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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 
dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, u l-
Investiment li għandu fil-mira t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, u jirrevoka r-
Regolament (EC) No 1080/2006
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(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)0614),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 178(1) u 349(1) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0328/2011),

– 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 tar-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 u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Baġits, 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 u tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
(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 sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

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

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. 
L-ammont ta' konċentrazzjoni għandha tqis 
il-livell ta' żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-
bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD per 
capita għall-perjodu 2007-2013 kien ta' 
anqas minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 
fil-perjodu ta' referenza.

(5) Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni, l-
impriżi ta' daqs żgħir u medju u l-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. L-ammont 
ta' konċentrazzjoni għandha tqis il-livell ta' 
żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-bżonnijiet 
speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD per capita 
għall-perjodu 2007-2013 kien ta' anqas 
minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 fil-
perjodu ta' referenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'allinjament mal-emendi 16 u 17.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Sinerġiji bejn il-politika ta' koeżjoni 
u l-politika tar-riċerka u l-innovazzjoni, 
kif stabbilit fir-Regolament (UE) 
Nru [...]/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill [...] li jistabbilixxi l-Orizzont 
2020 - Il-Programm Qafas għar-Riċerka 
u l-Innovazzjoni (2014-2020)1 ('Orizzont 
2020'), għandhom jiġu garantiti, 
b'kunsiderazzjoni tal-isforzi biex tinħoloq 
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"triq għall-eċċellenza" li tista' 
tikkontribwixxi għal parteċipazzjoni aktar 
wiesgħa fl-Orizzont 2010.
_____________
1 ĠU L ...

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Set komuni ta' indikaturi sabiex jitkejjel 
il-progress tal-programm ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu stabbiliti 
qabel mal-Istati Membri jagħmlu l-abbozz 
tal-programmi operazzjonali tagħhom. 
Dawn l-indikaturi għandhom ikunu 
kkumplimentati b'indikaturi għal 
programm speċifiku.

(6) Set komuni ta' indikaturi sabiex jitkejjel 
il-progress tal-programm ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu stabbiliti 
qabel mal-Istati Membri jagħmlu l-abbozz 
tal-programmi operazzjonali tagħhom. 
Dawn l-indikaturi għandhom ikunu 
akkumpanjati b'indikaturi tar-riżultat u l-
produzzjoni għal programm speċifiku.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli, huwa kkunsidtrat neċessarju li 
jiġu megħjuna azzjonijiet integrati sabiex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
klimatiċi u soċjali li jaffettwaw iż-żoni 
urbani, u li tiġi definita proċedura li 
tistabbilixxi elenku ta' bliet koperti b'dawn 
l-azzjonijiet u l-allokazzjoni ta' flus 
imwarrba għal dawn l-azzjonijiet.

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli, huwa kkunsidtrat neċessarju li 
jiġu megħjuna azzjonijiet integrati sabiex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
klimatiċi, demografiċi u soċjali li 
jaffettwaw iż-żoni urbani, u li tiġi definita 
proċedura li tagħżel żoni urbani funzjonali
koperti b'dawn l-azzjonijiet u l-allokazzjoni 
ta' flus imwarrba għal dawn l-azzjonijiet.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

F'allinjament mal-emenda 43.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Filwaqt li tibbaża fuq l-esperjenza u l-
vantaġġi tal-integrazzjoni tal-miżuri fil-
qasam tal-iżvilupp urban sostenibbli fil-
programmi operazzjonali appoġġjati mill-
FEŻR waqt il-perjodu 2007-2013, għandu 
jittieħed pass 'il quddiem fuq livell ta' 
Unjoni billi tiġi stabbilita pjattaforma 
għall-iżvilupp urban.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'allinjament mal-emendi 48 - 51.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata l-poter ta' implimentazzjoni fir-
rigward tal-elenku ta' bliet li għandhom 
jipparteċipaw fil-pjattaforma tal-iżvilupp 
urban. Dawn il-poteri għandhom ikun 
eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati 

(13) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata l-poter ta' implimentazzjoni fir-
rigward tal-elenku ta' indikaturi komuni. 
Dawn il-poteri għandhom ikun eżerċitati 
skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
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Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni 
tas-setgħat ta' implimentazzjoni.

implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura.

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali, reġjuni li qegħdin lura u 
reġjuni li qed jiffaċċjaw sfidi u żvantaġġi 
demografiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Unjoni Ewropea qed tiffaċċja bidliet demografiċi mingħajr preċedent (popolazzjoni li qed 
tixjieħ, rati baxxi tat-twelid, migrazzjoni). Dan jikkostitwixxi sfida kemm għall-ekonomija kif 
ukoll għas-servizzi tas-saħħa u soċjali; dan għandu wkoll impatt partikolari fuq ir-reġjuni u l-
bliet tal-Ewropa. Fid-dawl ta' dawn l-isfidi huwa importanti li l-politiki eżistenti jiġu adattati 
biex iwieġbu aħjar għall-bżonnijiet li dejjem qed jikbru tal-livell reġjonali u lokali f'dan ir-
rigward.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
partikolarment permezz ta' għajnuna 
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investiment f'intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs);

diretta għall-investiment f'intrapriżi żgħar u 
ta' daqs medju (SMEs);

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impriżi żgħar u ta' daqs medju huma s-sors ewlieni ta' impjiegi fl-UE. Il-ħolqien ta' 
kundizzjonijiet aħjar għall-SMEs permezz tal-appoġġ għan-negozju huwa għalhekk il-mira 
tal-politiki tal-UE. Madankollu, il-preżunzjoni li impriżi akbar m'għandhomx bżonn għajnuna 
sabiex jegħlbu d-diffikultajiet, speċjalment f'ambjent tan-negozju ostili kkawżat mill-kriżi 
attwali, tista' tkun kontroproduttiva għall-SMEs minħabba l-interdipendenzi b'aspetti 
differenti bejn iż-żewġ tipi ta' kumpaniji. Għalhekk, l-impriżi ikbar m'għandhomx ikunu 
esklużi mill-finanzjament sakemm jikkooperaw mal-SMEs.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) investimenti fl-infrastruttura li 
jipprovdu servizzi bażiċi liċ-ċittadini fl-
oqsma tal-enerġija, l-ambjent, it-trasport u 
t-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni (ICT);

(b) investimenti fl-infrastruttura aċċessibbli
li jipprovdu servizzi bażiċi liċ-ċittadini fl-
oqsma tal-enerġija, l-ambjent, it-trasport u 
t-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni (ICT);

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tiżgura n-nuqqas ta' diskriminazzjoni ta' kull grupp ta' età, 
partikolarment l-anzjani u l-persuni b'diżabilità, fl-aċċess għas-servizzi.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali 
tas-saħħa u tal-edukazzjoni;

