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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 
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 għall-Affarijiet Marittimi u s-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 Ewropew 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 tat-
25 ta' April 20122,

– 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;

                                               
1 ĠU C 47, 1.7.2011, p. 1. 
2 ĠU C 0, 0.0.0000, p. 0/Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
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3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
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 
għall-Affarijiet Marittimi u s-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 

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija billi jikkonkludi 
ftehim ta' sħubija mal-awtoritajiet
reġjonali u lokali kompetenti. L-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw ukoll, 
konformement mal-qafas istituzzjonali, 
ġuridiku u finanzjarju, mas-sħab
ekonomiċi u soċjali, ma' awtoritajiet 
pubbliċi oħrajn u korpi li jirrappreżentaw 
lis-soċjetà ċivili, fosthom sħab ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi, u 
korpi responsabbli mill-promozzjoni tal-
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ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
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.

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 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 u 5, 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 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fil-kuntest tal-isforz tagħha li żżid il-
koeżjoni ekonomika, territorjali u soċjali, l-
Unjoni, fl-istadji kollha tal-
implementazzjoni tal-Fondi tal-QSK, 
għandha timmira lejn it-tneħħija tal-
inugwaljanzi u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, kif ukoll 
il-prevenzjoni ta' diskriminazzjoni abbażi 
ta' sess, ta' oriġini razzjali jew etnika, ta' 
reliġjon jew twemmin, ta' diżabbiltà, ta' età 
jew ta' orjentazzjoni sesswali.

(11) Fil-kuntest tal-isforz tagħha li żżid il-
koeżjoni ekonomika, territorjali u soċjali, l-
Unjoni, fl-istadji kollha tal-
implementazzjoni tal-Fondi koperti mir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni, għandha timmira lejn it-tneħħija 
tal-inugwaljanzi u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, kif ukoll 
il-prevenzjoni ta' diskriminazzjoni abbażi 
ta' sess, ta' oriġini razzjali jew etnika, ta' 
reliġjon jew twemmin, ta' diżabbiltà, ta' età 
jew ta' orjentazzjoni sesswali kif stabbilit 
fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, fl-Artikolu 10 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u fl-
Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni soċjali u n-nondiskriminazzjoni għandhom ikunu integrati fir-Regolament dwar 
id-Dispożizzjonijiet Komuni u jiġu b'hekk rikonoxxuti l-obbligi mit-TUE, mit-TFUE u mill-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali.

Emenda 4

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 koperti mir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni 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-
Artikoli 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 delegati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emendi tal-Artikoli 8 u 9.

Emenda 5

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 

(14) Sabiex jintlaħqu l-objettivi u l-miri 
tal-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
Qafas Strateġiku Komuni għandu 
jikkoordina u jibbilanċja l-prijoritajiet ta' 
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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.

investiment mal-objettivi tematiċi speċifiċi 
għall-Fondi koperti mir-Regolament dwar 
id-Dispożizzjonijiet Komuni 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-koordinament
settorjali u territorjali tal-intervent tal-
Unjoni taħt il-Fondi koperti mir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni u ma' politiki u strumenti oħrajn 
tal-Unjoni. Il-Qafas Strateġiku Komuni 
għandu jkun stabbilit f'anness ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-Artikoli 10-12.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15a. Għandhom jiġu żviluppati sinerġiji 
mill-qrib bejn il-Fondi koperti mir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni u Orizzont 2020 bil-għan li 
jissaħħu l-kapaċitajiet ta' riċerka u 
innovazzjoni tal-atturi nazzjonali u 
reġjonali fil-kuntest ta' strateġiji ta' 
speċjalizzazzjoni intelliġenti u l-għan li 
jinbena 'Passaġġ għall-eċċellenza'. Il-
prinċipju ta' eċċellenza għandu 
jirrappreżenta element fundamentali fl-
iżvilupp ta' sinerġiji bejn il-politika ta' 
koeżjoni u l-politiki ta' riċerka u żvilupp u 
innovazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jiżdied l-impatt tal-politiki tal-Unjoni, għandhom jinħolqu sinerġiji mill-qrib, 
b'rigward partikolari għall-komplementarjetajiet bejn il-politika ta' koeżjoni u l-politika ta' 
riċerka u żvilupp.

Emenda 7

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-
objettivi tal-Unjoni permezz tal-
ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK.

(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 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv permezz 
tal-ipprogrammar tal-Fondi koperti mir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni, u għandu jiddeskrivi l-
arranġamenti biex tkun garantita l-
implimentazzjoni effikaċi u effiċjenti tal-
Fondi koperti mir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni.

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 8

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 

(17) L-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw l-appoġġ biex jiżguraw 
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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.

kontribut sinifikanti għal-ksib tal-objettivi 
tal-Unjoni f'konformità mal-ħtiġiet ta' 
żvilupp speċifiċi kemm nazzjonali kif ukoll 
reġjonali. Għandhom jiġu definiti 
kondizzjonalitajiet ex ante sabiex jiġi 
żgurat li l-kundizzjonijiet qafas meħtieġa 
għall-użu effettiv tal-appoġġ tal-Unjoni 
jkunu fis-seħħ. 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. Il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta l-informazzjoni 
mogħtija 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda tal-Artikolu 17.

Emenda 9

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 

(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.
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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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda tal-Artikolu 18.

Emenda 10

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 

(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 koperti mir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni tintrifed minn politiki ekonomiċi 
sodi u l-Fondi koperti mir-Regolament 
dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni 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 
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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.

jappoġġjaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-
Kunsill għall-indirzzar ta' żbilanċi 
makroekonomiċi u diffikultajiet 
ekonomiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Għandhom jitwettqu evalwazzjonijiet
ex post mill-Kummissjoni sabiex jiġu 
vvalutati l-effikaċja u l-effiċjenza tal-Fondi 
tal-QSK u l-impatt globali tal-Fondi tal-
QSK għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv.

(35) Għandhom jitwettqu valutazzjonijiet
ex post mill-Kummissjoni sabiex jiġu 
vvalutati l-effikaċja u l-effiċjenza tal-Fondi 
koperti mir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni u l-impatt 
globali tal-Fondi koperti mir-Regolament 
dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. 
Abbażi tal-valutazzjoni ex post, il-
Kummissjoni għandha tipprepara rapport 
ta' sinteżi dwar l-valutazzjoni ex post għal 
kull Fond.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda tal-Artikolu 50.

Emenda 12

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-emenda tal-Artikolu 4(4).

Emenda 13

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 

imħassar
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l-impjiegi' għandhom jitwarrbu bħala 
riżerva għall- prestazzjoni għal kull Fond, 
u kategorija ta' reġjun f'kull Stat 
Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda tal-Artikolu 18.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70) Huwa importanti li l-kisbiet tal-Fondi 
tal-Unjoni jinġiebu għall-attenzjoni tal-
pubbliku ġenerali. Iċ-ċittadini għandhom 
id-dritt li jkunu jafu kif qegħdin jiġu 
investiti r-riżorsi finanzjarji tal-Unjoni. Ir-
responsabbiltà li jiġi żgurat li l-
informazzjoni xierqa tiġi kkomunikata lill-
pubbliku għandha tkun kemm tal-
awtoritajiet ta' ġestjoni kif ukoll tal-
benefiċjarji. Biex jiġi żgurat li jkun hemm 
aktar effiċjenza fil-komunikazzjoni mal-
pubbliku inġenerali u li jkun hemm aktar 
sinerġiji bejn l-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni li jsiru fuq inizjattiva tal-
Kummissjoni, il-baġit allokat għall-
azzjonijiet ta' komunikazzjoni taħt dan ir-
Regolament għandu jikkontribwixxi wkoll 
biex titkopra l-komunikazzjoni 
korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni Ewropea sa fejn dawn ikunu relatati 
mal-objettivi ġenerali ta' dan ir-
Regolament.

(70) Huwa importanti li l-kisbiet tal-Fondi 
tal-Unjoni jinġiebu għall-attenzjoni tal-
pubbliku ġenerali. Iċ-ċittadini għandhom 
id-dritt li jkunu jafu kif qegħdin jiġu 
investiti r-riżorsi finanzjarji tal-Unjoni. Ir-
responsabbiltà li jiġi żgurat li l-
informazzjoni xierqa tiġi kkomunikata lill-
pubbliku għandha tkun kemm tal-
awtoritajiet ta' ġestjoni kif ukoll tal-
benefiċjarji kif ukoll tal-istituzzjonijiet tal-
Unjoni u tal-korpi konsultattivi. Biex jiġi 
żgurat li jkun hemm aktar effiċjenza fil-
komunikazzjoni mal-pubbliku inġenerali u 
li jkun hemm aktar sinerġiji bejn l-
attivitajiet ta' komunikazzjoni li jsiru fuq 
inizjattiva tal-Kummissjoni, il-baġit allokat 
għall-azzjonijiet ta' komunikazzjoni taħt 
dan ir-Regolament għandu jikkontribwixxi 
wkoll biex titkopra l-komunikazzjoni 
korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni Ewropea sa fejn dawn ikunu relatati 
mal-objettivi ġenerali ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda tal-Artikolu 105.
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(73) Huwa neċessarju li jiġu ddeterminati 
l-elementi għall-modulazzjoni tar-rata ta' 
kofinanzjament mill-Fondi għall-
programmi operazzjonali, b'mod 
partikolari, sabiex jiżdied l-effett 
multiplikatur tar-riżorsi tal-Unjoni. Huwa 
meħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti rati massimi 
ta' kofinanzjament skont il-kategorija tar-
reġjun sabiex jiġi żgurat ir-rispett tal-
prinċipju ta' kofinanzjament permezz ta' 
livell xieraq ta' appoġġ nazzjonali.

(73) Huwa neċessarju li jiġu ddeterminati 
l-elementi għall-modulazzjoni tar-rata ta'
kofinanzjament mill-Fondi għall-
programmi operattivi, b'mod partikolari, 
sabiex jiżdied l-effett multiplikatur tar-
riżorsi tal-Unjoni. Huwa meħtieġ ukoll li 
jiġu stabbiliti rati massimi ta' 
kofinanzjament skont il-kategorija tar-
reġjun sabiex jiġi żgurat ir-rispett tal-
prinċipju ta' kofinanzjament permezz ta' 
livell xieraq ta' appoġġ nazzjonali kemm 
pubbliku kif ukoll privat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda tal-Artikolu 24.

