoni Territorjali Ewropea'. 
F'każi fejn l-għanijiet u l-miri ma 
jinkisbux b'mod sinifikanti, il-
Kummissjoni għandha tkun tista' 
tissospendi l-pagamenti lill-programm 
jew, fi tmiem il-perjodu ta' pprogrammar, 
tapplika korrezzjonijiet finanzjarji, sabiex 
tizgura li l-baġit tal-Unjoni ma jintużax 
b'ħela u ineffiċjenza.

(18) Għandu jiġi definit qafas ta' 
prestazzjoni għal kull programm bil-għan li 
jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib 
tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull 
programm matul il-perjodu ta' 
pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq analiżi tal-prestazzjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-
2017 u l-2019.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda tal-Artikolu 18.
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-effikaċja 
tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK tintrifed 
minn politiki ekonomiċi sodi u l-fondi tal-
QSK jkunu jistgħu, jekk meħtieġ, jintużaw 
b'mod ieħor li jindirizza l-problemi 
ekonomiċi li l-pajjiż ikun qiegħed iħabbat 
wiċċu magħhom. Dan il-proċess għandu 
jkun wieħed gradwali, u jibda b'emendi 
għall-Kuntratt ta' Sħubija u għall-
programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirzzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 
diffikultajiet ekonomiċi. Fejn, minkejja l-
użu mtejjeb tal-fondi tal-QSK, Stat 
Membru jonqos milli jieħu azzjoni 
effettiva fil-kuntest tal-proċess ta' 
governanza ekonomika, il-Kummissjoni 
għandu jkollha d-dritt li tissospendi l-
pagament u l-impenji kollha jew parti 
minnhom. Id-deċiżjonijiet dwar is-
sospensjonijiet għandhom ikunu 
proporzjonali u effettivi, u jqisu l-impatt 
tal-programmi individiwali għall-
indirizzar tas-sitwazzjoni ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru relevanti u 
emendi preċedenti għall-Kuntratt ta' 
Sħubija. Fid-deċiżjoni tagħha dwar is-
sospensjonijiet, il-Kummissjoni għandha 
tirrispetta wkoll it-trattament ugwali bejn 
l-Istati Membri, u tqis b'mod partikolari l-
impatt tas-sospensjoni fuq l-ekonomija 
tal-Istat Membru kkonċernat. Is-
sospensjonijiet għandhom jitneħħew u l-
fondi jerġgħu jsiru disponibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat minnufih hekk kif l-
Istat Membru jieħu l-azzjoni meħteġa.

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-effikaċja 
tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK tintrifed 
minn politiki ekonomiċi sodi u l-Fondi tal-
QSK jkunu jistgħu, jekk meħtieġ, jintużaw 
b'mod ieħor li jindirizza l-problemi 
ekonomiċi li l-pajjiż ikun qiegħed iħabbat 
wiċċu magħhom. Id-dispożizzjonijiet dwar 
il-kondizzjonalità li ġejjin mill-Patt ta' 
Stabbiltà u Tkabbir għandhom japplikaw 
għall-Fond ta' Koeżjoni fir-rigward tas-
sodisfazzjon tal-kundizzjonijiet tal-
governanza ekonomika. Dan il-proċess 
għandu jkun wieħed gradwali, u jibda 
b'emendi għall-Kuntratt ta' Sħubija u għall-
programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirizzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 
diffikultajiet ekonomiċi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda tal-Artikolu 21. Id-dispożizzjonijiet dwar il-kondizzjonalità fl-ambitu 
tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir għandhom ikomplu japplikaw.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Skont il-prinċipji ta' ġestjoni 
kondiviża, l-Istati Membri għandu 
jkollhom ir-responsabbiltà ewlenija, 
permezz tas-sistemi ta' ġestjoni u ta' 
kontroll tagħhom, għall-implementazzjoni 
u l-kontroll tal-operazzjonijiet tal-
programmi. Sabiex tiġi żgurata l-effikaċja 
tal-kontroll fuq l-għażla u l-
implimentazzjoni ta' operazzjonijiet u l-
iffunzjonar tas-sistema ta' ġestjoni u 
kontroll, għandhom jiġu speċifikati l-
funzjonijiet tal-awtorità ta' ġestjoni.

(43) Skont il-prinċipji ta' ġestjoni 
kondiviża, l-Istati Membri, fil-livell 
territorjali xieraq konformement mal-
qafas istituzzjonali, ġuridiku u 
finanzjarju, u suġġett għall-konformità 
ma' dan ir-Regolament u r-regoli speċifiċi 
għall-Fondi, għandu jkollhom ir-
responsabbiltà ewlenija, permezz tas-
sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll tagħhom, 
għall-implementazzjoni u l-kontroll tal-
operazzjonijiet tal-programmi. Sabiex tiġi 
żgurata l-effikaċja tal-kontroll fuq l-għażla 
u l-implimentazzjoni ta' operazzjonijiet u l-
iffunzjonar tas-sistema ta' ġestjoni u 
kontroll, għandhom jiġu speċifikati l-
funzjonijiet tal-awtorità ta' ġestjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emendi tal-Artikoli 4(4).

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Sabiex tissaħħaħ l-enfasi fuq ir-
riżultati u l-ksib tal-objettivi u l-miri tal-
Ewropa 2020, ħamsa fil-mija tar-riżorsi 
għall-mira ta' 'Investiment għat-tkabbir u 
l-impjiegi' għandhom jitwarrbu bħala 

imħassar
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riżerva għall- prestazzjoni għal kull Fond, 
u kategorija ta' reġjun f'kull Stat 
Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda tal-Artikolu 18.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 88

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(88) Sabiex jiġu supplimentati u emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
ta' kodiċi tal-kondotta fuq l-objettivi u l-
kriterji li jappoġġjaw l-implimentazzjoni 
tas-sħubija, l-adozzjoni ta' Qafas 
Strateġiku Komuni, regoli addizzjonali 
dwar l-allokazzjoni tar-riżerva ta' tkabbir 
u kompetittività, id-definizzjoni taż-żona u 
l-popolazzjoni koperti mill-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali, ir-regoli dettaljati dwar l-
istrumenti finanzjarji (valutazzjoni ex ante,
l-eliġibbiltà tal-ispejjeż, it-tipi ta' attivitajiet 
mhux appoġġjati, il-kombinazzjoni tal-
appoġġ, it-trasferiment u l-ġestjoni tal-assi, 
it-talbiet għall-ħlasijiet, u l-
kapitalizzazzjoni ta' pagamenti akkont 
annwali), id-definizzjoni tar-rata fissa għal 
operazzjonijiet li jiġġeneraw dħul, ir-
responsabbiltajiet tal-Istati Membri fir-
rigward tal-proċedura għar-rappurtar ta' 
irregolaritajiet u l-irkupru ta' somom 
indebitament imħallsa, il-mudell tad-
dikjarazzjoni ta' ġestjoni tal-assigurazzjoni 
fuq il-funzjonament tas-sistema ta' ġestjoni 
u kontroll, il-kondizzjonijiet tal-verifiki 
nazzjonali, il-kriterji ta' akkreditazzjoni 
għall-awtoritajiet ta' ġestjoni u l-

(88) Sabiex jiġu supplimentati u emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
ta' kodiċi tal-kondotta fuq l-objettivi u l-
kriterji li jappoġġjaw l-implimentazzjoni 
tas-sħubija, id-definizzjoni taż-żona u l-
popolazzjoni koperti mill-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali, ir-regoli dettaljati dwar l-
istrumenti finanzjarji (l-eliġibbiltà tal-
ispejjeż, it-tipi ta' attivitajiet mhux 
appoġġjati, il-kombinazzjoni tal-appoġġ, it-
trasferiment u l-ġestjoni tal-assi, it-talbiet 
għall-ħlasijiet, u l-kapitalizzazzjoni ta' 
pagamenti akkont annwali), id-definizzjoni 
tar-rata fissa għal operazzjonijiet li 
jiġġeneraw dħul, ir-responsabbiltajiet tal-
Istati Membri fir-rigward tal-proċedura 
għar-rappurtar ta' irregolaritajiet u l-irkupru 
ta' somom indebitament imħallsa, il-mudell 
tad-dikjarazzjoni ta' ġestjoni tal-
assigurazzjoni fuq il-funzjonament tas-
sistema ta' ġestjoni u kontroll, il-
kondizzjonijiet tal-verifiki nazzjonali, il-
kriterji ta' akkreditazzjoni għall-awtoritajiet 
ta' ġestjoni u l-awtoritajiet ta' 
ċertifikazzjoni, l-identifikazzjoni ta' 
trasportaturi tad-dejta aċċettati b'mod 
komuni, il-livell ta' korrezzjoni finanzjarja 
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awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni, l-
identifikazzjoni ta' trasportaturi tad-dejta 
aċċettati b'mod komuni, il-livell ta' 
korrezzjoni finanzjarja li għandu jiġi 
applikat, l-emendar tal-annessi u l-miżuri 
speċifiċi meħtieġa għall-iffaċilitar tat-
tranżizzjoni mir-Regolament (KE) Nru.
1083/2006. Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li temenda l-Annessi I u 
IV sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta' 
adattament fil-ġejjieni. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-livell 
espert.