(c) -investimenti fl-infrastruttura 
aċċessibbli soċjali, tas-saħħa, tal-
edukazzjoni, kulturali, sportiva u tat-
turiżmu;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tiżgura n-nuqqas ta' diskriminazzjoni ta' kull grupp ta' età, 
partikolarment l-anzjani u l-persuni b'diżabilità, fl-aċċess għas-servizzi. Barra minn hekk, l-
emenda testendi l-ambitu tal-appoġġ billi tintroduċi tliet setturi li huma ta' importanza vitali 
għaċ-ċittadini u l-ekonomija tal-Ewropa.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt d - sottopunt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn reġjuni, bliet, u l-
protagonisti soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali relevanti;

(iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn awtoritajiet lokali u 
reġjonali, u l-protagonisti soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali relevanti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-netwerking, il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' esperjenzi jikkonċernaw ukoll awtoritajiet 
oħra għajr reġjuni u bliet; it-terminu "awtoritajiet lokali u reġjonali" jnkludihom kollha u 
jenfasizza r-rwol tal-atturi u mhux il-komunitajiet.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-iżvilupp ta' strumenti finanzjarji 
bħal pereżempju self, garanziji u 
ekwitajiet jew forom oħra ta' assistenza 
rotanti, kif definit fl-Artikolu 32 tar-
Regolament (UE) Nru [...]/2012 [CPR];

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-importanza ta' strumenti finanzjarji rotanti qed tikber, speċjalment bil-kunsiderazzjoni tal-
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finanzjament limitat disponibbli u l-pressjoni għall-aktar użu effikaċi tar-riżorsi disponibbli. 
Il-FEŻR huwa s-sors ewlieni ta' appoġġ għall-istrumenti finanzjarji sakemm il-politika ta' 
koeżjoni hija kkonċernata. L-emenda tintroduċi l-kategorija ġdida ta' intervent biex tenfasizza 
r-rwol tal-istrumenti finanzjarji fost l-ambitu ta' appoġġ tal-Fond.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esklużjoni tal-infrastruttura tas-servizzi bażiċi fl-oqsma tal-ambjent, it-trasport u l-ICT 
mill-appoġġ ma tirriflettix is-sitwazzjoni attwali fir-reġjuni tal-Ewropa u ma tikkunsidrax 
ħtiġijiet li qed jinqalgħu u d-diffikultajiet possibbli biex jiġu indirizzati dawk il-ħtiġijiet dovuti 
għall-kriżi attwali. Barra minn hekk, tali esklużjoni jkollha effett negattiv fuq il-kisba tal-
objettivi Ewropa 2020. Sabiex ma jiġix imblukkat il-potenzjal ta' żvilupp madwar l-Ewropa 
kollha, reġjuni aktar żviluppati għandhom ikunu wkoll eliġibbli għall-finanzjament f' dan ir-
rigward sakemm ikun immirat biex jiffinanzja infrastruttura ta' skala żgħira.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) investiment immirat lejn il-kisba tat-
tnaqqis ta' emissjoni ta' gass b'effett ta' 
serra f'installazzjonijiet li jaqgħu taħt l-
Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE għajr t-
tisħin u t-tkessiħ distrettwali u impjanti 
tas-sħana u tal-enerġija kkombinati;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-esklużjoni sħiħa mill-ambitu ta' appoġġ tal-investimenti biex inaqqsu l-emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' serra f'istallazzjonijiet ETS se tillimita l-potenzjal tal-iffrankar tal-
enerġija relatat mat-titjib tan-netwerks fit-tisħin u t-tkessiħ distrettwali u l-istallazzjonijiet tat-
tisħin u tal-enerġija kombinati. Jiġu wkoll esklużi investimenti li jipprovdu wieħed mis-
servizzi bażiċi liċ-ċittadini. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jiġu offerti l-
possibilità li jagħżlu bejn fondi strutturali u dħul ETS (50% minnu għandu jintuża għall-
appoġġ ta' mitigazzjoni tal-bidla fil-klima u proġetti ta' adattament) biex jiffinanzjaw 
investimenti b'livell baxx ta' karbonju fil-perjodu ta' programmar 2007-2013.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 2 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-manifattura, l-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta' tabakk u 
prodotti tat-tabakk;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja li s-settur tat-tabakk m'għandux ikun appoġġat mill-UE, l-esklużjoni ta' 
sempliċiment parti waħda tas-suq li ma togħġobx lill-Unjoni Ewropea mhijiex raġonevoli.

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ; 
kif ukoll

(i) mill-inqas 70% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbiliti 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] ; 
kif ukoll

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Konċentrazzjoni tematika li titlob 80% tar-riżorsi li jiffukaw fuq 3 objettivi tematiċi se 
tillimita ħafna l-possibbilità tal-Istati Membri u r-reġjuni biex jadattaw l-programmi tagħhom 
għall-ħtiġijiet territorjali speċifiċi. In-nuqqas tal-kwota obbligatorja tar-riżorsi "ring-fenced" 
u ż-żieda ta' objettiv wieħed tematiku se jiżguraw aktar flessibbilità. 

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 1 - punt b - sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mill-inqas 50% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] .

(i) mill-inqas 40% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettivi tematiċi stabbilit 
f'punti 1, 2, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konċentrazzjoni tematika li titlob 50% tar-riżorsi li jiffukaw fuq 3 objettivi tematiċi se 
tillimita ħafna l-possibbilità tal-Istati Membri u r-reġjuni biex jadattaw l-programmi tagħhom 
għall-ħtiġijiet territorjali speċifiċi. In-nuqqas tal-kwota obbligatorja tar-riżorsi "ring-fenced" 
u ż-żieda ta' objettiv wieħed tematiku se jiżguraw aktar flessibbilità.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) mill-inqas 6% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

(ii) mill-inqas 10% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'allinjament mal-emenda 26 li tinkludi s-sistemi tat-trasport b'livell baxx tal-karbonju u l-
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mobilità urbana fl-objettiv tematiku msemmi fil-punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR], il-kwota obbligatorja għall-investimenti relatati mal-effiċjenza tal-
enerġija għandha tiġi adottata.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga minn punt (a) (i), f'dawk ir-
reġjuni li l-PGD per capita tagħhom għall-
perjodu 2007-13 kien ta' anqas minn 75% 
tal-PGD medju tal-UE-25 fil-perjodu ta' 
referenza, imma li huma eliġibbli taħt il-
kategorija ta' tranżizzjoni jew reġjuni aktar 
żviluppati kif definit fl-Artikolu 82(2)(b) u 
(c) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR] fil-perjodu 2014-2020, mill-inqas 
60% mit-total tar-riżorsi tal-FEŻR fuq 
livell nazzjonali għandhom ikunu allokati 
għal kull objettiv tematiku stabbilit 
f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