Emenda 16

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 għall-
prestazzjoni, id-definizzjoni taż-żona u l-
popolazzjoni koperti mill-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali, regoli dettaljati dwar 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, il-metodoloġija użata biex 
tingħata informazzjoni għall-appoġġ tal-
objettivi fil-qasam tat-tibdil fil-klima, il-
kriterji għad-definizzjoni taż-żona u l-
popolazzjoni koperti mill-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali, regoli dettaljati dwar l-
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istrumenti finanzjarji (valutazzjoni ex ante,
il-kombinazzjoni ta' appoġġ, l-eliġibbiltà, 
it-tipi ta' attivitajiet mhux appoġġjati), 
regoli fuq ċerti tipi ta' strumenti finanzjarji 
mwaqqfa fuq livell nazzjonali, reġjonali, 
transnazzjonali jew transkonfinali, regoli 
dwar ftehimiet ta' finanzjament, it-
trasferiment u l-immaniġjar ta' assi, l-
arranġamenti għall-immaniġjar u l-
kontroll, ir-regoli dwar talbiet ta' ħlas, u t-
twaqqif ta' sistema għall-kapitalizzazzjoni 
ta' pagamenti annwali, id-definizzjoni ta' 
rata fissa għal għal operazzjonijiet li 
jiġġeneraw dħul, id-definizzjoni tar-rata 
fissa applikata għal spejjeż indiretti ta' 
għotjiet ibbażati fuq metodi eżistenti u rati 
korrispondenti applikabli fil-politiki tal-
Unjoni, ir-responsabbiltajiet tal-Istati 
Membri fir-rigward tal-proċedura għall-
irrappurtar ta' irregolaritajiet u għall-
irkupru ta' somom indebitament imħallsa, 
il-modalitajiet għall-iskambju ta' 
informazzjoni fuq l-operazzjonijiet, l-
arranġamenti għal rekord adegwat ta' 
awditjar, il-kondizzjonijiet tal-awditjar 
nazzjonali, il-kriterji ta' akkreditazzjoni
għall-awtoritajiet ta' ġestjoni u l-
awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni, l-
identifikazzjoni ta' trasportaturi tad-dejta
aċċettati b'mod komuni u l-kriterji biex jiġi 
stabbilit il-livell ta' korrezzjoni finanzjarja 
li għandu jiġi applikat. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li temenda l-
Anness V sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
ta' adattament fil-ġejjieni. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol tagħha ta' tħejjija, anke fil-livell ta' 
esperti.

istrumenti finanzjarji (il-kombinazzjoni ta' 
appoġġ, l-eliġibbiltà, it-tipi ta' attivitajiet 
mhux appoġġjati), regoli fuq ċerti tipi ta' 
strumenti finanzjarji mwaqqfa fuq livell 
nazzjonali, reġjonali, transnazzjonali jew 
transkonfinali, regoli dwar id-
dispożizzjonijiet minimi li għandhom 
ikunu inklużi fil-ftehimiet ta' finanzjament
u d-dokumenti ta' strateġija, it-
trasferiment u l-immaniġjar ta' assi, l-
arranġamenti għall-immaniġġjar u l-
kontroll, ir-regoli dwar talbiet ta' ħlas, u t-
twaqqif ta' sistema għall-kapitalizzazzjoni 
ta' pagamenti annwali, id-definizzjoni ta' 
rata fissa għal għal operazzjonijiet li 
jiġġeneraw dħul, id-definizzjoni tar-rata 
fissa applikata għal spejjeż indiretti ta' 
għotjiet ibbażati fuq metodi eżistenti u rati 
korrispondenti applikabli fil-politiki tal-
Unjoni, ir-responsabbiltajiet tal-Istati 
Membri fir-rigward tal-proċedura għall-
irrappurtar ta' irregolaritajiet u għall-
irkupru ta' somom indebitament imħallsa, 
il-modalitajiet għall-iskambju ta' 
informazzjoni fuq l-operazzjonijiet, ir-
rekord adegwat ta' awditjar, il-
kondizzjonijiet tal-awditjar nazzjonali, ir-
regoli dwar l-użu tad-data miġbura matul 
l-awditjar, il-kriterji ta' akkreditament
għall-awtoritajiet ta' ġestjoni u l-
awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni, l-
identifikazzjoni ta' trasportaturi tad-data
aċċettati u l-kriterji biex jiġi stabbilit il-
livell ta' korrezzjoni finanzjarja li għandu 
jiġi applikat. Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li temenda l-Anness V 
sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta' 
adattament fil-ġejjieni. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol tagħha ta' tħejjija, anke fil-livell ta' 
esperti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Alinjament mal-emendi li jittrattaw id-delega ta' setgħat, fl-Artikoli 2, 8, 12, 18, 32, 33, 34, 
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114, 116 u 132.

Emenda 17

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 
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 operazzjonali, 
deċiżjonijiet dwar proġetti maġġuri, 
deċizjonijiet dwar pjanijiet ta' azzjoni 
konġunta, deċiżjonijiet li jissosspendu
ħlasijiet u deċiżjojnijiet dwar 
korrezzjonijiet finanzjarji.

(90) Fir-rigward tal-Fondi kollha koperti 
mir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni, il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, 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 
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.
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 91

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(91) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, is-setgħat ta' 
implimentazzjoni relatati mal-
metodoloġija li tikkonċerna l-objettivi tat-
tibdil fil-klima, it-termini u l-
kondizzjonijiet standard għall-monitoraġġ 
tal-istrumenti finanzjarji, il-kundizzjonijiet 
uniformi li jirrigwardaw il-monitoraġġ u 
l-għoti ta' informazzjoni dwar il-
monitoraġġ lil strumenti finanzjarji, il-
metodoloġija għall-kalkolu tad-dħul nett 
għal proġetti li jiġġeneraw dħul, is-sistema 
tal-iskambju elettroniku tad-dejta bejn l-
Istat Membru u l-Kummissjoni, il-mudell 
tal-programm operazzjonali għall-Fondi, 
in-nomenklatura tal-kategoriji għal 
intervent, il-format għall-informazzjoni 
dwar proġetti maġġuri u l-metodoloġija li 
għandha tintuża biex titwettaq analiżi tal-
paragun bejn il-kostijiet u l-benefiċċji fuq 
proġetti maġġuri, il-mudell għal pjan ta' 
azzjoni konġunta, il-mudell tar-rapporti ta' 
implimentazzjoni annwali u aħħarija, ċerti 
karatteristiċi tekniċi tal-miżuri ta' 
informazzjoni u pubbliċità u l-
istruzzjonijiet relatati, regoli dwar l-
iskambju ta' informazzjoni bejn il-
benefiċjarji u l-awtoritajiet amministrattivi, 
l-awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni, l-
awtoritajiet tal-awditjar u l-korpi 
intermedjarji, il-mudell tad-dikjarazzjoni 
amministrattiva, il-mudelli għall-istrateġija 
tal-awditjar, opinjoni u rapport annwali ta' 
kontroll u metodoloġija fil-metodu tat-
teħid tal-kampjuni, ir-regoli dwar l-użu 
tad-dejta miġbura matul l-awditjar, il-
mudell għall-applikazzjonijiet għal ħlas 
għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

(91) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, is-setgħat ta' 
implimentazzjoni relatati mat-termini u l-
kondizzjonijiet standard għall-monitoraġġ 
tal-istrumenti finanzjarji, il-mudelli għall-
monitoraġġ u r-rappurtar dwar l-
istrumenti finanzjarji, il-metodoloġija 
għall-kalkolu tad-dħul nett għal proġetti li 
jiġġeneraw dħul, is-sistema tal-iskambju 
elettroniku tad-dejta bejn l-Istat Membru u 
l-Kummissjoni, il-mudell tal-programm
operattiv għall-Fondi, in-nomenklatura tal-
kategoriji għal intervent, il-format għall-
informazzjoni dwar proġetti maġġuri u l-
metodoloġija li għandha tintuża biex 
titwettaq analiżi tal-paragun bejn il-
kostijiet u l-benefiċċji fuq proġetti 
maġġuri, il-mudell għal pjan ta' azzjoni 
konġunta, il-mudell tar-rapporti ta' 
implimentazzjoni annwali u aħħarija, ċerti 
karatteristiċi tekniċi tal-miżuri ta' 
informazzjoni u pubbliċità u l-
istruzzjonijiet relatati, regoli dwar l-
iskambju ta' informazzjoni bejn il-
benefiċjarji u l-awtoritajiet amministrattivi, 
l-awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni, l-
awtoritajiet tal-awditjar u l-korpi 
intermedjarji, il-mudell tad-dikjarazzjoni 
amministrattiva, il-mudelli għall-istrateġija 
tal-awditjar, opinjoni u rapport annwali ta' 
kontroll u metodoloġija fil-metodu tat-
teħid tal-kampjuni, il-mudell għall-
applikazzjonijiet għal ħlas għandhom jiġu 
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 ir-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-
mekkaniżmi ta' kontroll mill-Istati Membri 
fuq l-eżerċizzju tal-kompetenzi ta' 
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16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar ir-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi ta' 
kontroll mill-Istati Membri fuq l-eżerċizzju 
tal-kompetenzi ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni.

implimentazzjoni tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emendi tal-Artikoli 8 u 116.

Emenda 19

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 għall-Affarijiet Marittimu u s-
Sajd (EMFF), (minn hawn 'il quddiem il-
'Fondi koperti mir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni'). Huwa
jistabbilixxi wkoll id-dispożizzjonijiet 
meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-effikaċja tal-
Fondi koperti mir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni u l-koordinament
tagħhom ma' xulxin u ma' strumenti oħrajn 
tal-Unjoni.
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. l-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. en
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Emenda 20

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 21

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – sentenza 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 22

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-
azzjonijiet ewlenin li għandhom jiġu 
appoġġjati minn kull Fond tal-QSK u l-

(2) 'Qafas Strateġiku Komuni' tfisser qafas 
li jikkoordina u jekwilibrija 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 
tematiku l-mekkaniżmi li jiżguraw il-
koerenza u l-konsistenza tal-ipprogrammar 



PE487.740v03-00 22/102 PR\902007MT.doc

MT

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;

tal-Fondi koperti mir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni 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 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) 'Strumenti finanzjarji' tfisser l-
istrumenti finanzjarji kif definiti fir-
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 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10b) 'Fond tal-fondi' tfisser fond maħluq 
bil-għan li joffri appoġġ mill-programmi 
lil bosta korpi li jimplimentaw l-istrumenti 
finanzjarji;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

F'ġieħ iċ-ċarezza għandha tingħata definizzjoni għall-'fond tal-fondi'. Din l-emenda tipprova 
toħloq din id-definizzjoni abbażi tat-termini stabbiliti użati fil-finanza u fl-industrija tal-
investimenti.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) 'strateġija ta' żvilupp lokali' tfisser sett 
koerenti ta' operazzjonijiet biex jissodisfaw 
l-objettivi u l-ħtiġijiet lokali, li 
tikkontribwixxi għat-twettiq tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, u li hija 
implimentata fi sħubija fil-livell xieraq;

(16) 'strateġija ta' żvilupp lokali' tfisser sett 
koerenti ta' operazzjonijiet biex jissodisfaw 
l-objettivi u l-ħtiġijiet lokali, li 
tikkontribwixxi għat-twettiq tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, u li hija mfassla 
minn u implimentata fi sħubija ma' gruppi 
ta' azzjoni fil-livell xieraq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tittratta l-bżonn li tingħata definizzjoni aktar koerenti ta' 'strateġija ta' żvilupp 
lokali', filwaqt li tintrabat biċ-ċar mal-gruppi ta' azzjoni lokali, inkwantu dawk li 
prinċipalment ifasslu u jimplimentaw tali strateġiji.

Emenda 26

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 kif definita fir-
Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE;

Or. en
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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 27

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fondi tal-QFS għandhom jipprovdu 
sostenn, permezz ta' programmi 
multiannwali, li jikkumplimenta intervent 
nazzjonali, reġjonali u lokali, sabiex 
titwassal l-istrateġija tal-prijoritajiet tal-
Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, filwaqt li jitqiesu l-Linji Gwida 
Integrati u r-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet relevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-
Trattat.

1. Il-Fondi koperti mir-Regolament dwar 
id-Dispożizzjonijiet Komuni għandhom 
jipprovdu sostenn, permezz ta' programmi 
multiannwali, li jikkumplimenta intervent 
nazzjonali, reġjonali u lokali, sabiex 
titwassal l-istrateġija tal-prijoritajiet tal-
Unjoni ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, filwaqt li jitqiesu l-Linji Gwida 
Integrati u l-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma.