li għandu jiġi applikat, l-emendar tal-
annessi u l-miżuri speċifiċi meħtieġa għall-
iffaċilitar tat-tranżizzjoni mir-Regolament 
(KE) Nru 1083/2006. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li temenda l-
Anness V sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
ta' adattament fil-ġejjieni. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-livell 
espert.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emendi li jindirizzaw id-delega ta' setgħat, fl-Artikoli 12, 18 u 32.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 90

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(90) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, fir-rigward tal-Fondi 
kollha tal-QSK, deċiżjonijiet li japprovaw 
il-Kuntratti ta' Sħubija, deċiżjonijiet li 
jallokaw ir-riżerva għall-prestazzjoni, 
deċiżjonijiet li jissospendu l-ħlasijiet 
marbuta mal-politiki ekonomiċi tal-Istati 
Membri, u, fil-każ ta' diżimpenn, 
deċiżjonijiet li jemendaw programmi li 
jadottaw deċiżjonijiet; u fir-riward tal-
Fondi, deċiżjonijiet li jidentifikaw reġjuni 
u Stati Membri li jissodisfaw il-kriterji tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, 
deċiżjonijiet li jistipulaw rendikont 
dettaljat annwali tal-approprjazzjonijiet ta' 
impenn għall-Istati Membri, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 

(90) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, fir-rigward tal-Fondi 
kollha tal-QSK, deċiżjonijiet li japprovaw 
il-Kuntratti ta' Sħubija, u, fil-każ ta' 
diżimpenn, deċiżjonijiet li jemendaw 
programmi li jadottaw deċiżjonijiet; u fir-
riward tal-Fondi, deċiżjonijiet li 
jidentifikaw reġjuni u Stati Membri li 
jissodisfaw il-kriterji tal-Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi, deċiżjonijiet li 
jistipulaw rendikont dettaljat annwali tal-
approprjazzjonijiet ta' impenn għall-Istati 
Membri, deċiżjonijiet li jistipulaw l-
ammont li għandu jiġi ttrasferit mill-FK ta' 
kull Stat Membru għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
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mill-FK ta' kull Stat Membru għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa, deċiżjonijiet li 
jistipulaw l-ammont li għandu jiġi ttrasferit 
mill-Fondi Strutturali ta' kull Stat Membru 
allokati għall-għajnuna tal-ikel għan-nies 
fil-bżonn, deċiżjonijiet li jadottaw u 
jemendaw programmi operattivi, 
deċiżjonijiet dwar proġetti maġġuri, 
deċizjonijiet dwar pjanijiet ta' azzjoni 
konġunta, deċiżjonijiet li jissospendu 
ħlasijiet u deċiżjojnijiet dwar 
korrezzjonijiet finanzjarji.

mill-Fondi Strutturali ta' kull Stat Membru 
allokati għall-għajnuna tal-ikel għan-nies 
fil-bżonn, deċiżjonijiet li jadottaw u 
jemendaw programmi operattivi, 
deċiżjonijiet dwar proġetti maġġuri, 
deċizjonijiet dwar pjanijiet ta' azzjoni 
konġunta, deċiżjonijiet li jissospendu 
ħlasijiet u deċiżjojnijiet dwar 
korrezzjonijiet finanzjarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emendi li jindirizzaw l-atti ta' implimentazzjoni, fl-Artikoli 18 u 21.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli 
komuni applikabbli għall-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond 
Soċjali Ewropew (FSE), il-Fond ta' 
Koeżjoni (FK), il-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u l-Fond 
Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-
Sajd (EMFF), li qegħdin joperaw skont il-
Qafas Strateġiku Komuni (il-'Fondi tal-
QSK'). Huwa jiddefinixxi wkoll id-
dispożizzjonijiet meħtieġa sabiex tiġi 
żgurata l-effikaċja tal-Fondi tal-QSK u l-
koordinazzjoni tagħhom ma' xulxin u ma' 
strumenti oħrajn tal-Unjoni.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli 
komuni applikabbli għall-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond 
Soċjali Ewropew (FSE), il-Fond ta' 
Koeżjoni (FK), il-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u l-Fond 
Ewropew Marittimu u tas-Sajd (EMFF),
(il-'Fondi koperti mill-Regolament dwar 
id-Dispożizzjonijiet Komuni'). Huwa 
jiddefinixxi wkoll id-dispożizzjonijiet 
meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-effikaċja tal-
Fondi tal-QSK u l-koordinazzjoni tagħhom 
ma' xulxin u ma' strumenti oħrajn tal-
Unjoni.
(L-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu kemm hu li qed jiġi eżaminati, l-
adozzjoni timponi adattamenti tekniċi fit-
test kollu.)

Or. en
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, id-
definizzjonijiet tal-istrumenti finanzjarji 
stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju 
għandhom japplikaw għall-istrumenti 
finanzjarji appoġġjati mill-Fondi tal-QSK, 
għajr fejn ikun stipulat mod ieħor f'dan 
ir-Regolament.

imħassar

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn dan, għandhom japplikaw id-
definizzjonijiet li ġejjin:

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) 'Qafas Strateġiku Komuni' tfisser id-
dokument li jittraduċi l-objettivi u l-miri 
tal-istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv
f'azzjonijiet ewlenin għall-Fondi tal-QSK, 
li jistabbilixxi għal kull objettiv tematiku l-

(2) 'Qafas Strateġiku Komuni' tfisser qafas 
li jikkoordina u jibbilanċja l-prijoritajiet 
ta' investiment bil-għan li jintlaħqu l-
objettivi u l-miri tal-istrateġija tal-Unjoni 
għat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, li jistabbilixxi għal kull objettiv 
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azzjonijiet ewlenin li għandhom jiġu 
appoġġjati minn kull Fond tal-QSK u l-
mekkaniżmi li jiżguraw il-koerenza u l-
konsistenza tal-ipprogrammar tal-Fondi tal-
QSK mal-politiki ekonomiċi u tal-impjiegi 
tal-Istati Membri u tal-Unjoni;

tematiku l-mekkaniżmi li jiżguraw il-
koerenza u l-konsistenza tal-ipprogrammar 
tal-Fondi tal-QSK mal-politiki ekonomiċi u 
tal-impjiegi tal-Istati Membri u tal-Unjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tittratta l-bżonn li tinħoloq definizzjoni aktar koerenti tal-QSK użat fir-
Regolament kollu.

Emenda 17

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) 'Strumenti finanzjarji' tfisser l-
istrumenti finanzjarji fit-tifsira tar-
Regolament Finanzjarju, għajr fejn 
dispost mod ieħor;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-istruttura tal-artikolu billi ddaħħal definizzjoni tal-istrumenti 
finanzjarji fil-lista tad-definizzjonijiet.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) 'SME' tfisser impriża mikro, żgħira 
jew ta' daqs medju fit-tifsira tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE, jew l-emendi sussegwenti 
tagħha;

(22) 'SME' tfisser impriża mikro, żgħira 
jew ta' daqs medju fit-tifsira tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tar-regola tar-referenzi dinamiċi, l-aħħar parti tad-definizzjoni 22 mhijiex 
fundamentali. ("Referenza dinamika": dispożizzjoni li lilha ssir referenza dejjem titqies bħala 
li tirreferi għal dik id-dispożizzjoni hekk kif emendata, jekk applikabbli.).

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri u l-korpi maħtura 
minnhom għal dak il-għan għandhom 
ikunu responsabbli għall-implimentazzjoni 
tal-programmi operazzjonali u għat-twettiq 
tal-kompiti tagħhom skont dan ir-
Regolament u r-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond fil-livell territorjali xieraq, 
skont il-qafas istituzzjonali, legali u 
finanzjarju tal-Istat Membru u soġġett 
għal konformità ma' dan ir-Regolament u 
r-regoli speċifiċi għall-Fond.