Punt (b) ta' dan l-Artikolu għandu wkoll 
japplika għal dawk ir-reġjuni li l-PGD per 
capita tagħhom għall-perjodu 2007-13 kien 
ta' anqas minn 75% tal-PGD medju tal-UE-
25 fil-perjodu ta' referenza, imma li huma 
eliġibbli taħt il-kategorija ta' tranżizzjoni 
jew reġjuni aktar żviluppati kif definit fil-
punti (b) u (c) tal-Artikolu 82(2) tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] fil-
perjodu 2014-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-istatus ġdid u speċjali tagħhom u l-ħtiġijiet kumplessi tagħhom, ir-reġjuni li mhux 
se jibqgħu eliġibbli għandhom jibbenefikaw minn trattament ugwali l-istess bħal reġjuni 
anqas żviluppati sakemm tkun ikkonċernata l-konċentrazzjoni tematika.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 1 – sottopunt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali, l-industriji kulturali 
u kreattivi, l-applikazzjonijiet ta' servizzi 
pubbliċi, simulazzjoni tal-esiġenzi, 
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għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

netwerking, ċentri ta' teknoloġija għolja, u 
l-innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kultura hija rikonoxxuta bħala fattur importanti għall-iżvilupp ekonomiku u l-attraenza tar-
reġjuni u l-bliet Ewropej. Is-settur kulturali u kreattiv Ewropew huwa wieħed mis-sorsi 
maġġuri ta' dinamiżmu għall-ekonomija Ewropea. Huwa qed jikber b'pass aktar mgħaġġel 
minn setturi oħra matul dawn l-aħħar snin u għandu l-potenzjal li jiġġenera l-kreattività, l-
innovazzjoni u l-intraprenditorjat f'firxa wiesgħa ta' attivitajiet. F'dan ir-rigward, il-kultura 
tista' titqies bħala katalist għall-kreattività u l-innovazzjoni fil-kuntest tal-istrateġija tal-
Ewropa 2020.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 5 –punt 1 – sottopunt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-iżvilupp ta' rabtiet u sinerġiji xierqa 
mal-Orizzont 2020;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-FEŻR u l-Orizzont 2020 jikkondividu sa ċertu punt l-istess objettivi relatati mar-riċerka u l-
innovazzjoni iżda għandhom għan differenti u jsegwu metodoloġija differenti. L-iżvilupp ta' 
rabtiet u sinerġiji differenti bejn iż-żewġ strumenti se jikkontribwixxi għall-kisba ta' inizjattiva 
ewlenija għal tkabbir intelliġenti tal-objettivi tal-Ewropa 2020.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 2 – sottopunt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tisħiħ tal-applikazzjoni tal-ICT għal 
gvern elettroniku (e-government), tagħlim 
elettroniku (e-learning), inklużjoni 
elettronika (e-inclusion) u struttura tas-

(c) it-tisħiħ tal-applikazzjoni tal-ICT għal 
gvern elettroniku (e-government), tagħlim 
elettroniku (e-learning), kultura 
elettronika (e-culture), inklużjoni 
elettronika (e-inclusion) u struttura tas-
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saħħa elettronika (e-health); saħħa elettronika (e-health);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kultura hija rikonoxxuta bħala fattur importanti għall-iżvilupp ekonomiku u l-attraenza tar-
reġjuni u l-bliet Ewropej. Is-settur kulturali u kreattiv Ewropew huwa wieħed mis-sorsi 
maġġuri ta' dinamiżmu għall-ekonomija Ewropea u għandu wkoll ikun appoġġat sakemm ikun 
ikkonċernat l-ICT.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 3 – sottopunt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iżvilupp ta' mudelli ġodda ta' negozju 
għall-SMEs b'mod partikolari l-
internazzjonalizzazzjoni.

(b) l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 
mudelli ġodda ta' negozju għall-SMEs 
b'mod partikolari l-
internazzjonalizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

l-iżvilupp ta' mudelli ġodda ta' negozju m'għandux ikun limitat għall-SMEs ġodda.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 4 – sottopunt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni tal-użu tal-effiċjenza 
enerġetika u l-enerġija rinnovabbli fl-
SMEs;

(b) il-promozzjoni tal-użu tal-effiċjenza 
enerġetika u l-enerġija rinnovabbli fl-
impriżi, irrispettivament mid-daqs tal-
impriża;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impriżi kollha, irrispettivament mid-daqs tagħhom, għandhom jitħeġġew biex jużaw 
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enerġija rinovabbli u jagħmlu sforzi biex jimmiraw għal użu effiċjenti tal-enerġija. Dan 
jikkontribwixxi għall-kisba tal-miri tal-Ewropa 2020.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 4 – sottopunt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) is-sostenn tal-effiċjenza enerġetika u l-
użu tal-enerġija rinnovabbli f'infrastrutturi 
pubbliċi, bini storiku u s-settur tad-djar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Irrispettivament mis-sjieda ta' bini storiku, l-effiċjenza tal-enerġija u l-użu tal-enerġija 
rinovabbli f'dak il-bini għandu jiġi appoġġat, peress li dak il-bini jikkostitwixxi parti mill-wirt 
kulturali tal-Ewropa u jeħtieġ trattament speċjali.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 4 – sottopunt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) l-iżvilupp ta' sistemi tat-trasport favur 
l-ambjent u b'livell baxx ta' karbonju, u l-
promozzjoni tal-mobilità urbana;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasport, speċjalment f'żoni urbani, huwa wieħed mis-setturi ewlenin li jikkontribwixxi 
għall-bidla għal ekonomija b'livell baxx ta' karbonju u għalhekk għandu jkun inkluż f'dan l-
objettiv tematiku.
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 4 – sottopunt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) it-titjib tal-effiċjenza tal-enerġija u ż-
żieda tas-sigurtà tal-enerġija permezz tal-
kostruzzjoni u l-modernizzazzjoni tal-
elettriku, netwerks ta' trażmissjoni u 
distribuzzjoni ta' gass naturali u żejt, 
infrastruttura ta' ħżin ta' gass naturali u 
żejt, kif ukoll infrastruttura tal-LNG;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kostruzzjoni u l-modernizzazzjoni tan-netwerks ta' trażmissjoni u distribuzzjoni u l-
infrastruttura ta' ħżin jistgħu jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-kisba tal-miri tal-
enerġija tal-Ewropa 2020.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 6 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

il-protezzjoni tal-ambjent u l-promozzjoni 
tal-effiċjenza tar-riżorsi:

il-preservazzjoni u l-protezzjoni tal-
ambjent u l-promozzjoni tal-effiċjenza tar-
riżorsi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda ttejjeb il-koerenza tat-test billi tallinja t-test tal-artikolu mat-termini użati fit-
Trattat.
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 6 – sottopunt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-indirizzar tal-bżonn sinifikanti ta' 
investiment fil-qasam tal-iskart, sabiex jiġu 
milħuqa r-rekwiżiti tal-acquis dwar l-
ambjent;