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-Programmi Nazzjonali ta' Riforma jikkostitwixxu dokumenti ta' ppjanar strateġiku li 
jispjegaw ir-riformi ekonomiċi neċessarji u r-ristrutturar meħtieġ għaż-żieda tal-
kompetittività. Min-naħa l-oħra r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi jitħejjew fuq 
bażi annwali li joffru approċċ fuq terminu iqsar; għalhekk huwa aktar diffiċli li jiġu 
relazzjonati mal-approċċ f'terminu twil tal-Fondi koperti mir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni.
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Emenda 28

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 29

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – sentenza introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija billi jikkonkludi 
ftehim ta' sħubija mal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali kompetenti skont l-
Artikolu 4(4).
L-Istati Membri għandhom ukoll 
jikkooperaw mal-imsieħba li ġejjin:

Or. en
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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 30

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;

(b) l-awtoritajiet pubbliċi barra minn dawk 
imsemmija fis-sentenza introduttorja għal 
dan il-paragrafu; kif ukoll

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 31

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) imsieħba ekonomiċi u soċjali; kif ukoll (a) imsieħba ekonomiċi u soċjali;

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'konformità mal-approċċ tal-
governanza f'diversi livell, l-imsieħba 

2. F'konformità mal-approċċ tal-
governanza f'diversi livelli, u 
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għandhom jiġu involuti mill-Istati Membri 
fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-
rapporti ta' progress u fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta' 
monitoraġġ għall-programmi.

konformement mal-ftehim ta' sħubija, kif 
imsemmi fil-paragrafu 1, l-imsieħba 
għandhom jiġu involuti mill-Istati Membri 
fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-
rapporti ta' progress u fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta' 
monitoraġġ għall-programmi.

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 33

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 biex tipprovdi għal kodiċi ta' 
kondotta Ewropew li jistabbilixxi objettivi 
u kriterji sabiex tiġi sostnuta l-
implimentazzjoni tas-sħubija u sabiex tiġi 
ffaċilitata l-kondiviżjoni tal-informazzjoni, 
l-esperjenza, ir-riżultati u prattiki tajba fost 
l-Istati Membri.

3. Għandu jingħata kodiċi ta' kondotta 
Ewropew bil-għan li jistabbilixxi objettivi 
u kriterji sabiex tiġi sostnuta l-
implimentazzjoni tas-sħubija u sabiex tiġi 
ffaċilitata l-kondiviżjoni tal-informazzjoni, 
l-esperjenza, ir-riżultati u prattiki tajba fost 
l-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 142 biex tiddisponi għal 
dan il-kodiċi ta' kondotta Ewropew.

Or. en

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
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għandhom jiżguraw li l-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
integrazzjoni tal-ġeneru tiġi promossa fit-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
programmi.

għandhom jiżguraw li l-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
integrazzjoni koerenti tal-ġeneru tiġi 
promossa fil-fażijiet kollha tat-tħejjija, il-
programmazzjoni u l-implimentazzjoni kif 
ukoll il-monitoraġġ u l-valutazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjonijiet tal-ġeneru u tal-aċċessibbiltà għandhom ikunu integrati fir-Regolament dwar 
id-Dispożizzjonijiet Komuni u għandhom japplikaw fil-fażijiet kollha tal-implimentazzjoni tal-
programmi.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi. B'mod 
partikolari, l-aċċessibbiltà għall-persuni 
b'diżabbiltà għandha titqies, meta jkun il-
każ, fit-tħejjija, il-programmazzjoni u l-
implimentazzjoni tal-programmi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjonijiet tal-ġeneru u tal-aċċessibbiltà għandhom ikunu integrati fir-Regolament dwar 
id-Dispożizzjonijiet Komuni u għandhom japplikaw fil-fażijiet kollha tal-implimentazzjoni tal-
programmi.
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Emenda 36

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 koperti mir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni 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-
Artikolu 11 u l-Artikolu 191(1) tat-Trattat, 
filwaqt li jitqies il-prinċipju ta' 'min iniġġes 
iħallas'.

Or. en

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 37

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti tal-
ħarsien ambjentali, l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, 
ir-reżiljenza għal diżastri u l-prevenzjoni u 
l-ġestjoni tar-riskju ta' adattament jiġu 
promossi fit-tħejjija u l-implimentazzjoni 
tal-Kuntratti ta' Sħubija u l-programmi. L-
Istati Membri għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar l-appoġġ għall-
objettivi tat-tibdil fil-klima bl-użu tal-
metodoloġija adottata mill-Kummissjoni.
Il-Kummissjoni għandha tadotta din il-
metodoloġija permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. L-att ta' 
implimentazzjoni għandu jiġi adottat 

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti tal-
ħarsien ambjentali, l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, 
ir-reżiljenza għal diżastri u l-prevenzjoni u 
l-ġestjoni tar-riskju ta' adattament jiġu 
promossi fit-tħejjija u l-implimentazzjoni 
tal-Kuntratti ta' Sħubija u l-programmi. L-
Istati Membri għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar l-appoġġ għall-
objettivi tat-tibdil fil-klima bl-użu tal-
metodoloġija adottata mill-Kummissjoni.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 142 
li jistabbilixxi din il-metodoloġija.
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skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 143(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adozzjoni tal-metodoloġija hija miżura ta' ambitu ġenerali li biħsiebha tissupplementa ċerti 
elementi mhux essenzjali tal-att leġiżlattiva ta' bażi.

Emenda 38

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 39

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 
jekwilibrija l-prijoritajiet ta' investiment 
mal-objettivi tematiċi stabbiliti fl-
Artikolu 9.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 40

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 41

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 koperti mir-Regolament dwar 
id-Dispożizzjonijiet Komuni, 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.
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Emenda 42

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-
Regolament.

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

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 43

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
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Emenda 44

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

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 45

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 46

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

(i) analiżi tad-diverġenzi u l-ħtiġijiet tal-
iżvilupp b'referenza għall-objettivi 
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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;

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

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 14 − punt a − punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) għal kull objettiv tematiku, sommarju 
tar-riżultati ewlenin mistennija għal kull 
wieħed mill-Fondi tal-QSK;

(iii) għal kull objettiv tematiku li ntgħażel, 
sommarju tar-riżultati ewlenin mistennija 
għal kull wieħed mill-Fondi koperti mir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-analiżi tad-disparitajiet u tal-bżonnijiet ta' żvilupp sottostanti, l-Istati Membri, 
speċjalment fil-każ ta' pakkett iżgħar allokat lilhom fl-ambitu tal-PK, għandhom ikollhom il-
flessibbiltà (mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet dwar il-konċentrazzjoni tematika fir-
regolamenti dwar il-fondi speċifiċi), li jistabbilixxu l-aħjar taħlita ta' objettivi tematiċi, bil-
għan li jsegwu l-ksib ta' koeżjoni msaħħa u l-objettivi ta' UE 2020.

Emenda 48

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-baċir tal-
baħar f'każ li l-Istati Membri u r-reġjuni 
jipparteċipaw f'tali strateġiji;
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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 49

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt b – punt 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
koperti mir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni 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.

Emenda 50

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, 

(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 
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inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;

komunitajiet emarġinati, u persuni 
b'diżabbiltà, fejn xieraq, inkluż l-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva għall-
Fondi koperti mir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni 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'. Din l-emenda ssaħħaħ l-antidiskriminazzjoni u l-inklużjoni b'rigward speċjali 
ukoll għall-persuni b'diżabbiltà.

Emenda 51

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

Emenda 52

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 ta' 
dawk l-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;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta' atti implimentattivi, 
li tapprova l-Kuntratt ta' Sħubija mhux 
aktar tard minn sitt xhur wara s-
sottomissjoni tiegħu mill-Istat Membru, 
sakemm kwalunkwe osservazzjoni 
magħmula mill-Kummissjoni tkun tqieset 
b'mod sodisfaċenti. Il-Kuntratt ta' Sħubija 
ma għandux jidħol fis-seħħ qabel l-
1 ta' Jannar 2014.

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta' atti implimentattivi, 
li tapprova l-Kuntratt ta' Sħubija mhux 
aktar tard minn sitt xhur wara s-
sottomissjoni tiegħu mill-Istat Membru, 
sakemm kwalunkwe osservazzjoni 
magħmula mill-Kummissjoni tkun tqieset 
b'mod sodisfaċenti. Fil-limiti ta' dan it-
terminu, l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
kompetenti, kif hemm riferiment fl-
Artikolu 5(1), jistgħu jinnotifikaw lill-
Kummissjoni fejn l-aspetti sinifikanti tas-
sħubija ġew implimentati inkorrettament 
fit-tħejjija tal-Kuntratt ta' Sħubija. Il-
Kuntratt ta' Sħubija ma għandux jidħol fis-
seħħ qabel l-1 ta' Jannar 2014.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Bil-għan li tissaħħaħ l-implimentazzjoni tal-prinċipji tas-sħubija u tal-governanza f'diversi 
livelli, l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom ikollhom il-possibbiltà li jagħtu feedback 
dirett lill-Kummissjoni f'fażi bikrija.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tħejji 
Komunikazzjoni dwar l-eżitu tan-negozjati 
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dwar il-Kuntratti ta' Sħubija u l-
Programmi Operattivi, inkluża ħarsa 
ġenerali dettaljata, għal kull Stat 
Membru, sal-31 ta' Diċembru 2016. Din 
il-Komunikazzjoni għandha tkun 
ippreżentata lill-Parlament Ewropew, il-
Kunsill, il-Kumitat Soċjali u Ekonomiku 
Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeżisti bżonn li jingħata feedback konċiż lil-leġiżlaturi u lil korpi oħrajn tal-UE dwar l-eżitu 
tan-negozjati dwar il-Kuntratti ta' Sħubija u l-Programmi Operattivi, biex tiżdied ukoll il-
viżibbiltà tal-proċess.

Emenda 55

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

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.
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Emenda 56

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 kopert mir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni 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 57

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

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-emenda tal-Artikolu 4(4), il-prinċipju ta' sħubija jeħtieġ li jiżdied.
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Emenda 58

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

Ġustifikazzjoni
Għandu jsir riferiment ċar għad-dispożizzjonijiet dwar is-sospensjoni tal-ħlasijiet stabbilita 
fil-Parti 3 ta' dan ir-Regolament (Artikolu 134(e)). B'segwitu ta' din il-filosofija tal-proposta 
tal-Kummissjoni (kif stabbiliti fl-Artikolu 2(3)), ir-riferiment għall-Parti 3 tidħol fi ħdan ir-
"regoli speċifiċi għall-fondi".

Emenda 59

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 60

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 61

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.



PR\902007MT.doc 43/102 PE487.740v03-00

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda tal-Artikolu 18.

Emenda 62

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 



PR\902007MT.doc 45/102 PE487.740v03-00

MT

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; jew
(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 63

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 64

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 65

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull programm għandu jistabbilixxi 
strateġija għall-kontribut tal-programm 
għall-istrateġija tal-Unjoni ta' tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv li hu 
konsistenti mal-Qafas Strateġiku Komuni 
u l-Kuntratt ta' Sħubija. Kull programm 
għandu jinkludi l-arranġamenti li jiżguraw 
implimentazzjoni effettiva, effiċjenti u 
kkoordinata tal-Fondi tal-QSK u tal-
azzjonijiet biex jinkiseb tnaqqis tal-piż 
amministrattiv fuq il-benefiċjarji.

1. Kull programm għandu jistabbilixxi 
strateġija għall-kontribut tal-programm 
għall-istrateġija tal-Unjoni ta' tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv li hu 
konsistenti mad-dispożizzjonijiet stabbiliti 
fil-Qafas Strateġiku Komuni u mal-
kontenut tal-Kuntratt ta' Sħubija. Kull 
programm għandu jinkludi l-arranġamenti 
li jiżguraw implimentazzjoni effettiva, 
effiċjenti u kkoordinata tal-Fondi koperti 
mir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni u tal-azzjonijiet biex jinkiseb 
tnaqqis tal-piż amministrattiv fuq il-
benefiċjarji.