4. L-Istati Membri, fil-livell territorjali 
xieraq konformement mal-qafas 
istituzzjonali, ġuridiku u finanzjarju, u 
suġġett għall-konformità ma' dan ir-
Regolament u r-regoli speċifiċi għall-
Fondi, u l-korpi maħtura minnhom għal 
dak il-għan, għandhom ikunu responsabbli
għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-
programmi operattivi u għat-twettiq tal-
kompiti tagħhom skont dan ir-Regolament 
u r-Regolamenti speċifiċi għall-Fond fil-
livell territorjali xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jissaħħu l-prinċipji tal-governanza f'diversi livelli u tas-sħubija billi dawn 
jirrappreżentaw prekundizzjoni għall-iffissar u l-implimentazzjoni tal-objettivi tal-Unjoni 
b'mod effiċjenti.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm ieħor rispettivament, Stat 
Membru għandu jorganizza sħubija mal-

1. Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull 
programm ieħor rispettivament, Stat 
Membru għandu jorganizza sħubija mal-
awtoritajiet reġjonali u lokali kompetenti 
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imsieħba li ġejjin: skont l-Artikolu 4(4).
L-Istati Membri għandhom ukoll 
jikkooperaw mas-sħab li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Barra mit-tisħiħ tal-prinċipji tal-governanza f'diversi livelli u tas-sħubija, jeżisti l-bżonn ta' 
definizzjoni ċara tal-imsieħba u l-mod li bih se jkunu involuti fil-proċess politiku. Din l-
emenda tirrifletti l-pożizzjoni tal-PE skont liema l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom 
ikunu totalment involuti fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija kif ukoll fil-fażijiet kollha tal-
implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni, b'mod strutturat u sistematiku.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-awtoritajiet kompetenti reġjonali, 
lokali, urbani u awtoritajiet pubbliċi oħra;

(a) l-awtoritajiet pubbliċi għajr dawk 
imsemmija fl-ewwel subparagrafu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Barra mit-tisħiħ tal-prinċipji tal-governanza f'diversi livelli u tas-sħubija, jeżisti l-bżonn ta' 
definizzjoni ċara tal-imsieħba u l-mod li bih se jkunu involuti fil-proċess politiku.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi tal-Fondi tal-QSK għandhom 
jiġu segwiti fil-qafas tal-iżvilupp 
sostenibbli u l-promozzjoni tal-Unjoni tal-
għan tal-ħarsien u t-titjib tal-ambjent, kif 
stabbilit fl-Artikoli 11 u 19 tat-Trattat, 
filwaqt li jitqies il-prinċipju ta' 'min iniġġes 
iħallas'.

L-objettivi tal-Fondi tal-QSK għandhom 
jiġu segwiti fil-qafas tal-iżvilupp 
sostenibbli u l-promozzjoni tal-Unjoni tal-
għan tas-salvagwardja, tal-ħarsien u t-titjib 
tal-ambjent, kif stabbilit fl-Artikoli 11 u fl-
Artikolu 191(1) tat-Trattat, filwaqt li jitqies 
il-prinċipju ta' 'min iniġġes iħallas'.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-emenda ttejjeb il-koerenza tat-test u tikkompleta r-referenza għat-Trattat, billi t-test tal-
artikolu jiġi allinjat mat-termini użati fit-Trattat.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda ttejjeb il-koerenza tat-test u billi t-test tal-artikolu jiġi allinjat mat-termini użati fit-
Trattat.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi promoss l-iżvilupp armonjuż, 
ibbilanċjat u sostenibbli tal-Unjoni, Qafas 
Strateġiku Komuni għandu jittraduċi l-
objettivi u l-miri tal-istrateġija tal-Unjoni 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv f'azzjonijiet prinċipali għall-
Fondi tal-QSK.

Sabiex jiġi promoss l-iżvilupp armonjuż, 
ibbilanċjat u sostenibbli tal-Unjoni, u bil-
għan li jintlaħqu l-objettivi u l-miri tal-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, Qafas 
Strateġiku Komuni għandu jikkoordina u 
jibbilanċja l-prijoritajiet ta' investiment 
mal-objettivi tematiċi stabbiliti fl-
Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol fundamentali tal-QSK għandu jkun dak li jiggarantixxi koordinament u bilanċ tal-
prijoritajiet ta' investiment.
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Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal kull objettiv tematiku, l-
azzjonijiet prinċipali li jridu jiġu sostnuti 
minn kull Fond tal-QSK;

imħassar

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-oqsma prijoritarji għall-attivitajiet ta' 
kooperazzjoni territorjali għal kull wieħed 
mill-Fondi tal-QSK, fejn xieraq, filwaqt li 
jitqiesu strateġiji makroreġjonali u tal-
baċiri;

(d) l-oqsma prijoritarji għall-attivitajiet ta' 
kooperazzjoni territorjali għal kull wieħed 
mill-Fondi tal-QSK, filwaqt li jitqiesu 
strateġiji makroreġjonali u tal-baċiri tal-
baħar li fihom l-Istati Membri u r-reġjuni 
jipparteċipaw f'tali strateġiji;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara n-natura tal-attivitajiet ta' kooperazzjoni u timmira wkoll li żżid ir-rwol tal-
istrateġiji makroreġjonali u tal-baċiri tal-baħar fl-Istati Membri u fir-reġjuni involuti.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta att ta' delega skont l-Artikolu 142 
dwar il-Qafas Strateġiku Komuni fi żmien 
3 xhur mill-adozzjoni ta' dan ir-

Il-Qafas Strateġiku Komuni jinsab fl-
Anness [X].
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Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-QSK jikkostitwixxi element essenzjali tal-att leġiżlattiv, billi jesprimi l-għażliet politiċi fir-
rigward tal-linji gwida fundamentali dwar il-politika ta' koeżjoni. Għaldaqstant, l-użu tal-atti 
delegati għall-adozzjoni tiegħu mhuwiex xieraq u għandu jkun adottat fl-ambitu tal-
proċedura leġiżlattiva ordinarja, bħala parti mill-att bażiku f'Anness.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikun hemm tibdil maġġuri fl-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
imtelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi u, fejn 
xieraq, tadotta Qafas Strateġiku Komuni 
rivedut, b'att iddelegat skont l-Artikolu 
142.

Fejn ikun hemm tibdil maġġuri fl-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
Kummissjoni tista' tippreżenta proposta 
għal rieżami tal-Qafas Strateġiku Komuni 
jew il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni 
tippreżenta tali proposta.

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kuntratt ta' Sħubija għandu jitfassal 
mill-Istati Membri f'kooperazzjoni mal-
imsieħba li hemm referenza għalihom fl-
Artikolu 5. Il-Kuntratt ta' Sħubija għandu 
jiġi preparat bi djalogu mal-Kummissjoni.

2. Il-Kuntratt ta' Sħubija għandu jitfassal 
mill-Istati Membri f'kooperazzjoni mal-
imsieħba kif hemm referenza għalihom fl-
Artikolu 4(4) u fl-Artikolu 5. Il-Kuntratt ta' 
Sħubija għandu jiġi preparat bi djalogu 
mal-Kummissjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-Artikolu 13 jiġi allinjat mal-emendi tal-Artikolu 4(4).

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull Stat Membru għandu jittrażmetti l-
Kuntratt ta' Sħubija tiegħu lill-
Kummissjoni fi żmien 3 xhur mill-
adozzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

4. Kull Stat Membru għandu jittrażmetti l-
Kuntratt ta' Sħubija tiegħu lill-
Kummissjoni fi żmien 6 xhur mid-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-Artikolu 13 jiġi allinjat mal-emendi tal-Artikolu 12.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) analiżi tad-diverġenzi u l-ħtiġijiet tal-
iżvilupp b'referenza għall-objettivi tematiċi
u l-azzjonijiet prinċipali definiti fil-Qafas
Strateġiku Komuni u l-miri stabbiliti fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati taħt l-Artikoli 148(4) tat-Trattat;

(i) analiżi tad-diverġenzi u l-ħtiġijiet tal-
iżvilupp b'referenza għall-objettivi 
tematiċi, il-Qafas Strateġiku Komuni u l-
miri stabbiliti fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati taħt l-Artikoli 148(4) tat-Trattat;

Or. en
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Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt a – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) l-oqsma prijoritarji ewlenin għall-
kooperazzjoni, filwaqt li jitqiesu, fejn 
applikabbli l-istrateġiji makro-reġjonali u
tal-baċir tal-baħar;