(a) l-investiment fil-qasam tal-iskart, inter 
alia, sabiex jiġu milħuqa r-rekwiżiti tal-
acquis dwar l-ambjent;

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 6 – sottopunt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-indirizzar tal-bżonn sinifikanti għall-
investiment fil-qasam tal-ilma, sabiex jiġu 
milħuqa r-rekwiżiti tal-acquis;

(b) l-investiment fil-qasam tal-iskart, inter 
alia, sabiex jiġu milħuqa r-rekwiżiti tal-
acquis dwar l-ambjent;

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 6 – sottopunt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-protezzjoni, promozzjoni, u l-iżvilupp 
tal-wirt kulturali;

(c) il-protezzjoni, promozzjoni, u l-iżvilupp 
tal-wirt naturali u kulturali;

Or. en
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Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 6 – sottopunt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-promozzjoni ta' teknoloġiji 
innovattivi biex jitnaqqas it-tniġġis tal-
arja;

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 6 – sottopunt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) azzjoni biex jitjieb l-ambjent urban, 
inkluża r-riġenerazzjoni tas-siti industrijali 
żdingati (brownfield sites) u t-tnaqqis tat-
tniġġis fl-arja;

(e) azzjoni biex jitjieb l-ambjent urban, 
inklużi r-rivitalizzazzjoni tal-bliet, ir-
riġenerazzjoni tas-siti industrijali żdingati 
(brownfield sites), ir-rijabilitazzjoni tas-
siti kontaminati u r-rijabilitazzjoni tal-
infrastruttura kulturali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispeċifikazzjoni ta' azzjonijiet elenkati għandha tenfasizza l-importanza tagħhom fit-
tneħħija ta' ostakoli għall-iżvilupp ekonomiku.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 7 – sottopunt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-iżvilupp ta' sistemi tat-trasport favur 
l-ambjent u b'karbonju baxx, u l-
promozzjoni tal-mobilità urbana

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

F'allinjament mal-emenda 26.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 7 – subpunt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iżvilupp ta' sistema ferrovjarja 
komprensiva, ta' kwalità għolja u 
interoperabbli;

(d) l-iżvilupp u r-rijabilitazzjoni ta' sistema 
ferrovjarja komprensiva, ta' kwalità għolja 
u interoperabbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rijabilitazzjoni ta' infrastruttura eżistenti permezz ta' titjib ssaħħaħ il-kapaċità tagħha u 
jkollha l-istess effett u kontribuzzjoni finali għall-kisba tal-objettivi bħall-iżvilupp ta' 
infrastruttura ġdida.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 7 – sottopunt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) żvilupp ta' passaġġi tal-ilma interni 
favur l-ambjent u sistemi ta' trasport 
marittimu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasport fuq l-ilma joffri potenzjal kbir fl-isforzi biex jiġi żgurat trasport sostenibbli, 
effiċjenti fl-użu tal-enerġija u li jirrispetta l-ambjent fl-Ewropa u għalhekk għandu wkoll ikun 
appoġġat mill-FEŻR.
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Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 8 – sottopunt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iżvilupp ta' inkubaturi tan-negozju u 
għajnuna b'investiment għal dawk li 
jaħdmu għal rashom u l-ħolqien ta' 
negozju;

(a) l-appoġġ tal-iżvilupp ta' inkubaturi tan-
negozju u għajnuna b'investiment għal 
dawk li jaħdmu għal rashom u l-ħolqien ta' 
negozju;

Or. en

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 8 – sottopunt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) inizjattivi ta' żvilupp lokali u għajnuna 
għal strutturi li jipprovdu servizzi ta' 
viċinat sabiex jinħolqu impjiegi ġodda, fejn 
tali azzjonijiet ikunu barra l-kamp ta' 
applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 
[…]/2012 [FSE];

(b) l-appoġġ ta' inizjattivi ta' żvilupp lokali 
u għajnuna għal strutturi li jipprovdu 
servizzi ta' viċinat sabiex jinħolqu impjiegi 
ġodda, fejn tali azzjonijiet ikunu barra l-
kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [FSE];

Or. en

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 9 – sottopunt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-investiment fl-infrastruttura tas-saħħa 
u soċjali, li jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
nazzjonali, reġjonali u lokali, għat-tnaqqis 
ta' inugwaljanzi f'termini ta' stat ta' saħħa, u 
għat-tranżizzjoni minn servizzi istituzjonali 
għal dawk li huma tal-komunità;

(a) l-investiment fl-infrastruttura tas-saħħa 
u soċjali, li jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
nazzjonali, reġjonali u lokali, għat-tnaqqis 
ta' inugwaljanzi f'termini ta' stat ta' saħħa, u 
għat-tranżizzjoni minn servizzi istituzjonali 
għal dawk li huma tal-komunità u l-
familja;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' fondi strutturali għad-deistituzzjonalizzazzjoni tal-infrastruttura soċjali huwa 
wieħed mir-rakkomandazzjonijiet stabbiliti fir-Rapport tal-Kummissjoni tal-Grupp ta' Esperti 
Ad Hoc dwar it-tranżizzjoni mill-kura istituzzjonali għall-kura bbażata fil-komunità. Is-
servizzi tal-familja jistgħu joffru appoġġ individwali l-istess bħalma jagħmlu s-servizzi tal-
komunità.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 9 – sottopunt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) appoġġ għar-riġenerazzjoni fiżika u 
ekonomika ta' komunitajiet urbani u rurali 
depravati; 

(b) appoġġ għar-riġenerazzjoni fiżika, 
ekonomika u soċjali ta' komunitajiet f'żoni 
urbani u rurali depravati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tiffaċilita l-implimentazzjoni ta' approċċ integrat.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 5 –punt 9 – sottopunt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-investiment fil-kultura, protezzjoni 
u diġitilazzjoni tal-wirt kulturali, tisħiħ 
tal-edukazzjoni kulturali mmirata għat-
tnaqqis tal-inugwaljanzi fir-rigward tal-
aċċess għall-kultura, u t-tisħiħ tal-kapital 
soċjali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif indikat fl-"Istudju dwar il-kontribuzzjoni tal-kultura għall-iżvilupp lokali u reġjonali -
Evidenza mill-Fondi Strutturali" tal-Kummissjoni, proġetti tal-kultura huma kapaċi mhux biss 
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li jtejbu l-kundizzjonijiet strutturali ta' reġjuni li għadhom lura, iżda wkoll li jikkontribwixxu 
direttament għall-kompetittività u l-ħolqien tal-impjiegi. Għalhekk, inizjattivi tal-kultura 
jistgħu jiksbu firxa wiesgħa ta' objettivi ekonomiċi, soċjali u territorjali tal-politika ta' 
koeżjoni.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Indikaturi komuni kif stipulati fl-Anness 
għal dan ir-Regolament għandhom 
jintużaw fejn relevanti u skont l-Artikolu 
24(3) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR]. Għall-indikaturi komuni, il-linji ta' 
bażi għandhom jibdew minn żero u l-miri 
kumulattivi għandhom jintlaħqu fl-2022.