Or. en

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull programm għandu jiddefinixxi l-
prijoritajiet li jistabbilixxu miri speċifiċi, 
approprjazzjonijiet finanzjarji ta' appoġġ 
mill-Fondi tal-QSK u l-kofinanzjament 
nazzjonali korrispondenti.

2. Kull programm għandu jiddefinixxi l-
prijoritajiet li jistabbilixxu miri speċifiċi, 
approprjazzjonijiet finanzjarji ta' appoġġ 
mill-Fondi koperti mir-Regolament dwar 
id-Dispożizzjonijiet Komuni u l-
kofinanzjament nazzjonali pubbliku u 
privat korrispondenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament attwali ma jagħtix flessibbiltà biex jingħaqdu l-għejun pubbliċi u privati tal-
kofinanzjament. Il-prattika turi li n-nuqqas ta' kofinanzjament jista' jkun ostaklu għall-
implimentazzjoni; għaldaqstant għejun multipli ta' finanzjament jista' jagħtu spinta lill-



PE487.740v03-00 50/102 PR\902007MT.doc

MT

assorbiment.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tanalizza l-
konsistenza tal-programmi ma' dan ir-
Regolament, ir-regoli speċifiċi għall-Fond, 
il-kontribuzzjoni effettiva għall-għanijiet 
tematiċi u l-prijoritajiet tal-Unjoni speċifiċi 
għal kull Fond tal-QSK, il-Qafas
Strateġiku Komuni, il-Kuntratt ta' Sħubija, 
ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiżi skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u 
r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, billi tiġi 
kkunsidrata l-valutazzjoni ex ante. L-
analiżi għandha tindirizza, b'mod 
partikolari, l-adegwatezza tal-istrateġija 
tal-programm, l-għanijiet korrispondenti, l-
indikaturi, il-miri u l-allokazzjoni tar-
riżorsi baġitarji.

1. Il-Kummissjoni għandha tanalizza l-
konsistenza tal-programmi ma' dan ir-
Regolament, ir-regoli speċifiċi għall-Fond, 
il-kontribuzzjoni effettiva għall-għanijiet 
tematiċi u l-prijoritajiet tal-Unjoni speċifiċi 
għal kull Fond kopert mir-Regolament 
dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni, il-
koerenza tagħhom mad-dispożizzjonijiet 
stabbiliti fil-Qafas Strateġiku Komuni,
mal-kontenut tal-Kuntratt ta' Sħubija, ir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi 
skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, billi tiġi 
kkunsidrata l-valutazzjoni ex ante. L-
analiżi għandha tindirizza, b'mod 
partikolari, l-adegwatezza tal-istrateġija 
tal-programm, l-għanijiet korrispondenti, l-
indikaturi, il-miri u l-allokazzjoni tar-
riżorsi baġitarji.

Or. en

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-
osservazzjonijiet tagħha fi żmien tliet xhur 
mid-data tas-sottomissjoni tal-programm. 
L-Istat Membru għandu jipprovdi lill-
Kummissjoni bl-informazzjoni 
addizzjonali kollha meħtieġa u, fejn xieraq, 

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-
osservazzjonijiet tagħha fi żmien tliet xhur 
mid-data tas-sottomissjoni tal-programm. 
L-Istat Membru għandu jipprovdi lill-
Kummissjoni bl-informazzjoni 
addizzjonali kollha meħtieġa u, fejn xieraq, 
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jirrevedi l-programm propost. jirrevedi l-programm propost fi żmien 
xahrejn.

Or. en

Emenda 69

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 70

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiffoka fuq territorji speċifiċi 
subreġjonali;

(a) jiffoka fuq territorji speċifiċi 
subreġjonali, definiti mill-Istati Membri 
skont l-unitajiet territorjali speċifiċi 
tagħhom, u wara konsultazzjoni mal-
imsieħba rilevanti kollha msemmija fl-
Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din hija meħtieġa għat-tisħiħ tal-prinċipju tas-sħubija.

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jitfassal skont il-ħtiġijiet u l-potenzjal 
lokali u jinkludi karatteristiċi innovattivi 
fil-kuntest lokali, u netwerking, u fejn ikun 
applikabbli, il-kooperazzjoni.

(d) jitfassal skont il-ħtiġijiet u l-potenzjal 
lokali u jinkludi karatteristiċi innovattivi 
fil-kuntest lokali, u netwerking, u fejn ikun
applikabbli, il-kooperazzjoni territorjali.

Or. en

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-kumitat tas-selezzjoni għall-
istrateġiji tal-iżvilupp lokali stabbilit skont 
l-Artikolu 29(3) jiddetermina li l-
implimentazzjoni tal-istrateġija tal-iżvilupp 
lokali magħżula teħtieġ is-sostenn minn 
aktar minn Fond wieħed, jista' jinħatar
Fond ewlieni.

3. Fejn il-kumitat tas-selezzjoni għall-
istrateġiji tal-iżvilupp lokali stabbilit skont 
l-Artikolu 29(3) jiddetermina li l-
implimentazzjoni tal-istrateġija tal-iżvilupp 
lokali magħżula teħtieġ is-sostenn minn 
aktar minn Fond wieħed, il-kumitat jista'
jaħtar Fond ewlieni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ċċara r-rwol tal-kumitat tas-selezzjoni billi tindika li huwa dan il-kumitat li 
jista' jaħtar il-Fond ewlieni.
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Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-iżvilupp lokali appoġġjat mill-Fondi
tal-QSK għandu jitwettaq skont prijorità 
waħda jew aktar tal-programm.

5. L-iżvilupp lokali appoġġjat mill-Fondi
koperti mir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni għandu jitwettaq
fl-ambitu ta' programm operattivi wieħed 
jew aktar u skont prijorità waħda jew aktar 
tal-programm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġi indikat biċ-ċar li l-iżvilupp lokali mmexxi minn komunità jista' jkun 
finanzjat mill-Fondi koperti mir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni fl-ambitu ta' 
programm operattiv wieħed jew aktar.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) deskrizzjoni tal-proċess tal-involviment 
komunitarju fl-iżvilupp tal-istrateġija;

(d) deskrizzjoni tal-proċess tal-involviment 
komunitarju lokali fl-iżvilupp tal-
istrateġija;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeżisti bżonn biex jiġi indikat biċ-ċar li l-komunitajiet lokali jiġu involuti fl-iżvilupp u l-
evalwazzjoni ta' tali strateġiji.
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Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) deskrizzjoni tal-arranġamenti ta' 
ġestjoni u ta' monitoraġġ tal-istrateġija li 
turi l-kapaċità tal-grupp ta' azzjoni lokali 
biex jimplimenta l-istrateġija u 
deskrizzjoni tal-arranġamenti speċifiċi 
għall-valutazzjoni;

(f) deskrizzjoni tal-arranġamenti ta' 
ġestjoni u ta' monitoraġġ tal-istrateġija li 
turi l-kapaċità tal-grupp ta' azzjoni lokali 
biex jimplimenta l-istrateġija u 
deskrizzjoni tal-arranġamenti speċifiċi 
għall-valutazzjoni minn grupp ta' azzjoni 
lokali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeżisti bżonn biex jiġi indikat biċ-ċar li l-komunitajiet lokali jiġu involuti fl-iżvilupp u l-
evalwazzjoni ta' tali strateġiji.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
l-kriterji għall-għażla tal-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali. Ir-regoli speċifiċi għall-
Fond jistgħu jistabbilixxu l-kriterji għall-
għażla.

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
l-kriterji għall-għażla tal-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali.  Ir-regoli speċifiċi għall-
Fond jistgħu jistabbilixxu rekwiżiti minimi 
għall-kriterji għall-għażla.

Or. en

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-istrateġiji għall-iżvilupp lokali 
għandhom jintgħażlu minn kumitat għall-

3. L-istrateġiji għall-iżvilupp lokali 
għandhom jintgħażlu minn kumitat għall-
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għażla stabbilit għal dan il-għan mill-
awtoritajiet ta' ġestjoni relevanti tal-
programmi.

għażla stabbilit għal dan il-għan mill-
awtoritajiet ta' ġestjoni relevanti tal-
programmi, skont l-Artikolu 5.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-imsieħba għandhom ikunu involuti totalment skont l-Artikolu 5 b'hekk jissaħħu l-prinċipji 
tas-sħubija u tal-governanza f'diversi livelli.

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-deċiżjoni tal-awtorità ta' ġestjoni li 
tapprova strateġija għall-iżvilupp lokali 
għandha tistabbilixxi l-allokazzjonijiet ta' 
kull Fond tal-QSK. Għandha tistabbilixxi 
wkoll ir-rwoli tal-awtoritajiet responsabbli 
mill-implimentazzjoni tal-programmi 
relevanti għall-kompiti ta' 
implimentazzjoni kollha li huma marbuta 
mal-istrateġija.

5. Id-deċiżjoni, tal-awtoritajiet ta' ġestjoni
rilevanti tal-programmi, li tapprova 
strateġija għall-iżvilupp lokali għandha 
tistabbilixxi l-allokazzjonijiet ta' kull Fond
kopert mir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni. Għandha 
tistabbilixxi wkoll ir-rwoli tal-awtoritajiet 
responsabbli mill-implimentazzjoni tal-
programmi relevanti għall-kompiti ta' 
implimentazzjoni kollha li huma marbuta 
mal-istrateġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi garantit proċess aktar operattiv ta' approvazzjoni ta' tali strateġiji 
billi jiġi indikat li dan għandu jitwettaq mill-awtoritajiet ta' ġestjoni rilevanti tal-programmi.

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 142 li jikkonċerna d-definizzjoni

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jikkonċerna l-kriterji għad-
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taż-żona u tal-popolazzjoni koperti mill-
istrateġija msemmija fil-paragrafu 1(a).

definizzjoni taż-żona u tal-popolazzjoni 
koperti mill-istrateġija msemmija fil-
paragrafu 1(a).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambitu tal-att delegat għandu jkun l-kriterji għad-definizzjoni taż-żona u tal-popolazzjoni 
koperti, billi din id-definizzjoni stess għandha tkun inkluża fl-istrateġija ta' żvilupp lokali, 
skont l-Artikolu 29(1)(a).

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu r-
rwoli rispettivi tal-grupp ta' azzjoni lokali 
u tal-awtoritajiet responsabbli mill-
implimentazzjoni tal-programmi relevanti, 
għall-kompiti ta' implimentazzjoni kollha li 
huma marbutin mal-istrateġija.

L-awtoritajiet relevanti ta' ġestjoni 
għandhom jiddefinixxu r-rwoli rispettivi 
tal-gruppi ta' azzjoni lokali u tal-
awtoritajiet responsabbli mill-
implimentazzjoni tal-programmi relevanti, 
għall-kompiti ta' implimentazzjoni kollha li 
huma marbutin mal-istrateġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-allinjament mal-emenda għall-Artikolu 29(5) għall-iżgurar tal-kjarezza dwar l-involviment 
u l-kompiti ta' bosta awtoritajiet ta' ġestjoni.

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità ta' ġestjoni għandha tiżgura li 
l-gruppi ta' azzjoni lokali jew jagħżlu 
sieħeb wieħed fi ħdan il-grupp bħala sieħeb 
ewlieni fi kwistjonijiet amministrattivi u 
finanzjarji, jew jingħaqgħu flimkien fi 
struttura komuni mwaqqfa b'mod legali.