(v) l-oqsma prijoritarji ewlenin għall-
kooperazzjoni, filwaqt li jitqiesu l-
istrateġiji makroreġjonali u tal-baċiri tal-
baħar li fihom l-Istati Membri u r-reġjuni 
jipparteċipaw f'tali strateġiji;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiżdied il-kontribuzzjoni tal-Fondi koperti mir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni fl-Istati Membri u fir-reġjuni involuti fl-istrateġiji makroreġjonali u tal-baċiri tal-
baħar.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt b – subpunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta' żoni 
urbani, rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b'karatteristiċi territorjali partikolari, b'mod 
partikolari l-arranġamenti ta' 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99; akkompanjati, fejn xieraq, b'lista tal-
ibliet li se jipparteċipaw fil-pjattaforma 
tal-iżvilupp urban imsemmija fl-
Artikolu 8 tar-Regolament tal-FEŻR;

(ii) l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-
QSK għall-iżvilupp territorjali ta' żoni 
urbani, rurali, kostali u tas-sajd u żoni 
b'karatteristiċi territorjali partikolari, b'mod 
partikolari l-arranġamenti ta' 
implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 
99; akkompanjati mil-lista ta' kriterji 
għall-għażla taż-żoni urbani funzjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista ta' kriterji għall-għażla taż-żoni urbani funzjonali timmira li ddaħħal aktar flessibbiltà 
fl-arranġamenti għall-iżvilupp urban integrat.
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Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta' żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta' gruppi fil-mira 
bl-ogħla riskju ta' diskriminazzjoni jew 
esklużjoni, b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
isfidi demografiċi reġjonali u tal-ħtiġijiet 
speċifiċi ta' żoni ġeografiċi l-aktar milquta 
mill-faqar jew ta' gruppi fil-mira bl-ogħla 
riskju ta' diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet emarġinati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-isfidi demografiċi reġjonali jiġu indirizzati; din hi waħda minn fost il-problemi 
ewlenin li r-reġjuni se jħabbtu wiċċhom magħha fil-futur, kif ikkonstata d-dokument 
'Reġjuni 2020'.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt d –punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) sommarju tal-valutazzjoni tas-
sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante
u tal-azzjonijiet li jridu jittieħdu f'livell 
nazzjonali u reġjonali, u l-iskeda ta' żmien 
għall-implimentazzjoni tagħhom, fejn il-
kondizzjonalitajiet ex ante mhumiex 
sodisfatti;

(ii) sommarju tal-valutazzjoni tas-
sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante, 
skont l-Artikolu 17, u tal-azzjonijiet li jridu
jittieħdu f'livell nazzjonali u reġjonali, u l-
iskeda ta' żmien għall-implimentazzjoni 
tagħhom, fejn il-kondizzjonalitajiet ex ante
mhumiex sodisfatti;

Or. en
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Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt d – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) l-azzjonijiet meħuda għall-involviment 
tal-imsieħba u r-rwol tagħhom fit-tħejjija 
tal-Kuntratt ta' Sħubija u r-rapport ta' 
progress hekk kif inhuma definiti fl-
Artikolu 46 ta' dan ir-Regolament;

(iv) lista indikattiva tas-sħab u l-
azzjonijiet meħuda għall-involviment tal-
imsieħba u r-rwol tagħhom fit-tħejjija tal-
Kuntratt ta' Sħubija u r-rapport ta' progress 
hekk kif inhuma definiti fl-Artikolu 46 ta' 
dan ir-Regolament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jissaħħu l-prinċipji ta' sħubija fit-tħejjija tal-Kuntratt ta' Sħubija u r-rapport ta' 
progress.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni tgħal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat,
u li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u reġjonali.

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-
Unjoni tgħal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat,
filwaqt li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u 
reġjonali u jiżguraw bilanċ bejn tali 
ħtiġijiet u l-objettivi tal-Unjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi żgurat li s-sistema ta' objettivi tematiċi proposta mill-Kummissjoni tqis il-
ħtiġijiet reġjonali ta' żvilupp. L-iskop tal-emenda huwa dak li tiggarantixxi li dan l-approċċ 
tematiku għall-programmazzjoni tal-fondi strutturali u ta' koeżjoni ma jkunx implimentat 
askapitu tal-approċċ integrat ibbażat fuq il-post, kif il-PE kien talab preċedentement.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Kondizzjonalitajiet ex ante għandhom 
ikunu definiti għal kull Fond tal-QSK fir-
regoli speċifiċi għall-Fond. 
Kondizzjonalità ex ante għandha tkun 
applikata biss meta jkollha rabta diretta 
mal-implimentazzjoni effikaċi tal-Fondi 
koperti mir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni u meta jkollha 
impatt fuqha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi żgurat li teżisti rabta diretta bejn il-kondizzjonalità proposta u l-politika ta' 
koeżjoni u li l-kondizzjonalità tikkontribwixxi biex l-effikaċja tiżdied.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom, skont l-
Artikolu 4(4), jivvalutaw jekk il-
kondizzjonalitajiet ex ante humiex 
sodisfatti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-emenda tal-Artikolu 4(4), il-prinċipju ta' sħubija jeħtieġ li jiżdied.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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. 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.

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. Tista' 
tiddeċiedi, meta tadotta programm, li 
tissospendi kwalunkwe ħlasijiet interim 
kollha jew parti minnhom għal programm, 
skont ir-regoli speċifiċi għall-Fondi, 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, 
skont ir-regoli speċifiċi għall-Fondi.

Or. en

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5% tar-riżorsi allokati għal kull Fond tal-
QSK u Stat Membru, bl-eċċezzjoni tar-
riżorsi allokati għall-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea u għat-
Titolu V tar-Regolament tal-EMFF, 
għandhom jikkostitwixxu riżerva għall-
prestazzjoni li għandha tiġi allokata skont 

imħassar
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l-Artikolu 20.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeżisti riskju li l-introduzzjoni ta' riżerva għall-prestazzjoni tinkoraġġixxi lil min jagħmel il-
politiki biex jiffissaw objettivi li jintlaħqu faċilment bil-għan li jissalvagwardaw ir-riżorsi u 
konsegwentement jinjoraw objettivi aktar kumplessi u diffiċli biex ikejlu proġetti u miżuri 
innovattivi, li huma aktar siewja.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-analiżi għandha teżamina l-ksib tal-
għanijiet tal-programmi fil-livell ta' 
prijoritajiet, abbażi tal-informazzjoni u l-
valutazzjonijiet ippreżentati fir-rapporti 
dwar il-progress ippreżentati mill-Istati 
Membri fis-snin 2017 u 2019.

2. L-analiżi għandha teżamina l-ksib tal-
għanijiet tal-programmi fil-livell ta' 
prijoritajiet, abbażi tal-informazzjoni u l-
valutazzjonijiet ippreżentati, skont l-
Artikolu 46, fir-rapporti dwar il-progress 
ippreżentati mill-Istati Membri fis-snin 
2017 u 2019.

Or. en

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20 imħassar
Allokazzjoni ta' riżerva għall-prestazzjoni
1. Fejn l-analiżi tal-prestazzjoni mwettqa 
fl-2017 tiżvela li prijorità fi ħdan 
programm ma tkunx kisbet l-għanijiet 
tiegħu stabbiliti għas-sena 2016, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
rakkomandazzjonijiet lill-Istat Membru 
kkonċernat.
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2. Abbażi tal-analiżi li ssir fl-2019, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, biex 
tiddetermina l-programmi u l-prijoritajiet 
li jkunu kisbu l-miri tagħhom għal kull 
wieħed mill-Fondi tal-QSK u għal kull 
Stat Membru. L-Istat Membru għandu 
jipproponi l-allokazzjoni tar-riżerva għall-
prestazzjoni għall-programmi u l-
prijoritajiet stabbiliti f'dik id-deċiżjoni tal-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tapprova l-emenda għall-programmi 
kkonċernati skont l-Artikolu 26. Fejn Stat 
Membru ma jissottomettix l-informazzjoni 
f'konformità mal-Artikolu 46(2) u (3), ir-
riżerva għalal-prestazzjoni għall-
programmi jew il-prijoritajiet 
ikkonċernati, jew il-prijorità kkonċernat 
ma għandhiex tiġi allokata.
3. Fejn ikun hemm evidenza li tirriżulta 
minn reviżjoni tal-prestazzjoni li prijorità 
tkun naqset milli tikseb l-għanijiet 
stabbiliti fil-qafas tal-prestazzjoni, il-
Kummissjoni tista' tissospendi l-ħlas 
interim kollu jew parti minnu ta' prijorità 
ta' programm f'konformità mal-proċedura 
stabbilita mar-regoli speċifiċi għall-Fond.
4. Fejn il-Kummissjoni, abbażi tal-eżami 
tar-rapport ta' implimentazzjoni finali tal-
programm, tistabbilixxi nuqqas serju 
sabiex jinkisbu l-miri stabbiliti fil-qafas 
tal-prestazzjoni, tista' tapplika 
korrezzjonijiet finanzjarji fir-rigward tal-
prijoritajiet ikkonċernati skont ir-regoli 
speċifiċi għall-Fond. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 142 li 
jistabbilixxi l-kriterji u l-metodoloġija 
għad-determinazzjoni tal-livell ta' 
korrezzjoni finanzjarja li trid tiġi 
applikata.
5. Il-paragrafu 2 ma għandux japplika 
għal programmi taħt l-għan tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea u għat-
Titolu V tar-Regolament tal-EMFF.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda tal-Artikolu 18.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21 imħassar
Kondizzjonalità marbuta mal-

koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi tal-
Istati Membri

1. Il-Kummissjoni għandha titlob lil xi 
Stat Membru biex janalizza u jipproponi 
emendi għall-Kuntratt ta' Sħubija u l-
programmi relevanti tiegħu, fejn dan ikun 
meħtieġ:
(a) għall-appoġġ tal-implimentazzjoni ta' 
rakkomandazzjoni, indirizzata lill-Istat 
Membru kkonċernat u adottat skont l-
Artikoli 121(2) u/jew 148(4) tat-Trattat, 
jew għall-appoġġ tal-miżuri ta' 
implimentazzjoni indirizzati lill-Istat 
Membru kkonċernat u adottat skont l-
Artikolu 136(1) tat-Trattat;
(b) għall-appoġġ tal-implimentazzjoni ta' 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill indirizzata 
lill-Istat Membru kkonċernat u adottat 
skont l-Artikolu 126(7) tat-Trattat;
(c) għall-appoġġ tal-implimentazzjoni ta' 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill indirizzata 
lill-Istat Membru kkonċernat u adottata 
skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) 
Nru .../2011 [dwar il-prevenzjoni u l-
korrezzjoni ta' żbilanċi makroekonomiċi], 
sakemm dawn l-emendi jitqiesu meħtieġa 
biex jgħinu fil-korrezzjoni tal-iżbilanċi 
makroekonomiċi; jew
(d) għall-immassimizzar tal-impatt tat-
tkabbir u l-kompetittività tal-Fond tal-
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QSK disponibbli skont il-paragrafu 4, 
jekk Stat Membru jissodisfa waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin:
(i) Assistenza finanzjarja tal-Unjoni 
tingħatalu skont ir-Regolament (UE) No 
407/2010;
(ii) assistenza finanzjarja fuq terminu 
medju tingħatalu skont ir-Regolament 
(KE) Nru 332/2002;
(iii) assistenza finanzjarja fis-sura ta' 
għoti b'self mill-MES tingħatalu skont it-
Trattat li jistabbilixxi l-Mekkaniżmu 
Ewropew ta' Stabbiltà.
2. L-Istat Membru għandu jressaq 
proposta biex isiru emendi fuq il-Kuntratt 
ta' Sħubija u l-programmi relevanti fi 
żmien xahar. Jekk meħtieġ, il-
Kummissjoni għandha tagħmel kummenti 
fi żmien xahar minn meta jitressqu l-
emendi, u f'dan il-każ l-Istat Membru 
għandu jerġa' jressaq il-proposta tiegħu fi 
żmien xahar.
3. Fejn il-Kummissjoni ma tkunx għamlet 
kummenti jew fejn il-kummenti tagħha 
jkunu ġew ikkunsidrati b'mod xieraq, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni li 
tapprova l-emendi għall-Kuntratt ta' 
Sħubija u l-programmi relevanti mingħajr 
dewmien żejjed.
4. B'deroga mill-paragrafu 1, fejn l-
assistenza finanzjarja tingħata lil Stat 
Membru skont il-paragrafu 1(d) u tkun 
marbuta ma' programm ta' aġġustament, 
il-Kummissjoni tista', mingħajr ebda 
propsota mill-Istat Membru, temenda l-
Kuntratt ta' Sħubija u l-programmi bil-
għan tal-immassimizzar tal-impatt tat-
tkabbir u l-kompetittività tal-Fondi tal-
QSK disponibbli. Biex tiżgura l-
implimentazzjoni effettiva tal-Kuntratt ta' 
Sħubija u l-programmi relevanti, il-
Kummissjoni għandha tinvolvi ruħha fil-
ġestjoni kif inhu spjegat fil-programm ta' 
aġġustament jew fil-Memorandum ta' 
Spjegazzjoni ffirmat mill-Istat Membru 
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kkonċernat.
5. Fejn l-Istat Membru jonqos milli 
jwieġeb għat-talba tal-Kummissjoni li hija 
msemmija fil-paragrafu 1, jew ma jweġibx 
b'mod xieraq fi żmien xahar għall-
kummenti tal-Kummissjoni li huma 
msemmija fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni 
tista', fi żmien tliet xhur minn meta 
tagħmel il-kummenti, tadotta deċiżjoni, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, li 
tissospendi parti mill-ammont jew l-
ammont kollu tal-ħlasijiet għall-
programmi kkonċernati.
6. Il-Kummissjoni għandha tissospendi, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, parti 
mill-ammont jew l-ammont kollu tal-
ħlasijiet u l-impenji għall-programmi 
kkonċernati fejn:
(a) il-Kunsill jiddeċiedi li l-Istat Membru 
ma jikkonformax ma' miżuri speċifiċi 
stabbiliti mill-Kunsill skont l-Artikolu 
136(1) tat-Trattat;
(b) il-Kunsill jiddeċiedi, skont l-Artikolu 
126(8) jew l-Artikolu 126(11) tat-Trattat, 
li l-Istat Membru kkonċernat ma jkunx ħa 
azzjoni effettiva biex jirranġa d-defiċit 
eċċessiv tiegħu;
(c) il-Kunsill jikkonkludi, skont l-Artikolu 
8(3) tar-Regolament (UE) Nru […]/2011 
[dwar il-prevenzjoni u l-korrezzjoni ta' 
żbilanċi makroekonomiċi] li, f'żewġ 
ċirkostanzi suċċessivi, l-Istat Membru ma 
jkunx ressaq pjan ta' azzjoni korrettiva 
suffiċjenti jew il-Kunsill jadotta deċiżjoni 
fejn jiddikjara nuqqas ta' konformità mal-
Artikolu 10(4) ta' dak ir-Regolament; 
(d) il-Kummissjoni tikkonkludi li l-Istat 
Membru ma jkunx ħa miżuri biex 
jimplimenta l-programm ta' aġġustament 
imsemmi fir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
Nru 407/2010 jew ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 332/2002 u 
b'konsegwenza ta' dan tiddeċiedi li ma 
tawtorizzax il-ħlas tal-assistenza 
finanzjarja lil dan l-Istat Membru; jew
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(e) il-Bord tad-Diretturi tal-mekkaniżmu 
Ewropew ta' stabbiltà jikkonkludi li l-
kundizzjonalità marbuta mal-assistenza 
finanzjarja tal-MES fis-sura ta' għoti 
b'self mill-MES lill-Istat Membru 
kkonċernat ma tkunx ġiet issodisfatta u 
b'konsegwenza ta' dan jiddeċiedi li ma 
jħallasx l-appoġġ ta' stabbiltà li jkun ġie 
allokat.
7. Fid-deċiżjoni ta' sospensjoni ta' parti 
mill-ammont jew tal-ammont kollu tal-
ħlasijiet jew impenji skont il-paragrafu 5 
u 6 rispettivament, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li s-sospensjoni tkun 
proporzjonali u effettiva, 
b'kunsiderazzjoni għaċ-ċirkostanzi 
ekonomiċi u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, partikolarment fir-rigward 
tal-ugwaljanza fit-trattament bejn l-Istati 
Membri, u partikolarment fir-rigward tal-
impatt tas-sospensjoni fuq l-ekonomija 
tal-Istat Membru kkonċernat.
8. Il-Kummissjoni għandha, mingħajr 
dewmien, tneħħi s-sospensjoni fuq il-
pagamenti u l-impenji meta Stat Membru 
jipproponi emendi għall-Kuntratt ta' 
Sħubija u l-programmi relevanti kif 
jintalab mill-Kummissjoni, li tkun 
approvathom u, fejn applikabbli:
(a) il-Kunsill ikun iddeċieda li l-Istat 
Membru jikkonforma ma' miżuri speċifiċi 
stabbiliti mill-Kunsill skont l-Artikolu 
136(1) tat-Trattat;
(b) il-proċedura ta' defiċit eċċessiv 
tinżamm pendenti skont l-Artikolu 9 tar-
Regolament (KE) Nru 1467/97 jew il-
Kunsill jiddeċiedi li, skont l-Artikolu 
126(12) tat-Trattat li jabroga d-deċiżjoni 
dwar l-eżistenza ta' defiċit eċċessiv; 
(c) il-Kunsill ikun approva pjan ta' 
azzjoni korrettiva mressaq mill-Istat 
Membru kkonċernat skont l-Artikolu 8(2) 
tar-Regolament (UE) Nru […] [ir-
Regolament tal-EIP] jew il-proċedura 
dwar żbilanċ eċċessiv tiġi sospiża skont l-
Artikolu 10(5) ta' dak ir-Regolament jew 
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il-Kunsill ikun għalaq il-proċedura ta' 
żbilanċ eċċessiv skont l-Artikolu 11 ta' 
dak ir-Regolament;
(d) il-Kummissjoni tkun ikkonkludiet li l-
Istat Membru ma jkunx ħa miżuri biex 
jimplimenta l-programm ta' aġġustament 
imsemmi fir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
Nru 407/2010 jew ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 332/2002 u 
b'konsegwenza ta' dan tiddeċiedi li 
tawtorizza l-ħlas tal-assistenza finanzjarja 
lil dan l-Istat Membru; or
(e) il-Bord tad-Diretturi tal-mekkaniżmu 
Ewropew ta' stabbiltà jkun ikkonkluda li 
l-kundizzjonalità marbuta mal-assistenza 
finanzjarja tal-MES fis-sura ta' għoti 
b'self mill-MES lill-Istat Membru 
kkonċernat ma tkun ġiet issodisfatta u 
b'konsegwenza ta' dan jiddeċiedi li jħallas 
l-appoġġ ta' stabbiltà li jkun ġie allokat.
Fl-istess ħin, il-Kunsill għandu jiddeċiedi, 
fuq proposta mill-Kummissjoni, li jerġa' 
jipprovdi l-baġit tal-impenji sospiżi skont 
l-Artikolu 8 tar-Regolament tal-Kunsill 
(UE) Nru […] li jistabbilixxi l-qafas 
finanzjarju multiannwali għas-snin 2014 
sa 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma teżisti l-ebda relazzjoni diretta bejn il-prestazzjoni tal-politika reġjonali u l-prestazzjoni 
makroekonomika ta' Stat Membru; għaldaqstant il-kondizzjonalitajiet makroekonomiċi 
proposti mhumiex aċċettabbli. Dan ikun ifisser sanzjonijiet fil-konfront tar-reġjuni talli, fuq 
livell nazzjonali, ma ġewx rispettati l-proċeduri relatati mal-governanza finanzjarja.  L-
impożizzjoni ta' sanzjonijiet x'aktax jaggrava l-problemi tal-pajjiżi li diġà qegħdin iħabbtu 
wiċċhom ma' diffikultajiet makroekonomiċi.
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Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi għandhom jitfasslu mill-
Istati Membri jew minn kwalunkwe 
awtorità maħtura minnhom, 
b'kooperazzjoni mal-imsieħba.