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-lista ta' 
indikaturi komuni skont l-Artikolu 24(3) 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni.
Dawn l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 14(2). Għall-indikaturi komuni, 
il-linji ta' bażi għandhom jibdew minn żero 
u l-miri kumulattivi għandhom jintlaħqu fl-
2022. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba n-natura teknika tagħha, l-indikaturi komuni m'għandhomx ikunu parti minn test 
legali. L-inklużjoni tal-indikaturi komuni fl-anness tar-regolament tista' titqies bħala l-
approvazzjoni għal ċertu tip ta' infiq, li mhuwiex mixtieq.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-FEŻR għandu jappoġġja fi ħdan il-
programmi operazzjonali l-żvilupp urban 
sostenibbli permezz ta' strateġiji li 
jistipulaw azzjonijiet integrati li 
jindirizzaw l-isfidi ekonomiċi, ambjentali 
klimatiċi u soċjali li jaffettwaw liż-żoni 
urbani.

1. Il-FEŻR għandu jappoġġa l-żvilupp 
urban sostenibbli permezz ta' strateġiji li 
jistipulaw azzjonijiet integrati li 
jindirizzaw l-isfidi ekonomiċi, ambjentali 
klimatiċi, demografiċi u soċjali li 
jaffettwaw liż-żoni urbani.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

F'allinjament mal-emenda 7.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 7 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Żvilupp urban sostenibbli għandu 
jitwettaq permezz ta' programm 
operazzjonali speċifiku, assi ta' prijorità 
speċifiku skont l-Artikolu 87(1) tar-
Regolament (UE) Nru [...]/2012 [CPR], 
jew permezz tal-Investimenti Territorjali 
Integrati msemmija fl-Artikolu 99 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi riflessa bl-aħjar mod is-sitwazzjoni territorjali filwaqt li tintgħażel l-forma tal-
ġestjoni tal-finanzjament u jkun permess il-kontinwament tal-ġestjoni li ġiet ippruvata li 
kienet ta' suċċess fil-passat, għandu jkun possibbli li jitwettaq żvilupp urban sostenibbli wkoll 
permezz ta' programm operazzjonali speċifiku jew assi ta' prijorità speċifiku. 

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
fil-Kuntratt ta' Sħubija lista ta' bliet fejn 
għandhom ikunu implimentati azzjonijiet 
integrati għal żvilupp urban sostenibbli, u 
l-allokazzjoni annwali indikattiva għal 
dawn l-azzjonijiet fuq livell nazzjonalli.

2. B'kunsiderazzjoni tas-sitwazzjoni 
territorjali speċifika tiegħu, kull Stat 
Membru għandu jistabbilixxi fil-Kuntratt 
ta' Sħubija, kif definit fl-Artikolu 13 tar-
Regolament (UE) Nru [...]/2012 [CPR], 
lista ta' kriterji għall-għażla ta' żoni 
urbani funzjonali fejn għandhom ikunu 
implimentati azzjonijiet integrati għal 
żvilupp urban sostenibbli, u l-allokazzjoni 
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annwali indikattiva għal dawn l-azzjonijiet 
fuq livell nazzjonalli.

Mill-inqas 5% tar-riżorsi tal-FEŻR allokati 
fuq livell nazzjonali għandhom ikunu 
attribwiti għal azzjonijiet integrati għall-
iżvilupp urban sostenibbli, delegati lill-
bliet biex ikunu ġestiti permezz ta' 
Investimenti Territorjali Integrati, kif 
imsemmi fl-Artikolu 99 tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR].

2a. Mill-inqas 5% tar-riżorsi tal-FEŻR 
allokati fuq livell nazzjonali għandhom 
ikunu attribwiti għal azzjonijiet integrati 
għall-iżvilupp urban sostenibbli f'żoni 
urbani funzjonali u delegati lill-bliet jew 
korpi oħra eżistenti li jiġġestjonaw żoni 
urbani funzjonali biex ikunu ġestiti skont
l-Artikolu 113(6) tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR], jew, fejn xieraq, 
skont l-Artikolu 113(7) tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR]. L-ammont 
għandu jkun stabbilit fil-Kuntratt ta' 
sħubija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta' lista definita ta' żoni eliġibbli fil-Kuntratt ta' Sħubija teħtieġ investigazzjoni 
dettaljata segwita minn proċess ta' għażla ġust, li jieħu ħafna ħin. L-istabbiliment ta' lista ta' 
kriterji hija ħafna aktar raġonevoli f'dan l-istadju. Sabiex jiġi żgurat il-valur miżjud tal-forma 
ġdida tad-dimensjoni urbana, l-azzjonijiet integrati għall-iżvilupp urban sostenibbli 
għandhom, fejn xieraq, jikkonċerntraw mhux biss fuq il-bliet. It-terminu introdott "żoni 
urbani funzjonali", li għandu jiġi definit aktar fil-kuntest nazzjonali mill-Istati Membri, 
jestendi l-ispettru taż-żoni indirizzati, jiġifieri, bliet jew partijiet ta' bliet, bliet u ż-żoni tal-
madwar tagħhom (rurali, peri-urbani), agglomerazzjoni eċċ.

Għall-allinjament mal-emenda 14, għandu jiġi kkjarifikat li l-qalba tad-dimensjoni urbana l-
ġdida hija d-delega tal-ġestjoni tal-fondi lil belt jew korp eżistenti li jiġġestjona ż-żona 
urbana funzjonali li, fil-każ ta' delega sħiħa, tista' tieħu l-forma ta' għotja globali.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-kompiti li għandhom jiġu delegati 
lil belt jew korp eżistenti li jiġġestjona
żona urbana funzjonali għandhom jiġu 
miftiehma bejn il-belt u l-awtorità ta' 
ġestjoni. Din id-delega għandha 
tikkonċerna għall-inqas il-kompiti relatati 
mal-għażla tal-operazzjonijiet. L-awtorità 
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ta' ġestjoni tista' żżomm id-dritt li twettaq 
verifika finali tal-eliġibilità tal-
operazzjonijiet qabel l-approvazzjoni.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li d-deċiżjoni dwar il-livell ta' delega titħalla f'idejn l-awtorità tal-ġestjoni 
bi ftehim mal-belt jew il-korp eżistenti li jiġġestjona ż-żona urbana funzjonali.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Fejn xieraq, mekkaniżmi għat-tisħiħ 
ta' rabtiet eżistenti bejn l-urban u r-rurali 
u għall-promozzjoni ta' rabtiet ġodda, 
għandhom jiġu appoġġati sabiex jissaħħu 
l-fatturi tal-interkonnessjoni li 
jinfluwenzaw l-iżvilupp ta' kull reġjun 
filwaqt li tiġi żgurata l-kumplimentarità 
tal-Fondi CSF.