2. L-awtoritajiet relevanti ta' ġestjoni 
għandha tiżgura li l-gruppi ta' azzjoni 
lokali jew jagħżlu sieħeb wieħed fi ħdan il-
grupp bħala sieħeb ewlieni fi kwistjonijiet 
amministrattivi u finanzjarji, jew 
jingħaqgħu flimkien fi struttura komuni 
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mwaqqfa b'mod legali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-allinjament mal-emenda għall-Artikolu 29(5) għall-iżgurar tal-kjarezza dwar l-involviment 
u l-kompiti ta' bosta awtoritajiet ta' ġestjoni.

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kompiti tal-gruppi ta' azzjoni legali 
għandhom jinkludu dan li ġej:

3. Il-kompiti tal-gruppi ta' azzjoni legali 
għandhom jinkludu, inter alia, dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament għandu jippreskrivi r-rekwiżiti minimi dwar il-kompiti tal-gruppi ta' azzjoni 
lokali, u jħalli flessibilità lill-Istati Membri meta jiddefinixxu r-rwoli rispettivi ta' dawn il-
gruppi.

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sostenn mill-Fondi CSF għall-iżvilupp 
lokali

Sostenn mill-Fondi koperti mir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni għall-iżvilupp lokali mmexxi mill-
komunità

Or. en
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Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – Parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għall-iżvilupp lokali għandu 
jinkludi:

L-appoġġ għall-iżvilupp lokali mmexxi 
mill-komunità għandu jinkludi:

Or. en

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ispejjeż tal-appoġġ tat-tħejjija; (a) l-ispejjeż tal-appoġġ tat-tħejjija, inkluż 
is-sostenn għal gruppi ta' azzjoni lokali li 
l-istrateġiji ta' żvilupp lokali tagħhom 
mhux se jkun magħżul għall-
finanzjament mill-kumitat ta' għażla 
mwaqqaf a tenur tal-Artikolu 29(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ għall-azzjonijiet ta' tħejjija għandu jingħata indipendentement mid-deċiżjoni tal-
kumitat tas-selezzjoni li joħloq l-inċentivi għalbiex il-gruppi ta' azzjoni lokali jippreżentaw 
strateġiji għall-iżvilupp tal-komunitajiet tagħhom fl-Ewropa.

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 

1. Il-Fondi koperti mir-Regolament dwar 
id-Dispożizzjonijiet Komuni jistgħu 
jintużaw biex isostnu strumenti finanzjarji 
skont programm, dan jinkludi meta jkunu 
organizzati permezz ta' fondi ta' fondi, biex 
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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.

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

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni ex ante hija l-bażi għat-twaqqif tal-istrumenti finanzjarji; għalhekk huwa 
neċessarju li jkun hemm dispożizzjonijiet għal regoli ċara 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 87

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 hija l-bażi għat-twaqqif tal-istrumenti finanzjarji; għalhekk huwa 
neċessarju li jkun hemm dispożizzjonijiet għal regoli ċara 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.
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Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 li jistabbilixxu regoli 
speċifiċi li jirrigwardaw ċerti tipi ta' 
strumenti finanzjarji li hemm referenza 
għalihom fil-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu, kif ukoll il-prodotti li 
jistgħu jitwasslu permezz ta' dawn l-
istrumenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni ta' att delegat għandu jkun ikkjarifikat bil-modifika tal-inklużjoni 
tiegħu fl-Artikolu.

Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) strumenti finanzjarji li diġà jeżistu jew 
li għadhom kif inħalqu li jkunu magħmulin 
speċifikament biex jilħqu l-għan maħsub u 
li jirrispettaw ir-regoli applikabbli tal-
Unjoni u nazzjonali.

(b) strumenti finanzjarji li diġà jeżistu jew 
li għadhom kif inħalqu li jkunu magħmulin 
speċifikament biex jilħqu l-objettivi 
speċifiċi preskritti taħt prijorità kif hemm 
dispost fl-Artikolu 24(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu "għan maħsub" użat mill-Kummissjoni għandu jitteħidlu postu minn riferiment ċar.
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Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 142 li 
jistabbilixxu regoli speċifiċi li 
jirrigwardjaw ċerti tipi ta' strumenti 
finanzjarji li hemm referenza għalihom fil-
punt (b), kif ukoll il-prodotti li jistgħu 
jitwasslu permezz ta' dawn l-istrumenti.

imħassar

Or. en

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tinvesti fil-kapital ta' entitajiet legali 
eżistenti jew maħluqa ġodda, inklużi dawk 
iffinanzjati minn Fondi tal-QSK oħrajn, 
iddedikati għall-implimentazzjoni ta' 
strumenti finanzjarji konsistenti mal-
objettivi tal-Fondi tal-QSK rispettivi, li se 
jwettqu l-kompiti ta' implimentazzjoni; l-
appoġġ għal dawn l-investimenti għandu 
jkun limitat għall-ammonti neċessarji biex 
jiġu implimentati strumenti finanzjarji 
ġodda konsistenti mal-għanijiet ta' dan ir-
Regolament; jew

(a) tinvesti fil-kapital ta' entitajiet legali 
eżistenti jew maħluqa ġodda, inklużi dawk 
iffinanzjati minn Fondi oħrajn koperti mir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni, iddedikati għall-implimentazzjoni 
ta' strumenti finanzjarji konsistenti mal-
objettivi tal-Fondi rispettivi koperti mir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni, li se jwettqu l-kompiti ta'
implimentazzjoni; l-appoġġ għal dawn l-
investimenti għandu jkun limitat għall-
ammonti neċessarji biex jiġu implimentati 
investimenti ġodda mod li jkun konsistenti 
mal-għanijiet ta' dan ir-Regolament; jew

Or. en
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Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għall-arranġamenti ta' implimentazzjoni 
skont il-punti (a) u (b) tal-ewwel 
subparagrafu, l-awtorità ta' ġestjoni 
tikkonkludi ftehim ta' finanzjament mal-
entitajiet li lilhom ikunu fdati l-kompiti ta' 
implimentazzjoni, billi jkunu ddelinjati l-
patti u l-kundizzjonijiet għall-
kontribuzzjonijiet mill-programmi 
operattivi għall-istrumenti finanzjarji. 
Għall-arranġamenti ta' implimentazzjoni 
skont il-punt 4(c), l-awtorità ta' ġestjoni 
tiżviluppa dokument speċifiku ta' 
strateġija, li jiddelinja l-patti u l-
kundizzjonijiet għall-kontribuzzjonijiet 
mill-programmi operattivi għall-
istrumenti finanzjarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riferimenti għall-"ftehim ta' finanzjament" għandha tkun speċifikata fl-att bażiku. Fil-każ 
ta' ġestjoni diretta mill-awtorità ta' ġestjoni, jitħejja dokument ta' strateġija, li għandu wkoll
ikun stabbilit b'mod ċar f'dan ir-Regolament.

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 142 
li jistabbilixxu r-regoli li jikkonċernaw 
ftehimiet ta' finanzjament, ir-rwol u r-
responsabbiltà tal-entitajiet li lilhom jiġu 
fdati l-kompiti tal-implimentazzjoni, kif 
ukoll spejjeż u tariffi ta' ġestjoni.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 142 
li jistabbilixxu r-regoli li jikkonċernaw id-
dispożizzjonijiet minimi li jkunu inklużi 
fil-ftehimiet ta' finanzjament u d-
dokumenti ta' strateġija, ir-rwol u r-
responsabbiltà tal-entitajiet li lilhom jiġu 
fdati l-kompiti tal-implimentazzjoni, kif 
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ukoll spejjeż u tariffi ta' ġestjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-att delegat irid ikun ikkjarifikat permezz ta' definizzjoni aħjar 
tal-kamp tal-Artikolu nnifsu.

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Implimentazzjoni ta' ċerti strumenti 
finanzjarji

Ġestjoni u kontroll ta' strumenti finanzjarji

Or. en

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 142 dwar l-arranġamenti għall-
ġestjoni u l-kontroll tal-istrumenti 
finanzjarji implimentati skont l-
Artikoli 33(1)(a) u 33(4)(b)(i), (ii) u (iii).

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 142 filwaqt li tippreskrivi regoli 
dettaljati għall-ġestjoni u l-kontroll tal-
istrumenti finanzjarji implimentati skont l-
Artikolu 33(1)(a) u s-subpunti (i), (ii) u 
(iii) tal-Artikolu 33(4)(b).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-att delegat irid ikun ikkjarifikat permezz ta' definizzjoni aħjar 
tal-kamp tal-Artikolu nnifsu.
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Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Permezz ta' atti ddelegati skont l-
Artikolu 142, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta r-regoli speċifiċi 
li jikkonċernaw il-ħlasijiet u l-irtirar ta' 
ħlasijiet għall-istrumenti finanzjarji u l-
konsegwenzi possibbli fir-rigward tat-
talbiet għal ħlasijiet.

5. Permezz ta' atti ddelegati skont l-
Artikolu 142, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta filwaqt li 
tippreskrivi r-regoli speċifiċi li 
jikkonċernaw il-ħlasijiet u l-irtirar ta' 
ħlasijiet għall-istrumenti finanzjarji u l-
konsegwenzi possibbli fir-rigward tal-
irtirar għar-rigward tat-talbiet għal 
ħlasijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-att delegat irid ikun ikkjarifikat f'dak li għandu x'jaqsam mat-
tifsir tal-espressjoni "konsegwenzi possibbli".

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-sostenn mill-Fondi tal-QSK imħallas 
lill-istrumenti finanzjarji għandu jitpoġġa 
f'kontijiet li jagħtu l-imgħax domiċiljati 
f'istituzzjonijiet finanzjarji fl-Istati Membri 
jew investiti fuq bażi temporanja skont il-
prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja soda.

1. Is-sostenn mill-Fondi koperti mir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni imħallas lill-istrumenti finanzjarji 
għandu jitpoġġa f'kontijiet li jagħtu l-
imgħax domiċiljati f'istituzzjonijiet 
finanzjarji fl-Istati Membri u jistgħu jkunu
investiti fuq bażi temporanja skont il-
prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja soda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ikkjarifikat li f'każ li s-sostenn imħallas lill-istrumenti finanzjarji jkun investit 
fuq bażi temporanja, għandu wkoll ikun investit fil-banek fit-territorju tal-Istati Membri tal-
UE.
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Emenda 98

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 
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-għanijiet tal-programm jew il-
programmi.

1. Riżorsi kapitali li jitħallsu lura lill-
istrumenti finanzjarji li jkunu ġew minn 
investimenti jew mir-rilaxx ta' riżorsi 
impenjati għall-kuntratti ta' garanzija li 
jistgħu jiġu attribwiti għas-sostenn mill-
Fondi koperti mir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni, 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 99

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).
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Emenda 100

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 tal-QSK lil strumenti finanzjarji 
jintużaw skont l-għanijiet tal-programm 
għal perjodu ta' mill-inqas 10 snin wara l-
għeluq tal-programm.

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 koperti mir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni lil strumenti 
finanzjarji 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 101

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta' att ta' implimentazzjoni, 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 143(3), il-Kummissjoni għandha 
tadotta l-kundizzjonijiet uniformi li 
jikkonċernaw is-sorveljanza u l-forniment 
ta' informazzjoni dwar is-sorveljar lill-
Kummissjoni anki għall-istrumenti 
finanzjarji msemmija fl-Artikolu 33(1)(a).

3. Permezz ta' att ta' implimentazzjoni, 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 143(3), il-Kummissjoni għandha 
tadotta l-mudelli għas-sorveljanza u r-
rapportaġġ fuq l-istrumenti finanzjarji
lill-Kummissjoni anki għall-istrumenti 
finanzjarji msemmija fl-Artikolu 33(1)(a).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-att delegat għandu jkun ikkjarifikat permezz ta' definizzjoni aħjar 
tal-kamp tal-Artikolu nnifsu.