2. Il-programmi għandhom jitfasslu mill-
Istati Membri jew minn kwalunkwe 
awtorità maħtura minnhom, 
b'kooperazzjoni mal-imsieħba kif imsemmi 
fl-Artikolu 5.

Or. en

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Programmi għandhom jitressqu mill-
Istati Membri fl-istess ħin mal-Kuntratt ta' 
Sħubija, bl-eċċezzjoni tal-programmi ta' 
kooperazzjoni territorjali Ewropej, li se 
jitressqu fi żmien sitt xhur mill-
approvazzjoni tal-Qafas Strateġiku 
Komuni. Il-programmi kollha għandhom 
ikunu akkumpanjati mill-valutazzjoni ex 
ante kif stabbilit fl-Artikolu 48.

3. Il-Programmi għandhom jitressqu mill-
Istati Membri fi żmien tliet xhur mill-
adozzjoni tal-Kuntratt ta' Sħubija, bl-
eċċezzjoni tal-programmi ta' kooperazzjoni 
territorjali Ewropej, li se jitressqu fi żmien
disa' xhur mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament. Il-programmi kollha 
għandhom ikunu akkumpanjati mill-
valutazzjoni ex ante kif stabbilit fl-
Artikolu 48.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl taż-żmien meħtieġ għall-involviment adegwat tal-imsieħba meta jfasslu l-programmi 
operattivi, ma titqisx fattibbli l-adozzjoni simultanja tal-Kuntratt ta' Sħubija u tal-programmi 
operattivi.
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Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-talbiet għall-emenda tal-programmi 
mressqin minn Stat Membru għandhom 
jiġu sostanzjati kif mistħoqq u għandhom 
b'mod partikolari jistabbilixxu l-impatt 
mistenni tal-bidliet għall-programm mal-
ilħuq tal-istrateġija tal-Unjoni ta' tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u l-
għanijiet speċifiċi ddefiniti fil-programm, 
filwaqt li jitqiesu l-Qafas Strateġiku 
Komuni u l-Kuntratt ta' Sħubija. 
Għandhom ikunu akkompanjati mill-
programm rivedut u, fejn xieraq, minn 
Kuntratt ta' Sħubija rivedut.

1. It-talbiet għall-emenda tal-programmi 
mressqin minn Stat Membru għandhom 
jiġu sostanzjati kif mistħoqq u għandhom 
b'mod partikolari jistabbilixxu l-impatt 
mistenni tal-bidliet għall-programm mal-
ilħuq tal-istrateġija tal-Unjoni ta' tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u l-
għanijiet speċifiċi ddefiniti fil-programm, 
filwaqt li jitqiesu l-Qafas Strateġiku 
Komuni u l-Kuntratt ta' Sħubija. 
Għandhom jitħejjew skont l-Artikolu 5 u
jkunu akkompanjati mill-programm 
rivedut u, fejn xieraq, minn Kuntratt ta' 
Sħubija rivedut.

Or. en

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fondi CSF 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 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, imfassla skont ir-
regoli stabbiliti fl-Anness XX, li tkun 
identifikat nuqqasijiet fis-suq jew 
sitwazzjonijiet ta' investiment li huma 
inqas minn ideali, u ħtiġijiet ta' 
investiment.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni ex ante tikkostitwixxi l-bażi għall-istabbiliment ta' strumenti finanzjarji, 
għalhekk jeħtieġ li jingħataw regoli ċari bħala parti mill-att bażiku. Barra minn hekk, 
għandhom jingħataw fil-ħin dispożizzjonijiet ċari ħalli l-atturi jkunu jistgħu jistabbilixxu 
strumenti finanzjarji għall-perjodu li jmiss.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tkun mogħtija s-
setgħa li tadotta l-atti delegati 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.

Il-Kummissjoni għandha tkun mogħtija s-
setgħa li tadotta l-atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxu regoli 
dettaljati li jikkonċernaw 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni ex ante tikkostitwixxi l-bażi għall-istabbiliment ta' strumenti finanzjarji, 
għalhekk jeħtieġ li jingħataw regoli ċari bħala parti mill-att bażiku. Barra minn hekk, 
għandhom jingħataw fil-ħin dispożizzjonijiet ċari ħalli l-atturi jkunu jistgħu jistabbilixxu 
strumenti finanzjarji għall-perjodu li jmiss.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Riżorsi kapitali li jitħallsu lura lill-
istrumenti finanzjarji li jkunu ġew minn 
investimenti jew mir-rilaxx ta' riżorsi 

1. Riżorsi kapitali li jitħallsu lura lill-
istrumenti finanzjarji li jkunu ġew minn 
investimenti jew mir-rilaxx ta' riżorsi 
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impenjati għall-kuntratti ta' garanzija li 
jistgħu jiġu attribwiti għas-sostenn mill-
Fondi CSF, għandhom jintużaw mill-ġdid 
fuq investimenti ulterjuri permezz tal-istess 
strumenti finanzjarji jew oħrajn, skont l-
għanijiet tal-programm jew il-programmi.

impenjati għall-kuntratti ta' garanzija li 
jistgħu jiġu attribwiti għas-sostenn mill-
Fondi tal-QSK, għandhom jintużaw mill-
ġdid fuq investimenti ulterjuri permezz tal-
istess strumenti finanzjarji jew oħrajn, 
skont l-objettivi tematiċi u speċifiċi tal-
programm jew il-programmi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi t-terminu "l-għanijiet" mhuwiex iddefinit f'dan ir-Regolament, għandu jiġi sostitwit 
b'termini speċifiċi għal dan ir-Regolament. Barra minn hekk, l-emenda timmira li 
tiggarantixxi l-użu mill-ġdid tar-riżorsi sa meta l-għeluq huwa marbut biċ-ċar mal-objettivi 
tematiċi u speċifiċi tal-programm jew il-programmi.