Or. en

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - intestatura u titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8 imħassar
Pjattaforma għall-iżvilupp urban

Or. en
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Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni skont l-Artikolu 51 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
għandha tistabbilixxi pjattaforma għall-
iżvilupp urban sabiex tippromwovi l-bini 
ta' kapaċità u netwerking bejn l-ibliet, kif 
ukoll il-qsim tal-esperjenza dwar il-politika 
urbana fuq livell ta' Unjoni f'żoni relatati 
mal-prijoritajiet ta' investiment tal-FEŻR, u 
għall-izvilupp urban sostenibbli.

2d. Il-Kummissjoni għandha tippromwovi 
l-bini ta' kapaċità u netwerking bejn l-
ibliet, kif ukoll il-qsim tal-esperjenza dwar 
il-politika urbana fuq livell ta' Unjoni f'żoni 
relatati mal-prijoritajiet ta' investiment tal-
FEŻR, u għall-izvilupp urban sostenibbli.

2e. Il-Kummissjoni għandha tuża l-
programmi u l-korpi eżistenti biex 
tiffaċilita l-bini tal-kapaċità, in-
netwerking u l-iskambju ta' esperjenzi kif 
deskritt fil-paragrafu (2d). 
(Il-paragrafi 2d u 2e se jkunu parti mill-
Artikolu 7.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bini ta' korp ġdid biex jiffaċilita l-bini tal-kapaċità, in-netwerking u l-iskambju ta'
esperjenzi mhuwiex neċessarju peress li hemm diversi programmi u korpi eżistenti li jistgħu 
jintużaw b'suċċess biex jissodisfaw dan il-kompitu. 

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni, għandha tadotta lista 
ta' bliet li għandhom jipparteċipaw fil-
pjattaforma fuq il-bażi ta' listi stabbiliti 
fil-Kuntratti ta' Sħubija permezz tal-atti 
ta' implimentazzjoni. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

imħassar
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skont il-proċedura ta' konsultazzjoni 
referita fl-Artikolu 14(2).
Il-lista għandu jkollha numru massimu 
ta' 300 belt, bin-numru massimu ta' 20 
għal kull Stat Membru. Il-bliet għandhom 
ikunu magħżula fuq dawn il-kriterji:
(a) il-popolazzjoni, għandha tittieħed 
inkonsiderazzjoni l-ispeċifiċità tas-sistemi 
urbani nazzjonali;
(b) l-eżistenza ta' strateġija għal 
azzjonijiet integrati li jindirizzaw l-isfidi 
ekonomiċi, ambjentali, klimatiċi u soċjali 
li jaffettwaw iż-żoni urbani.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'allinjament mal-emendi 48 u 49.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pjattaforma għandha ukoll issostni 
netwerking bejn il-bliet kollha li jieħdu 
azzjonijiet innovattivi fuq inizzjattiva tal-
Kummissjoni.

2f. Il-Kummissjoni għandha ukoll issostni 
netwerking bejn il-bliet kollha li jieħdu 
azzjonijiet innovattivi fuq inizzjattiva tal-
Kummissjoni.

(Il-paragrafu f se jkun parti mill-Artikolu 
7.)

Or. en

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 3. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
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delegati skont l-Artikolu 13 dwar
proċeduri għall-għażla u l-
implimentazzjoni ta' azzjonijiet innovattivi.

setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 13, li jistabbilixxu regoli 
dettaljati li jikkonċernaw il-proċeduri
għall-għażla u l-implimentazzjoni ta' 
azzjonijiet innovattivi.

Or. en

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 11 - paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-impriżi kollha stabbiliti fir-reġjuni l-
aktar imbiegħda jistgħu jibbenefikaw 
minn allokazzjoni addizzjonali speċifika u 
minn kull investiment produttiv 
iffinanzjat taħt il-FEŻR.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'kunsiderazzjoni tal-ambjent ta' negozju speċifiku u l-konsegwenzi tal-applikazzjoni tad-
definizzjoni Ewropea ta' SMEs fir-reġjuni l-aktar imbiegħda, għandu jiġi enfasizzat li t-tipi 
kollha ta' impriżi għandhom ikunu eliġibbli għall-finanzjament sabiex jappoġġaw l-aħjar 
potenzjal ta' żvilupp possibbli f'dawk ir-reġjuni.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 9(3) tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe waqt mill-Parlament Europew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni sabiex 
tirrevoka għandha ġġib fi tmiemha d-
delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva mill-
jum ta' wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f’data aktar tard speċifikata fih. Din 

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 9(3) tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe waqt mill-Parlament Europew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka
għandha ġġib fi tmiemha d-delega tas-
setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din 
għandha ssir effettiva mill-jum ta' wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fih. Din ma 
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ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

Or. en

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn ħa ssir referenza għal dan il-
paragrafu, l-Artikolu 4 tar-Regolament 
(UE) Nru 182/2011 għandu japplika.

2. Fejn ħa ssir referenza għal dan il-
paragrafu, l-Artikolu 5 tar-Regolament 
(UE) Nru 182/2011 għandu japplika.

Or. en

Emenda 56

Proposta għal regolament
Anness

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'allinjament mal-emenda 42.
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NOTA SPJEGATTIVA

Dan ir-Regolament jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet rigward il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, u jħassar ir-regolament (KE) Nru 1083/2006. Ir-regoli komuni li jiggvernaw il-
FEŻR huma inklużi f'regolament globali: Regolament 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 (l-hekk imsejjaħ Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni jew CPR).