Emenda 102

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 
rappreżentanti 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 103

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-
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 

2. Ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni għandhom jagħtu l-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
programm u l-prijoritajiet tiegħu 
b'referenza għad-data finanzjarja, għall-
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-data trasmessa 
għandha tkun marbuta mal-valuri għall-
indikaturi għal operazzjonijiet 
kompletament implimentati u anki għal 
operazzjonijiet magħżula.Għandhom juru 
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wkoll l-azzjonijiet meħuda sabiex jintlaħqu 
l-kundizzjonalitajiet ex ante u kull 
problema li taffettwa l-prestazzjoni tal-
programm, u l-miżuri korrettivi meħuda.

wkoll l-azzjonijiet meħuda sabiex jintlaħqu 
l-kundizzjonalitajiet ex ante relevanti 
skont it-termini tal-Artikolu 17, u kull 
problema li taffettwa l-prestazzjoni tal-
programm, u l-miżuri korrettivi meħuda. 
Fejn ikun xieraq, rapport, magħmul skont 
it-termini tal-Artikolu 40, li jkun ikopri l-
operazzjonijiet kompriżi fl-istrumenti 
finanzjarji, ikun anness mar-rapport 
annwali ta' implimentazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li r-rapporti annwali ta' implimentazzjoni jkunu jirreferu għall-programm 
miftiehem marbut mal-kondizzjonalitajiet ex ante. Barra minn hekk, għandha tkun 
ikkjarifikata r-relazzjoni mal-Artikolu 40.

Emenda 104

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha teżamina r-
rapporti ta' implimentazzjoni annwali u 
tinforma lill-Istat Membru bl-
osservazzjonijiet tagħha fi żmien xahrejn 
mid-data li fiha tkun irċeviet ir-rapport tal-
implimentazzjoni annwali u fi żmien 
ħames (5) xhur wara d-data li fiha tkun 
irċeviet ir-rapport finali. Fejn il-
Kummissjoni ma tipprovdix 
osservazzjonijiet f'dawn id-dati tal-
iskadenza, ir-rapporti għandhom jitqiesu 
bħala aċċettati.

6. Il-Kummissjoni għandha teżamina r-
rapporti ta' implimentazzjoni annwali u 
finali u tinforma lill-Istat Membru bl-
osservazzjonijiet tagħha fi żmien xahrejn 
mid-data li fiha tkun irċeviet ir-rapport tal-
implimentazzjoni annwali u fi żmien 
ħames (5) xhur wara d-data li fiha tkun 
irċeviet ir-rapport finali. Fejn il-
Kummissjoni ma tipprovdix 
osservazzjonijiet f'dawn id-dati tal-
iskadenza, ir-rapporti għandhom jitqiesu 
bħala aċċettati.

Or. en
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Emenda 105

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istat Membru għandu jiżgura li 
jingħata segwitu xieraq għal kull kumment 
tal-Kummissjoni wara dik il-laqgħa.

5. L-Istat Membru għandu jiżgura li 
jingħata segwitu xieraq għal kull kumment 
tal-Kummissjoni fi żmien tliet xhur.

Or. en

Emenda 106

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fl-2017 u l-2019, il-Kummissjoni 
għandha tħejji rapport strateġiku li jagħti 
deskrizzjoni fil-qosor tar-rapporti tal-
progress tal-Istati Membri u għandha 
tissottomettih lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

4. Fl-2017 u l-2019, il-Kummissjoni 
għandha tħejji rapport strateġiku li jagħti 
deskrizzjoni fil-qosor tar-rapporti tal-
progress tal-Istati Membri u għandha sa 
mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2017 u l-
31 ta' Diċembru 2019, rispettivament, 
tissottomettih lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sottomissjoni fil-ħin tar-rapporti strateġiċi lill-PE għandha tkun żgurata ħalli d-dibattitu 
politiku jjkun jista' jsir fil-Parlament fil-kuntest tad-dibattitu tas-Semestru Ewropew.

Emenda 107

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fl-2018 u l-2020, il-Kummissjoni 5. Fl-2018 u l-2020, il-Kummissjoni 
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għandha tinkludi fir-Rapport tal-Progress 
Annwali tagħha għal-laqgħa tar-Rebbiegħa 
tal-Kunsill Ewropew, taqsima li tagħti 
deskrizzjoni fil-qosor tar-rapport 
strateġiku, partikolarment fir-rigward tal-
progress li jkun sar lejn tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv.

għandha tinkludi fir-Rapport tal-Progress 
Annwali tagħha għal-laqgħa tar-rebbiegħa 
tal-Kunsill Ewropew, taqsima li tagħti 
deskrizzjoni fil-qosor tar-rapport 
strateġiku, partikolarment fir-rigward tal-
progress li jkun sar lejn tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv, u l-Inizjattivi 
Emblematiċi stabbiliti skont dik l-
istrateġija.

Or. en

Emenda 108

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jitwettqu l-valutazzjonijiet 
biex tittejjeb il-kwalità tal-forma u l-
implimentazzjoni tal-programmi, kif ukoll 
biex jiġu vvalutati l-effikaċja, l-effiċjenza u 
l-impatt tagħhom. L-impatt tal-programmi 
għandu jiġi vvalutat, skont il-missjoni tal-
Fondi tal-QSK rispettivi fir-rigward tal-
miri għall-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
kif ukoll fir-rigward tal-Prodott Domestiku 
Gross (PDG) u l-qgħad, fejn dan huwa 
rilevanti.

1. Għandhom jitwettqu l-valutazzjonijiet 
biex tittejjeb il-kwalità tal-forma u l-
implimentazzjoni tal-programmi, kif ukoll 
biex jiġu vvalutati l-effikaċja, l-effiċjenza u 
l-impatt tagħhom. Barra minn hekk, l-
impatt tal-programmi għandu jiġi vvalutat, 
skont il-missjoni tal-Fondi koperti mir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni rispettivi fir-rigward tal-miri 
għall-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv kif ukoll 
fir-rigward tal-Prodott Domestiku Gross 
(PDG) u l-qgħad, fejn dan huwa rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkjarifika li l-programmi se jkunu primarjament ivvalutati skont l-objettivi 
tagħhom, kif ukoll skont il-missjoni tal-Fondi koperti mir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni u b'relazzjoni mal-miri għall-istrateġija Ewropa 2020.
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Emenda 109

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu r-
riżorsi meħtieġa għat-twettiq tal-
valutazzjonijiet, u għandhom jiżguraw li 
jkun hemm proċeduri fis-seħħ għall-
produzzjoni u l-ġbir tad-dejta meħtieġa 
għall-valutazzjonijiet, inkluża d-dejta
marbuta ma' indikaturi komuni u fejn 
applikabbli, indikaturi speċifiċi għall-
programmi.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu r-
riżorsi meħtieġa għat-twettiq tal-
valutazzjonijiet, skont il-punt (e) tal-
Artikolu 51. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jkun hemm fis-seħħ proċeduri li 
jipproduċu u jiġbru d-dejta meħtieġa għal 
evalwazzjonijiet, inkluża d-data marbuta 
ma' indikaturi komuni u speċifiċi għal 
programmi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkjarifika li l-valutazzjonjiet jistgħu jsiru b'sostenn mill-Fondi koperti mir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni.

Emenda 110

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-valutazzjonijiet għandhom jitwettqu 
mill-esperti li huma funzjonalment 
indipendenti mill-awtoritajiet responsabbli 
mill-implimentazzjoni tal-programmi. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi gwida 
dwar kif jitwettqu l-valutazzjonijiet.

3. Il-valutazzjonijiet għandhom jitwettqu 
mill-esperti li huma funzjonalment 
indipendenti mill-awtoritajiet responsabbli 
mill-implimentazzjoni tal-programmi. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi gwida 
dwar kif jitwettqu l-valutazzjonijiet, 
minnufih wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jkun żgurat li l-gwida tal-Kummissjoni dwar kif isiru l-valutazzjonijiet 
tingħata fil-bidu tal-perijodu ta' programmazzjoni.
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Emenda 111

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-ħtiġiet 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.

Emenda 112

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) l-adegwatezza tal-miżuri ppjanati biex 
jiġu promossi l-opportunitajiet ugwali 
għan-nisa u għall-irġiel u tiġi evitata d-
diskriminazzjoni;

(l) l-adegwatezza tal-miżuri ppjanati biex 
jiġu promossi l-opportunitajiet ugwali 
għan-nisa u għall-irġiel u tiġi evitata d-
diskriminazzjoni, inklużi l-miżuri għat-
tneħħija tax-xkiel tal-aċċessibbiltà għall-
persuni b'diżabbiltà;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun żgurat li l-valutazzjonijiet ex ante jqisu l-miżuri antidiskriminatorji u ta' 
inklużjoni, billi jitqiesu b'mod speċjali l-persuni b'diżabbilitajiet.
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Emenda 113

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 114

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Matul il-perjodu ta' programmazzjoni, l-
awtoritajiet ta' ġestjoni għandhom iwettqu
l-valutazzjonijiet, inklużi l-valutazzjonijiet 
biex jiġu vvalutati l-effikaċja u l-impatt, 
għal kull programm abbażi tal-pjan ta' 
valutazzjoni. Mill-inqas darba matul il-
perjodu ta' programmazzjoni, għandha ssir 
valutazzjoni biex tagħmel stima ta' kif is-
sostenn mill-Fondi tal-QSK ikun 
ikkontribbwixxa għall-għanijiet ta' kull 
prijorità. Il-valutazzjonijiet kollha 
għandhom jiġu eżaminati mill-kumitat 
għas-sorveljanza u jintbagħtu lill-
Kummissjoni. 

3. Matul il-perjodu ta' programmazzjoni, l-
awtoritajiet ta' ġestjoni għandhom 
jiggarantixxu li l-valutazzjonijiet 
jitwettqu, inklużi l-valutazzjonijiet biex 
jiġu vvalutati l-effikaċja u l-impatt, għal 
kull programm abbażi tal-pjan ta' 
valutazzjoni. Mill-inqas darba matul il-
perjodu ta' programmazzjoni, għandha ssir 
valutazzjoni biex tagħmel stima ta' kif is-
sostenn mill-Fondi koperti mir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni ikun ikkontribbwixxa għall-
għanijiet ta' kull prijorità. Il-
valutazzjonijiet kollha għandhom jiġu 
eżaminati mill-kumitat għas-sorveljanza u 
jintbagħtu lill-Kummissjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emendi għandha l-objettivi li tallinja l-Artikolu 49 mal-Artikolu 47(3), fejn jingħad li l-
valutazzjonijiet jitwettqu mill-esperti li jkunu funzjonalment indipendenti.
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Emenda 115

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-valutazzjonijiet ex post għandhom 
jitwettqu mill-Kummissjoni jew mill-Istati 
Membri, b'kooperazzjoni mill-qrib. Il-
valutazzjonijiet ex post għandhom 
jeżaminaw l-effikaċja u l-effiċjenza tal-
Fondi tal-QSK u l-kontribuzzjoni tagħhom 
għall-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv skont ir-
rekwiżiti speċifiċi stabbiliti fir-regoli 
speċifiċi għall-Fondi. Il-valutazzjonijiet ex-
post għandhom jitlestew sal-
31 ta' Diċembru 2023.