Emenda 51

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 l-objettivi tematiċi u 
speċifiċi tal-programm jew il-programmi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda tal-Artikolu 38(1).

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-riżorsi u 
l-qligħ kapitali u dħul jew rendimenti oħra 
li jistgħu jiġu attribwiti lis-sostenn mill-
Fondi CSF lil strumenti finanzjarji 

L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-riżorsi u 
l-qligħ kapitali u dħul jew rendimenti oħra 
li jistgħu jiġu attribwiti lis-sostenn mill-
Fondi tal-QSK lil strumenti finanzjarji 
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jintużaw skont l-għanijiet tal-programm 
għal perjodu ta' mill-inqas 10 snin wara l-
għeluq tal-programm.

jintużaw skont l-objettivi tematiċi u 
speċifiċi tal-programm għal perjodu ta' 
mill-inqas 10 snin wara l-għeluq tal-
programm..

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi t-terminu "l-għanijiet" mhuwiex iddefinit f'dan ir-Regolament, għandu jiġi sostitwit 
b'termini speċifiċi għal dan ir-Regolament. Barra minn hekk, l-emenda timmira li 
tiggarantixxi li l-użu tar-riżorsi legati wara l-għeluq huwa marbut biċ-ċar mal-objettivi 
tematiċi u speċifiċi tal-programm.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jkun 
kompost minn rappreżentanti tal-awtorità 
ta' ġestjoni, minn korpi intermedji u minn 
rappreżentati tal-imsieba. Kull membru tal-
Kumitat tas-sorveljanza għandu jkollu d-
dritt li jivvota.

1. Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jkun 
kompost minn rappreżentanti tal-awtorità 
ta' ġestjoni, minn korpi intermedji u minn 
rappreżentati tal-imsieħba involuti, skont l-
Artikolu 5. Kull membru tal-Kumitat tas-
sorveljanza għandu jkollu d-dritt li jivvota.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda timmira li tiggarantixxi l-funzjonament effikaċi tal-kumitat tas-sorveljanza u 
ssaħħaħ ir-rwol tal-imsieħba rilevanti.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni għandhom jagħtu l-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
programm u l-prijoritajiet tiegħu 
b'referenza għad-dejta finanzjarja, għall-

2. Ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni għandhom jagħtu l-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
programm u l-prijoritajiet tiegħu 
b'referenza għad-dejta finanzjarja, għall-
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indikaturi komuni u għal dawk speċifiċi 
għall-programm u l-valuri kwantifikati tal-
miri inklużi l-bidliet fl-indikaturi tar-
riżultati, u l-punti ta' referenza definiti fil-
qafas tal-prestazzjoni. Id-dejta trasmessa
għandha tkun marbuta mal-valuri għall-
indikaturi għal operazzjonijiet 
kompletament implimentati u anki għal 
operazzjonijiet magħżula. Għandhom juru 
wkoll l-azzjonijiet meħuda sabiex jintlaħqu 
l-kundizzjonalitajiet ex ante u kull 
problema li taffettwa l-prestazzjoni tal-
programm, u l-miżuri korrettivi meħuda.

indikaturi komuni u għal dawk speċifiċi 
għall-programm u l-valuri kwantifikati tal-
miri inklużi l-bidliet fl-indikaturi tar-
riżultati, u l-punti ta' referenza definiti fil-
qafas tal-prestazzjoni. Id-dejta trażmessa
għandha tkun marbuta mal-valuri għall-
indikaturi għal operazzjonijiet 
kompletament implimentati u anki għal 
operazzjonijiet magħżula. Għandhom juru 
wkoll l-azzjonijiet meħuda sabiex jintlaħqu 
l-kondizzjonalitajiet ex ante, skont l-
Artikolu 17 u kull problema li taffettwa l-
prestazzjoni tal-programm, u l-miżuri 
korrettivi meħuda.

Or. en

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kontribuzzjoni għall-għan tal-Unjoni 
ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv fir-rigward tal-għanijiet u 
prijoritajiet tematiċi magħżula, filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet nazzjonali u reġjonali;

(a) il-kontribuzzjoni għall-għan tal-Unjoni 
ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv fir-rigward tal-għanijiet u 
prijoritajiet tematiċi magħżula, filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet nazzjonali u reġjonali u 
jiġi garantit bilanċ bejn dawk il-ħtiġijiet u 
l-objettivi tal-Unjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformement mal-emenda tal-Artikolu 16, barra mill-valutazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-
politika għall-għanijiet tal-istrateġija UE 2020, il-valutazzjoni ex ante teħtieġ li tikkunsidra 
wkoll il-mod kif tqiesu l-ħtiġijiet reġjonali ta' żvilupp speċifiċi.
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Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt ma (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) il-miżuri meħuda biex ikunu involuti 
l-imsieħba skont l-Artikolu 4(4) u l-
Artikolu 5.

Or. en

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-taxxa fuq il-valur miżjud. Iżda l-
ammonti tal-VAT għandhom ikunu 
eliġibbli fejn ma jkunux jistgħu jintroddu 
lura skont il-leġiżlazzjoni tal-VAT 
nazzjonali u jkunu tħallsu minn 
benefiċjarju li mhuwiex persuna mhux 
taxxabbli kif iddefinit fl-ewwel 
sottoparagrafu tal-Artikolu 13(1) tad-
Direttiva 2006/112/KE, sakemm dawn l-
ammonti ta' VAT ma jkunux inġarrbu 
b'rabta mal-provvista tal-infrastruttura.

(c) it-taxxa fuq il-valur miżjud. Iżda l-
ammonti tal-VAT għandhom ikunu 
eliġibbli fejn ma jkunux jistgħu jintroddu 
lura skont il-leġiżlazzjoni tal-VAT 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-VAT li ma tistax tintradd lura għandha tkun eliġibbli biex tgħin lill-benefiċjarji u lir-
reġjuni jilħqu l-għanijiet tal-Politika ta' Koeżjoni fil-perjodu attwali tal-kriżi finanzjarja.
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Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) waqfien jew rilokazzjoni ta' attività 
produttiva;

(a) waqfien jew rilokazzjoni ta' attività 
produttiva, għajr fil-każ li r-rilokazzjoni 
ssir fl-istess reġjun;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rilokazzjoni fi ħdan l-istess reġjun għandha titqies bħala eċċezzjoni billi l-investiment 
jibqa' jkun ta' benefiċċju għar-reġjun ikkonċernat.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tar-riżerva għall-prestazzjoni, 
l-impenji baġitarji għandhom isegwu d-
deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-
emenda tal-programm.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda tal-Artikolu 18.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. 5% tar-riżorsi għall-għan tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi 
għandhom jikkostitwixxu r-riżerva tal-
prestazzjoni li trid tiġi allokata skont l-

imħassar
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Artikolu 20.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda tal-Artikolu 18.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Programm operazzjonali għandu 
jikkonsisti f'assi prijoritarji. Mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 52, assi prijoritarju
għandu jikkonċerna Fond wieħed għal
kategorija ta' reġjun, u għandu 
jikkorrispondi għal objettiv tematiku u 
għandu jinkludi prijorità waħda jew aktar 
ta' investiment ta' dak l-objettiv tematiku
f'konformità mar-regoli speċifiċi għall-
Fond. Għall-FSE, assi prijoritarju jista' 
jikkombina prijoritajiet ta' investiment 
minn objettivi tematiċi differenti stabbiliti 
fl-Artikolu 9 (8), (9), (10), u (11) sabiex 
tiġi faċilitata l-kontribuzzjoni tagħhom 
għal assi prijoritarji oħra, f'ċirkostanzi 
ġustifikati kif mistħoqq.