Il-FEŻR għandu l-għan li jsaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni 
Ewropea billi jikkorreġi l-iżbilanċi bejn ir-reġjuni tagħha. Ir-regolament propost jpoġġi enfażi 
fuq il-kontribuzzjoni tal-FEŻR lill-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020, li għandu jinkiseb 
billi l-appoġġ ikun immirat għal numru limitat ta' objettivi tematiċi, li huma dettaljati aktar fil-
prijoritajiet ta' investiment. Minħabba r-rilevanza partikolari tagħhom għat-tkabbir u skont il-
proposta tal-Kummisjoni, tliet objettivi tematiċi huma obbligatorji: riċerka u żvilupp u 
innovazzjoni, tisħiħ tal-kompetittività tal-SMEs u bidla għal ekonomija b'livell baxx ta' 
karbonju. Fir-reġjuni aktar żviluppati 80% tal-finanzjament tal-FEŻR għandhom jiġu investiti 
f'dawn it-tliet objettivi fejn tal-anqas 20% tar-riżorsi totali tal-FEŻR għandhom jiġu allokati 
għall-bidla għal ekonomija b'livell baxx ta' karbonju. Minħabba l-bżonnijiet kontinwi ta' 
ristrutturar f'dawn ir-reġjuni li qed joħorġu mill-objettiv ta Konverġenza, il-persentaġġ 
minimu għandu jitnaqqas għal 60%. F'reġjuni anqas żviluppati l-kwota tammonta għal 50% u 
6% rispettivament. 

Barra minn hekk, ir-Regolament tal-FEŻR propost jiddefinixxi lista negattiva ta' attivitajiet li 
mhux se jkunu eliġibbli għall-appoġġ. Jiddetermina wkoll il-prijoritajiet ta' investiment għal 
kull wieħed mill-objettivi tematiċi. 
Barra minn hekk, il-proposta tipprevedi aktar attenzjoni fuq l-iżvilupp urban sostenibbli. Din 
iż-żieda fil-konċentrazzjoni għandha tintleħaq bl-allokazzjoni ta' mill-inqas 5% tar-riżorsi tal-
FEŻR għall-iżvilupp urban sostenibbli, għat-twaqqif ta' pjattaforma għall-iżvilupp urban biex 
tippromwovi l-bini ta' kapaċità u l-qsim tal-esperjenzi, għall-adozzjoni ta' elenku ta' bliet fejn 
azzjonijiet integrati għall-iżvilupp urban sostenibbli jkunu implimentati.
Ir-Regolament propost għandu l-għan li jikkontribwixxi għal żieda tal-orjentazzjoni fuq 
riżultati ta' finanzjament billi jiġu definiti indikaturi komuni. Hu jsemmi l-bżonn li fil-
programmi operazzjonali tingħata attenzjoni lid-diffikultajiet speċifiċi ta' reġjuni bi żvantaġġi 
gravi u permanenti, naturali jew demografiċi. Fl-aħħar nett, ir-Regolament propost għandu 
dispożizzjonijiet speċifiċi għall-użu ta' allokazzjonijiet addizzjonali għar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda.

Ir-rapporteur huwa konvint mill-opinjoni li parti maġġuri tar-regolament tal-FEŻR tiddependi 
fuq id-dispożizzjonijiet tas-CPR. Id-dispożizzjonijiet u s-soluzzjonijiet li jinsabu fiż-żewġ 
regolamenti huma interkonnessi sa ċertu punt sinifikanti. B'mod partikolari, ir-Regolament 
tal-FEŻR jiżviluppa l-objettivi pprovduti fis-CPR fi prijoritajiet ta' investiment speċifiċi, 
filwaqt li jelabora wkoll id-dimensjoni territorjali tal-politika ta' koeżjoni sa fejn huma 
kkonċernati ż-żoni urbani. Hu jintroduċi wkoll il-konċentrazzjoni tematika, li se 
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tikkontribwixxi b'mod deċiżiv għall-kisba tal-politika ta' koeżjoni tal-objettivi tal-Ewropa 
2020. Fl-aħħar, iżda mhux ta' anqas importanza, hu jipprevedi dispożizzjonijiet speċifiċi għal 
żoni bi żvantaġġi naturali u demografiċi kif ukoll għar-reġjuni l-aktar imbiegħda.

Għalhekk sabiex jiġu definiti l-isfidi u jiġu faċilitati azzjonijiet immirati lejn il-prevenzjoni 
tal-iżvilupp ta' disparitajiet ġodda, ir-rapporteur iressaq l-emendi inter alia billi jestendi l-
ambitu tal-appoġġ kif ukoll ilesti l-lista ta' prijoritajiet tematiċi, jiżgura aktar flessibilità għall-
konċentrazzjoni tematika kif ukoll jimmodifika l-kunċett ta' żvilupp urban sostenibbli.

B'mod partikolari, ir-rapporteur jipproponi li jinkludi fost il-kompiti tal-FEŻR l-indirizzar tal-
iżbilanċi preżenti fir-reġjuni li qed jiffaċċjaw sfidi demografiċi u żvantaġġi.

Sa fejn huwa kkonċernat l-ambitu tal-appoġġ, ir-rapporteur biħsiebu jenfasizza r-rwol tal-
interdipendenza li tinvolvi ħafna aspetti bejn Impriżi Żgħar u Medji (SMEs) u l-kontropartijiet 
ikbar tagħhom. Fl-opinjoni tiegħu, esklużjoni unilaterali ta' dawn tal-aħħar mill-finanzjament 
se tkun kontroproduttiva għas-sħab iżgħar tagħhom. Madankollu, dan mhux biex idgħajjef il-
prinċipju li jiġi appoġġat primarjament l-investiment produttiv fl-SMEs. Barra minn hekk, l-
infrastruttura li se tiġi appoġġata għandha tiġi definita bħala "aċċessibbli", sabiex il-
formulazzjoni tar-regolament ma teskludix kwalunkwe kategorija ta' nies, partikolarment l-
anzjani u l-persuni b'diżabilità. Hi għandha wkoll tiġi estiża fl-isferi tal-kultura, sport u 
turiżmu. B'kunsiderazzjoni tas-sitwazzjoni ekonomika attwali kif ukoll li jiġi mmirat l-infiq 
effikaċi tal-finanzjament limitat disponibbli, ir-rapporteur jenfasizza r-rwol tal-istrumenti 
rotanti. Dawn l-argumenti huma partikolarment rilevanti minħabba l-fatt li l-FEŻR huwa s-
sors ewlieni ta' appoġġ għal strumenti finanzjarji fl-ambitu tal-politika sħiħa ta' koeżjoni.

Min-naħa l-oħra, huwa wkoll neċessarju li jsiru xi aġġustamenti tal-esklużjonijiet mill-ambitu 
ta' appoġġ imsemmi hawn fuq. B'kunsiderazzjoni tad-disparitajiet u l-isfidi li dejjem qed 
jiżdiedu u li qed jinħolqu dan l-aħħar fil-livell reġjonali, għalhekk ir-rapporteur jipproponi li 
ma jeskludix fih l-investimenti fl-infrastruttura li tipprovdi servizzi baċiżi fl-oqsma tal-
ambjent, trasport u ICT fir-reġjuni aktar żviluppati. Tali esklużjoni jkollha effett 
partikolarment negattiv fuq il-kisba tal-objettivi Ewropa 2020. Barra minn hekk, mhuwiex 
meqjus li esklużjoni globali mill-ambitu ta' appoġġ tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
b'effett serra se jkollha l-għan li tappoġġa inizjattivi ta' valur f'dan ir-rispett fil-livell lokali u 
reġjonali.