Il-valutazzjonijiet ex post għandhom 
jitwettqu mill-Kummissjoni jew mill-Istati 
Membri, b'kooperazzjoni mill-qrib. Il-
valutazzjonijiet ex post għandhom 
jeżaminaw l-effikaċja u l-effiċjenza tal-
Fondi koperti mir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni u l-
kontribuzzjoni tagħhom għall-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv skont ir-rekwiżiti 
speċifiċi stabbiliti fir-regoli speċifiċi għall-
Fondi. Il-valutazzjonijiet ex-post 
għandhom jitlestew sal-
31 ta' Diċembru 2023. Għal kull fond, il-
Kummissjoni tħejji sinteżi u rapporti ta' 
valutazzjoni li jagħtu sommarju tal-
valutazzjonijiet ex post, li tippreżenta lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni. Dawn is-sinteżi u 
r-rapporti ta' valutazzjoni għandhom 
ikunu kkompletati sat-30 ta' Ġunju 2024.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn ir-rapporti ta' sinteżi kienu tħejjew għall-perijodu ta' programmazzjoni preċedenti, u 
din il-prattika tajba għandha tissokta u jkollha bażi ġuridika konkreta. B'dan il-mod, il-
valutazzjoni, li hija plier tal-approċċ orjentat lejn ir-riżultati, permezz ta' dibattiti ta' politika 
fil-korpi msemmijin tal-UE. Barra minn hekk, il-kontinwità tkun assigurata għall-proċess tat-
tagħlim tal-politika.
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Emenda 116

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) it-tisħiħ tal-kapaċità nazzjonali u 
reġjonali rigward l-ippjanar tal-
investimenti, l-istima tal-ħtiġijiet, it-
tħejjija, it-tfassil u l-implimentazzjoni tal-
istrumenti finanzjarji, il-pjanijiet ta' azzjoni 
konġunti u l-proġetti ewlenin, inklużi l-
inizjattivi konġunti mal-BEI.

(j) it-tisħiħ tal-kapaċità nazzjonali u 
reġjonali rigward l-ippjanar tal-
investimenti, l-istima tal-ħtiġijiet, it-
tħejjija, it-tfassil u l-implimentazzjoni tal-
istrumenti finanzjarji, il-pjanijiet ta' azzjoni 
konġunti, investimenti territorjali integrati
u l-proġetti ewlenin, inklużi l-inizjattivi 
konġunti mal-BEI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-investimenti territorjali integrati jirrappreżentaw approċċ innovattiv fl-implimentazzjoni 
tal-politika, u għall-iżgurar tal-effikaċja tal-istess, għandha wkoll tkun disponibbli l-
assistenza teknika għas-sostenn tal-awtoritajiet rilevanti.

Emenda 117

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ja. it-tisħiħ tal-kapaċità u tal-kompetenza 
tal-imseħbin skont it-termini tal-
Artikolu 5.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-imseħbin għandhom jibbenefikaw ukoll mir-riżorsi allokati għall-bini tal-kapaċità ħalli 
jkunu jistgħu jikkontribwixxu b'mod effikaċi għall-proċess billi ta' sikwit ma jkollhomx ir-
riżorsi proprji għall-utilizz sħiħ tal-perizja tagħhom fil-programmazzjoni.
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Emenda 118

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq l-inizjattiva ta' Stat Membru, il-
Fondi tal-QSK jistgħu jsostnu azzjonijiet 
għat-tħejjija, il-ġestjoni, is-sorveljanza, il-
valutazzjoni, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, netwerking, ir-
riżoluzzjoni tal-ilmenti, u l-kontroll u l-
awditjar. Il-Fondi tal-QSK jistgħu jintużaw 
mill-Istat Membru biex isostnu azzjonijiet 
għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv minn 
fuq il-benefiċjarji, inklużi s-sistemi tal-
iskambju tad-dejta elettronika, u azzjonijiet 
li jirrinfurzaw il-kapaċità tal-awtoritajiet u 
tal-benefiċjarji tal-Istat Membru biex 
jamministraw u jużaw il-Fondi tal-QSK. 
Dawn l-azzjonijiet jistgħu jikkonċernaw 
perjodi ta' programmazzjoni preċedenti u 
sussegwenti.

1. Fuq l-inizjattiva ta' Stat Membru, il-
Fondi koperti mir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni jistgħu jsostnu 
azzjonijiet għat-tħejjija, il-ġestjoni, is-
sorveljanza, il-valutazzjoni, l-
informazzjoni u l-komunikazzjoni, 
netwerking, ir-riżoluzzjoni tal-ilmenti, u l-
kontroll u l-awditjar. Il-Fondi koperti mir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni jistgħu jintużaw mill-Istat 
Membru biex isostnu azzjonijiet għat-
tnaqqis tal-piż amministrattiv minn fuq il-
benefiċjarji, inklużi s-sistemi tal-iskambju 
tad-dejta elettronika, u azzjonijiet li 
jirrinfurzaw il-kapaċità tal-awtoritajiet, 
inklużi l-awtoritajiet pubbliċi lokali u 
reġjonali u tal-benefiċjarji tal-Istat 
Membru biex jamministraw u jużaw il-
Fondi koperti mir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni. Dawn l-
azzjonijiet jistgħu jikkonċernaw perjodi ta' 
programmazzjoni preċedenti u 
sussegwenti. Ir-riżorsi ta' assistenza 
teknika jikkontribwixxu wkoll għall-bini 
tal-kapaċità għall-imseħbin skont it-
termini tal-Artikolu 5 u hekk jagħtuhom 
l-opportunità li jwettqu r-
responsabilitajiet tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-assistenza teknika għandha tingħata f'livell territorjali xieraq. L-imseħbin għandhom 
jibbenefikaw ukoll mir-riżorsi allokati għall-bini tal-kapaċità ħalli jkunu jistgħu 
jikkontribwixxu b'mod effettiv għall-proċess billi ta' sikwit ma jkollhomx ir-riżorsi proprji 
għall-utilizz sħiħ tal-perizja tagħhom fil-programmazzjoni.
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Emenda 119

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Id-dħul nett iġġenerat direttament minn 
operazzjoni matul l-implimentazzjoni 
tagħha li ma jkunx tqies fil-ħin tal-
approvazzjoni tal-operazzjoni, għandu 
jitnaqqas min-nefqa eliġibbli tal-
operazzjoni fit-talba tal-ħlas finali mressqa 
mill-benefiċjarju. Din ir-regola ma 
għandhiex tapplika għall-istrumenti 
finanzjarji u l-premji.

6. Id-dħul nett iġġenerat direttament minn 
operazzjoni matul l-implimentazzjoni 
tagħha li ma jkunx tqies fil-ħin tal-
approvazzjoni tal-operazzjoni, għandu 
jitnaqqas min-nefqa eliġibbli tal-
operazzjoni mhux aktar tard mit-talba tal-
ħlas finali mressqa mill-benefiċjarju. Din 
ir-regola ma għandhiex tapplika għall-
istrumenti finanzjarji u l-premji.

Or. en

Emenda 120

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 121

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ammont totali allokat skont il-
programm għall-operazzjonijiet li jinstabu 
barra ż-żona tal-programm ma jaqbiżx l-
10 % tal-appoġġ mill-Fondi tal-FEŻR, il-
Fond ta' Koeżjoni u tal-EMFF f'livell 
prijoritarju jew għall-appoġġ mill-FAEŻR, 
3 % tal-appoġġ fil-livell tal-programm;

(b) l-ammont totali allokat skont il-
programm għall-operazzjonijiet li jinstabu 
barra ż-żona tal-programm ma jkunx 
anqas minn 1 % u mhux aktar minn l-
10 % tal-appoġġ mill-Fondi tal-FEŻR, il-
Fond ta' Koeżjoni u tal-EMFF f'livell 
prijoritarju jew għall-appoġġ mill-FAEŻR, 
3 % tal-appoġġ fil-livell tal-programm;

Or. en

Emenda 122

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 123

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-

imħassar



PR\902007MT.doc 79/102 PE487.740v03-00

MT

emenda tal-programm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda tal-Artikolu 18.

Emenda 124

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tliet kategoriji ta' reġjuni jiġu
determinati abbażi ta' kif il-PDG minn ras 
għal ras tagħhom, imkejjel f'paritajiet ta' 
poter ta' akkwist u kkalkolat abbażi tal-
figuri tal-Unjoni għall-perjodu 2006 –
2008, jirrelata mal-medja tal-PDG tal-UE-
27 għall-istess perjodu ta' referenza.

Il-klassifikazzjoni tar-reġjuni f'waħda 
mit-tliet kategoriji ta' reġjuni tkun
ddeterminata abbażi ta' kif il-PDG minn 
ras għal ras tagħhom f'kull reġjun, 
imkejjel f'paritajiet ta' poter ta' akkwist u 
kkalkolat abbażi tal-figuri tal-Unjoni għall-
perjodu XXXX sa XXXX, jirrelata mal-
medja tal-PDG tal-UE-27 għall-istess 
perjodu ta' referenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' reqqa jeħtieġ li jkun żgurat li l-aktar data reċenti disponibbli titqies fil-
klassifikazzjoni tar-reġjuni skont it-tliet kategoriji.

Emenda 125

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Fond ta' Koeżjoni għandu jsostni lil 
dawk l-Istati Membri li l-introjtu nazzjonali 
gross (ING) minn ras għal tagħhom, 
imkejjel f'paritajiet ta' poter ta' akkwist u 
kkalkolat abbażi tal-figuri tal-Unjoni għall-
perjodu 2007 sa 2009, ikun inqas minn 
90 % tal-medja tal-ING minn ras għal ras 

3. Il-Fond ta' Koeżjoni għandu jsostni lil 
dawk l-Istati Membri li l-introjtu nazzjonali 
gross (ING) minn ras għal tagħhom, 
imkejjel f'paritajiet ta' poter ta' akkwist u 
kkalkolat abbażi tal-figuri tal-Unjoni għall-
perjodu XXXX sa XXXX, ikun inqas minn 
90 % tal-medja tal-ING minn ras għal ras 
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tal-UE-27 għall-istess perjodu ta' referenza. tal-UE-27 għall-istess perjodu ta' referenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' reqqa jeħtieġ li jkun żgurat li titqies l-aktar data reċenti disponibbli.

Emenda 126

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Riżorsi għall-għan tal-Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi għandhom jammontaw 
għal 96,52 % tar-riżorsi globali (jiġifieri, 
total ta' EUR 324 320 492 844) u 
għandhom jiġu allokati kif ġej:

1. Riżorsi għall-għan tal-Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi għandhom jammontaw 
għal XX % tar-riżorsi globali (jiġifieri, total 
ta' EUR XXXX XXXX XXXX XXXX) u 
għandhom jiġu allokati kif ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

The European Parliament has set out in the SURE report a clear position as to the level of 
resources needed in the next MFF for the EU budget. Namely that even with an increase in 
the level of resources for the next MFF of at least 5 % compared to the 2013 level, only a 
limited contribution can be made to the achievement of the Union's agreed objectives and 
commitments and the principle of Union solidarity. Therefore, at least a 5% increase of 
resources is needed for the next MFF. In particular for Cohesion Policy, the position of the 
European Parliament is that its funding should be maintained at least at the level of the 2007-
2013 period (EUR 366,8 billion in 2011 prices excluding CEF).

The Rapporteurs consider that as a result of the above, more resources would be available, in 
comparison to the MFF proposal of the Commission, for all categories of regions. In this 
context, increased funding allocated to outermost regions as well as an extension of the safety 
net for ex-phasing out regions could be adopted.

Emenda 127

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 50,13 % (jiġifieri, total ta' EUR 162 589 (a) XX % (jiġifieri, total ta' EUR XXXX 
XXXX XXXX XXXX) għar-reġjuni anqas 
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839 384) għar-reġjuni anqas żviluppati; żviluppati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda għall-Artikolu 84, paragrafu 1, parti introduttorja.