1. Programm operattiv għandu jikkonsisti 
f'assi prijoritarji. Assi prijoritarju jista'
jikkonċerna kategorija waħda jew aktar ta'
reġjuni jew jgħaqqad prijorità ta'
investiment komplementari waħda jew 
aktar minn objettivi tematiċi u Fondi 
differenti, f'konformità mar-regoli speċifiċi 
għall-Fond.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed ikun propost approċċ awtentiku għal ħafna fondi, li joffri lill-Istati Membri, lir-reġjuni u 
lill-awtoritajiet lokali flessibbiltà sħiħa huma u jfasslu l-programmi tagħhom, bil-għan li 
jiksbu bl-aħjar mod l-għanijiet tal-Politika ta' Koeżjoni kif ukoll il-miri tal-Unjoni.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) ġustifikazzjoni tal-għażla tal-objettivi (ii) ġustifikazzjoni tal-għażla tal-objettivi 
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tematiċi u l-prijoritajiet korrispondenti ta' 
investiment, filwaqt li jitqies il-Kuntratt ta' 
Sħubija u r-riżultati tal-evalwazzjoni ex 
ante;

tematiċi u l-prijoritajiet korrispondenti ta' 
investiment, filwaqt li jitqies il-Kuntratt ta' 
Sħubija u r-riżultati tal-valutazzjoni ex 
ante, u, meta jkun il-każ, jitqiesu l-ħtiġijiet 
ta' żvilupp tar-reġjun;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformement mal-emenda tal-Artikolu 16, huwa importanti li jiġi garantit li l-ħtiġijiet 
reġjonali speċifiċi ta' żvilupp jitqiesu fl-istrateġija għall-kontribut tal-programmi operattivi 
għall-Istrateġija Ewropa 2020.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-lista ta' bliet fejn se jkunu 
implimentati azzjonijiet integrati ta' 
żvilupp urban sostenibbli, l-allokazzjoni 
annwali indikattiva tas-sostenn tal-FEŻR 
għal dawn l-azzjonijiet, inkluż ir-riżorsi 
ddelegati lill-ibliet għall-ġestjoni skont l-
Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE); 
[FEŻR] u l-allokazzjoni annwali 
indikattiva ta' sostenn tal-FSE għal 
azzjonijiet integrati;

(iii) lista indikattiva ta' żoni urbani 
funzjonali skont il-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 14(b)(ii) fejn se jkunu 
implimentati azzjonijiet integrati ta' 
żvilupp urban sostenibbli, l-allokazzjoni 
annwali indikattiva tas-sostenn tal-FEŻR 
għal dawn l-azzjonijiet, inkluż ir-riżorsi 
ddelegati lill-ibliet għall-ġestjoni skont l-
Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE)
Nru [...]; [FEŻR] u l-allokazzjoni annwali 
indikattiva ta' sostenn tal-FSE għal 
azzjonijiet integrati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jitħalla biżżejjed żmien għat-tfassil tal-listi indikattivi fil-programmi operattivi, 
abbażi tal-kriterji stabbiliti fil-PCs. Għaldaqstant, l-inklużjoni ta' din il-lista fil-programmi 
operattivi hija kundizzjonali għall-adozzjoni tal-emenda tal-Artikolu 23 li timmira li tħalli li l-
programmi operattivi jitressqu 3 xhur wara l-approvazzjoni tal-PC.
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Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 87 - paragrafu 2 – punt c - punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) fejn xieraq, il-kontribuzzjoni tal-
inverventi ppjanati lejn strateġiji 
makroreġjonali u strateġiji dwar qiegħ il-
baħar;

(vi) il-kontribuzzjoni tal-interventi ppjanati
lejn strateġiji makroreġjonali u strateġiji 
dwar baċiri tal-baħar li fihom l-Istati 
Membri u r-reġjuni jipparteċipaw f'tali 
strateġiji;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformement mal-emenda tal-Artikolu 11, għandha tiżdied il-kontribuzzjoni tal-Fondi 
koperti mir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni fl-Istati Membri u fir-reġjuni 
involuti fl-istrateġiji makroreġjonali u tal-baċiri tal-baħar.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt e – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) għal kull kondizzjonalità ex ante, 
stabbilita skont l-Anness IV, li mhijiex 
sodisfatta fid-data tas-sottomissjoni tal-
Kuntratt ta' Sħubija u programm
operazzjonali, deskrizzjoni tal-azzjonijiet
sabiex tiġi sodisfatta l-kondizzjonalità ex 
ante u skeda ta' żmien għal dawn l-
azzjonijiet;

(ii) għal kull kondizzjonalità ex ante
rilevanti, stabbilita skont l-Artikolu 17 u l-
Anness IV, li mhijiex sodisfatta fid-data 
tas-sottomissjoni tal-Kuntratt ta' Sħubija u 
programm operattiv, deskrizzjoni tal-
azzjonijiet li għandhom jittieħdu fuq livell 
nazzjonali u reġjonali u skeda ta' żmien
għall-implimentazzjoni, bil-għan li jiġi 
garantit is-sodisfazzjon tagħhom fi żmien 
sentejn mill-adozzjoni tal-Kuntratt ta' 
Sħubija jew sal-31 ta' Diċembru 2016, 
skont liema jiġi l-ewwel;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jsir allinjament tad-dispożizzjonijiet ma' dawk tal-Artikolu 17 dwar il-
kondizzjonalitajiet ex ante.
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Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt g – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) tabella li tispeċifika, għall-perjodu sħiħ 
ta' programmazzjoni, għall-programm 
operazzjonali u għal kull assi prijoritarju, l-
ammont tal-approprjazzjoni finanzjarja 
totali tas-sostenn mill-Fondi u l-
kofinanzjament nazzjonali. Fejn il-
kofinanzjament nazzjonali jkun jikkonsisti 
minn kofinanzjament pubbliku u privat, it-
tabella għandha tagħti t-tqassim indikattiv 
bejn il-komponenti pubbliċi u privati.
Għandha turi, għall-finijiet ta' 
informazzjoni, il-parteċipazzjoni prevista 
mill-BEI.

(ii) tabella li tispeċifika, għall-perjodu sħiħ 
ta' programmazzjoni, għall-programm 
operattiv u għal kull assi prijoritarju, l-
ammont tal-approprjazzjoni finanzjarja 
totali tas-sostenn mill-Fondi u l-
kofinanzjament nazzjonali. Għall-assi 
prijoritarji, li jirrigwardaw aktar minn 
katergorija ta' reġjuni waħda, it-tabella 
għandha tispeċifika l-ammonti differenti 
minn kull Fond speċifiku u l-ammonti 
kofinanzjati rispettivi għal kull kategorija 
ta' reġjuni. Għall-assi prijoritarji, li 
jgħaqqdu l-prijoritajiet ta' investiment 
minn objettivi tematiċi differenti, it-tabella 
għandha tispeċifika l-ammonti differenti 
mill-Fondi speċifiċi u l-ammont 
kofinanzjati rispettivi għal kull waħda 
mill-prijoritajiet. Fejn il-kofinanzjament 
nazzjonali jkun jikkonsisti minn 
kofinanzjament pubbliku u privat, it-tabella 
għandha tagħti t-tqassim indikattiv bejn il-
komponenti pubbliċi u privati. Għandha 
turi, għall-finijiet ta' informazzjoni, il-
parteċipazzjoni prevista mill-BEI.

Or. en

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 113 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għall-mira tal-Investiment għat-tkabbir u 
l-impjiegi, sakemm jiġi rispettat il-prinċipju 
tas-separazzjoni tal-funzjonijiet, l-awtorità ta' 
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ġestjoni, l-awtorità ta' ċertifikazzjoni, fejn 
applikabbli, u l-awtorità ta' verifika jistgħu 
jkunu parti mill-istess awtorità jew korp 
pubbliku. Madankollu, għal dawk il-
programmi operazzjonali li għalihom l-
ammont totali ta' sostenn mill-Fondi jaqbeż 
EUR 250 000 000, l-awtorità ta' verifika ma 
tistax tkun parti mill-istess awtorità jew korp 
pubbliku bħall-awtorità ta' ġestjoni.

ġestjoni, l-awtorità ta' ċertifikazzjoni, fejn 
applikabbli, u l-awtorità ta' verifika jistgħu 
jkunu parti mill-istess awtorità jew korp 
pubbliku. Madankollu, għal dawk il-
programmi operattivi li għalihom l-ammont 
totali ta' sostenn mill-Fondi jaqbeż 
EUR 250 000 000, l-awtorità ta' verifika ma 
tistax tkun parti mill-istess awtorità jew korp 
pubbliku bħall-awtorità ta' ġestjoni, sakemm 
il-Kummissjoni tkun waslet għall-
konklużjoni, fil-perjodu ta' 
programmazzjoni preċedenti, li tista' 
toqgħod fuq l-opinjoni tal-awditjar tal-Istat 
Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligu li l-awtorità tal-awditjar ma tistax tkun parti mill-istess awtorità jew korp pubbliċi 
bħall-awtorità ta' ġestjoni, bħal fl-Artikolu 113(5), jista' joħloq riskji bla bżonn għas-sistemi 
bi prestazzjoni tajba, kif ukoll iżid il-piżijiet amministrattivi.