Ir-rapporteur jappoġġa l-kunċett u l-ħtieġa għal konċentrazzjoni tematika tal-finanzjament tal-
UE. Hu jemmen bil-qawwa, madankollu, li l-proposta tal-Kummissjoni ma tħallix lill-Istati 
Membri u lir-reġjuni biżżejjed spazju għal manuvra biex jikkunsidraw is-sitwazzjoni speċifika 
tagħhom, u dan huwa partikolarment evidenti fir-reġjuni aktar żviluppati u ta' tranżizzjoni. 
Għal din ir-raġuni, ir-rapporteur jipproponi li jintroduċi aktar flessibilità f'dan ir-rigward, 
permezz tal-modifika tal-livelli minimi obbligatorji tal-fondi li se jiġu kkonċentrati fuq in-
numru limitat ta' objettivi legalment vinkolanti kif ukoll l-addizzjoni ta' objettiv wieħed 
tematiku fil-konċentrazzjoni. Hu jsostni wkoll l-idea ta' trattament ugwali fil-konċentrazzjoni 
tematika għar-reġjuni li mhux se jibqgħu eliġibbli u dawk inqas żviluppati.

Il-prijoritajiet ta' investiment x'aktarx se jsiru sors maġġur ta' identifikazzjoni ta' azzjonijiet li 
se jiġu appoġġati fil-proċessi ta' investiment fl-Unjoni Ewropea kollha. Ir-rapporteur jemmen 
għalhekk li għandhom jiġu trattati bi preċiżjoni dovuta. Fl-emendi proposti tiegħu, hu japplika 
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dan l-approċċ permezz inter alia tal-enfażi ta' sinerġiji mal-Orizzont 2020, l-inklużjoni aktar 
wiesgħa tal-kultura kif ukoll tal-impriżi (irrispettivament tad-daqs tagħhom), l-espansjoni tal-
effiċjenza tal-enerġija u temi ta' tiġdid urban, u kunsiderazzjoni xierqa tal-passaġġi tal-ilma 
tal-Ewropa.

Ir-rapporteur huwa konxju tal-importanza ta' indikaturi komuni u ta' riżultat. Madankollu, hu 
jemmen li tal-ewwel, minħabba n-natura teknika tagħhom, għandhom jiġu elenkati f'att ta' 
implimentazzjoni pjuttost milli f'anness tar-regolament tal-FEŻR.

It-trattament tad-dimensjoni urbana tikkostitwixxi l-aktar sfida importanti tal-proposta tal-
Kummissjoni, mhux l-anqas minħabba li bliet żgħar u bliet kbar huma fost il-benefiċjarji tal-
fondi ta' koeżjoni. Il-parteċipazzjoni tagħhom f'diversi objettivi tematiċi hija ssupplimentata 
b'"ring-fencing" introdott riċentement ta' ċerta parti tal-finanzjament tal-FEŻR għall-iskop ta' 
azzjonijiet integrati għall-iżvilupp urban sostenibbli. Minkejja li r-rapporteur jilqa' dan l-
element il-ġdid, hu jemmen li l-valur Ewropew miżjud tiegħu jista' jinkiseb l-aħjar permezz 
tal-implimentazzjoni ta' dawn l-azzjonijiet integrati pjuttost milli f'żoni urbani funzjonali. Id-
definizzjoni ta' dawn iż-żoni għandha titħalla f'idejn l-Istati Membri, li jinsabu fl-aħjar 
pożizzjoni biex jiddeċiedu dwar il-forma eżatta tagħhom fil-Kuntratt ta' Sħubija rispettiv. 
Kemm il-prinċipju ta' sħubija kif ukoll l-ispeċifiċitajiet territorjali tagħhom taż-żoni 
kkonċernati għandhom jiġu kkunsidrati kif xieraq f'dan il-proċess. Id-delega tar-riżorsi tal-
FEŻR lill-bliet, fil-livell deċiż skont l-qafas istituzzjonali, legali u finanzjarju tal-Istati 
Membri għandha ssaħħaħ aktar il-valur miżjud Ewropew imsemmi aktar qabel tal-azzjonijiet 
integrati għall-iżvilupp urban sostenibbli kkonċernat. Fil-każ li tali delega tkun totali, l-
azzjonijiet jistgħu jieħdu l-forma ta' għotjiet globali. Ir-rapporteur huwa tal-opinjoni li l-limitu 
propost tal-ġestjoni ta' żvilupp urban sostenibbli permezz tal-Investiment Territorjali Integrat 
se jillimita ħafna l-possibilità li tiġi riflessa bl-aħjar mod is-sitwazzjoni territorjali partikolari 
u li tintgħażel l-aktar forma adattata tal-ġestjoni tal-finanzjament, jiġifieri, l-esklużjoni f'ċerti 
każijiet tal-forma li fil-passat ġiet ippruvata li ħadmet b'suċċess. Ir-rapporteur jipproponi 
għalhekk li jippermetti t-twettiq ta' żvilupp urban sostenibbli anke permezz ta' programm 
operazzjonali speċifiku jew assi ta' prijorità speċifiku. Barra minn hekk, ir-rapporteur jilqa' 
bil-ferħ l-introduzzjoni ta' azzjonijiet innovattivi fil-qasam tal-iżvilupp urban sostenibbli. 
Minkejja li ma jiċħadx il-ħtieġa ta' netwerking, il-bini tal-kapaċità u l-iskambju tal-esperjenzi 
fil-kuntest tal-iżvilupp urban sostenibbli, hu jemmen li dawn jistgħu jitwettqu permezz tal-
programmi u l-korpi diġà eżistenti, u jipproponi t-tneħħija ta' dispożizzjoni dwar il-
Pjattaforma tal-Iżvilupp Urban bħala konsegwenza ta' din il-pożizzjoni. Tal-aħħar iżda mhux 
ta' anqas importanza, ir-rapporteur jipproponi t-tisħiħ u l-iżvilupp ta' rabtiet bejn l-urban u r-
rurali.

Barra minn hekk, ir-rapporteur jenfasizza li l-ambjent tan-negozju speċifiku tal-impriżi fir-
reġjuni l-aktar imbiegħda jeħtieġ il-provvediment ta' possibilitajiet għal finanzjament 
addizzjonali. 