Emenda 128

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 12,01 % (jiġifieri, total ta' EUR 38 951 
564 661) għar-reġjuni ta' tranżizzjoni;

(b) XX % (jiġifieri, total ta' EUR XXXX 
XXXX XXXX XXXX) għar-reġjuni anqas 
żviluppati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda għall-Artikolu 84, paragrafu 1, parti introduttorja.

Emenda 129

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 16,39 % (jiġifieri, total ta' EUR 53 142 
922 017) għar-reġjuni aktar żviluppati;

(c) XX % (jiġifieri, total ta' EUR XXXX 
XXXX XXXX XXXX) għar-reġjuni aktar 
żviluppati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda għall-Artikolu 84, paragrafu 1, parti introduttorja.
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Emenda 130

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 21,19 % (jiġifieri, total ta' EUR 68 710 
486 782) għall-Istati Membri sostnuti mill-
Fond ta' Koeżjoni;

(d) XX % (jiġifieri, total ta' EUR XXXX 
XXXX XXXX XXXX) għall-Istati Membri 
sostnuti mill-Fond ta' Koeżjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda għall-Artikolu 84, paragrafu 1, parti introduttorja.

Emenda 131

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) 0,29 % jiġifieri, total ta' EUR 925 
680 000) bħala finanzjament addizzjonali 
għar-reġjuni l-aktar imbiegħda identifikati 
fl-Artikolu 349 tat-Trattat u reġjuni tal-
livell 2 NUTS li jissodisfaw il-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 
għat-Trattat tal-Adeżjoni tal-Awstrija, il-
Finlandja u l-Isvezja.

(e) XX % jiġifieri, total ta' EUR XXXX 
XXXX XXXX) bħala finanzjament 
addizzjonali għar-reġjuni l-aktar imbiegħda 
identifikati fl-Artikolu 349 tat-Trattat u 
reġjuni tal-livell 2 NUTS li jissodisfaw il-
kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll 
Nru 6 għat-Trattat tal-Adeżjoni tal-
Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda għall-Artikolu 84, paragrafu 1, parti introduttorja.

Emenda 132

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità (a) il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità 
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reġjonali, il-prosperità nazzjonali u r-rata 
ta' qgħad għar-reġjuni anqas żviluppati u r-
reġjuni ta' tranżizzjoni;

reġjonali, billi titqies, fejn ikun xieraq, is-
sitwazzjoni speċifika tar-reġjuni bi 
żvantaġġi naturali jew demografiċi severi 
u permanenti,  il-prosperità nazzjonali u r-
rata ta' qgħad għar-reġjuni anqas żviluppati 
u r-reġjuni ta' tranżizzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji għat-taqsim tar-riżorsi mill-Istati Membri għandhom ukoll iqisu s-sitwazzjoni 
speċifika tar-reġjuni bi żvantaġġi naturali jew demografiċi severi u permanenti. Din l-emenda 
ġejja mill-ħtieġa li jkun hemm titjib ulterjuri tad-dimensjoni territorjali tal-politika.

Emenda 133

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-
Artikolu 20.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda tal-Artikolu 18.

Emenda 134

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 

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 
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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.

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 135

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(ii) ġustifikazzjoni tal-għażla tal-objettivi 
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.



PR\902007MT.doc 85/102 PE487.740v03-00

MT

Emenda 136

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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;

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.

Emenda 137

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, fil-każ li l-Istati Membri u r-
reġjunji jipparteċipaw f'tali strateġiji;

Or. en
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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 138

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kontribuzzjoni għall-approċċ integrat 
stabbilita fil-Kuntratt ta' Sħubija sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi ta' żoni 
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew 
gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta' 
diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, u l-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva.

(d) il-kontribuzzjoni għall-approċċ integrat 
kif stabbilita fil-Kuntratt ta' Sħubija sabiex 
jiġu indirizzati l-isfidi demografiċi 
reġjonali u l-ħtiġijiet speċifiċi ta' żoni 
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew 
gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta' 
diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati u persuni 
b'diżabbiltajiet, għaż-żgħażagħ u għall-
persuni b'diżabilitajiet, u l-allokazzjoni 
finanzjarja indikattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emendi tal-Artikoli 14(c).

Emenda 139

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-

(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 tagħhom, bil-għan 
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azzjonijiet; 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.

Emenda 140

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt g – subpunt 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
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Emenda 141

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b'mod komplementari u soġġett għal limitu 
ta' 5 % tal-finanzjament tal-Unjoni għal 
kull assi prijoritarju ta' programm 
operazzjonali, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-ispejjeż huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 
ta' eliġibbiltà applikati lil dak il-Fond, 
sakemm ikunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u huma marbuta direttament 
magħha.

2. L-FEŻR u l-FSE jistgħu jiffinanzjaw, 
b'mod komplementari u soġġett għal limitu 
ta' 10 % tal-finanzjament tal-Unjoni għal 
kull assi prijoritarju ta' programm 
operazzjonali, parti minn operazzjoni li 
għaliha l-ispejjeż huma eliġibbli għal 
sostenn mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli 
ta' eliġibbiltà applikati lil dak il-Fond, 
sakemm ikunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
operazzjoni u huma marbuta direttament 
magħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-perijodu ta' bħalissa 10 % tat-transfinanzjamenti huma previsti. Din ir-rata ma għandhiex 
titnaqqas, l-aktar minħabba fil-flessibilità fil-għoti ta' sostenn komplementari minn fondi 
differenti.

Emenda 142

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Pjan ta' azzjoni konġunta huwa 
operazzjoni definita u ġestita fir-rigward 
tal-eżiti u r-riżultati li se jikseb. Jikkonsisti 
fi grupp ta' proġetti li ma jikkonsistux fil-
forniment ta' infrastruttura mwettqa taħt ir-
responsabbiltà tal-benefiċjarju, bħala parti 
mill-programm operazzjonali jew 
programmi operazzjonali. Il-produzzjoni u 
r-riżultati ta' pjan ta' azzjoni konġunta 
għandhom jiġu mifthiehna bejn l-Istat 
Membru u l-Kummissjoni u għandhom 
jikkontribbwixxu għal objettivi speċifiċi 

1. Pjan ta' azzjoni konġunta huwa
operazzjoni definita u ġestita fir-rigward 
tal-eżiti u r-riżultati li se jikseb. Jikkonsisti 
fi grupp ta' proġetti li ma jikkonsistux fil-
forniment ta' infrastruttura mwettqa taħt ir-
responsabbiltà tal-benefiċjarju, inklużi l-
awtoritajiet lokali u reġjonali, bħala parti 
mill-programm operazzjonali jew 
programmi operazzjonali. Il-produzzjoni u 
r-riżultati ta' pjan ta' azzjoni konġunta 
għandhom jiġu mifthiehna bejn l-Istat 
Membru u l-Kummissjoni u għandhom 
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tal-programmi operazzjonali u jiffurmaw 
il-bażi ta' sostenn mill-Fondi. Ir-riżultati 
għandhom jirreferu għall-effetti diretti tal-
pjan ta' azzjoni konġunta. Il-benefiċjarju 
għandu jkun korp tal-liġi pubblika. Pjani ta' 
azzjoni konġunta m'għandhomx jitqiesu 
bħala proġetti maġġuri. 

jikkontribbwixxu għal objettivi speċifiċi 
tal-programmi operazzjonali u jiffurmaw 
il-bażi ta' sostenn mill-Fondi. Ir-riżultati 
għandhom jirreferu għall-effetti diretti tal-
pjan ta' azzjoni konġunta. Il-benefiċjarju 
għandu jkun korp tal-liġi pubblika. Pjani ta' 
azzjoni konġunta m'għandhomx jitqiesu 
bħala proġetti maġġuri. 

Or. en

Emenda 143

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sostenn pubbliku allokat għal pjan ta' 
azzjoni konġunta għandu jkun minimu ta' 
EUR 10 000 000 jew 20 % tas-sostenn 
pubbliku tal-programm operazzjonali jew 
programmi operazzjonali, liema minnhom 
ikun l-anqas.

2. Is-sostenn pubbliku allokat għal pjan ta' 
azzjoni konġunta għandu jkun minimu ta' 
EUR 5 000 000 jew 10 % tas-sostenn 
pubbliku tal-programm operazzjonali jew 
programmi operattivi, liema minnhom ikun 
l-anqas.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Soll aktar baxx huwa meqjus minn bosta bħala aktar pertinenti għall-iżgurar li dan l-
istrument jidħol fil-massa kritika disponibbli. B'danakollu, għandu jkun innutat li dan hu 
legalment il-minimu, u f'ħafna Stati Membri s-soll li jrid jinftiehem fil-proċess ta' 
negozjazzjoni jista' possibbilment ikun ogħla.

Emenda 144

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) analiżi tal-ħtiġijiet u l-għanijiet tal-
iżvilupp li jiġġustifikaw il-pjan ta' azzjoni 
konġunta, billi jiġu kkunsidrati l-għanijiet 
tal-programmi operazzjonali u, fejn ikunu 

(1) analiżi tal-ħtiġijiet u l-għanijiet tal-
iżvilupp li jiġġustifikaw il-pjan ta' azzjoni 
konġunta, billi jiġu kkunsidrati l-għanijiet 
tal-programmi operazzjonali u, fejn ikunu 
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applikabbli, ir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiżi u l-linji-gwida 
ġenerali tal-politika ekonomika tal-Istati 
Membri u tal-Unjoni skont l-
Artikolu 121(2) u r-rakkomandazzjonijiet 
tal-Kunsill li l-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw fil-politika tal-impjiegi 
tagħhom skont l-Artikolu 148(4) tat-
Trattat;

applikabbli, il-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Programmi Nazzjonali ta' Riforma huma dokumenti ta' pjanifikazzjoni strateġika fit-tul li 
jiddelinjaw ir-riformi ekonomiċi neċessarji u r-ristrutturazzjoni meħtieġa għaż-żieda fil-
kompetittività. Ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż mill-banda l-oħra jitħejjew fuq 
bażi ta’ kull sena u għalhekk jagħtu approċċ fuq medda aqsar ta' żmien. Għalhekk huwa aktar 
diffiċli li jiġu marbutin mal-veduta fit-tul tal-Fondi riċevuti mir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni.

Emenda 145

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-progress fl-implimentazzjoni ta' 
miżuri sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
speċifiċi taż-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 inkluż, fejn 
xieraq, ir-riżorsi finanzjarji użati;

(i) il-progress fl-implimentazzjoni ta' 
miżuri sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
speċifiċi taż-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, u l-persuni 
b'diżabbiltajiet, inkluż, fejn xieraq, ir-
riżorsi finanzjarji użati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun żgurat li r-rapporti ta' implimentazzjoni jqisu l-miżuri antidiskriminatorji u ta' 
inklużjoni, billi jitqiesu b'mod speċjali l-persuni b'diżabbiltajiet.
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Emenda 146

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-progress fl-implimentazzjoni ta' 
miżuri sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
speċifiċi taż-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 inkluż, fejn 
xieraq, ir-riżorsi finanzjarji użati;

(i) il-progress fl-implimentazzjoni ta' 
miżuri sabiex jiġu indirizzati l-isfidi 
demografiċi reġjonali u l-ħtiġijiet speċifiċi 
taż-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 inkluż, fejn 
xieraq, ir-riżorsi finanzjarji użati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda tal-Artikoli 14(c).

Emenda 147

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-istituzzjonijiet u l-korpi konsultattivi 
tal-Unjoni jistgħu wkoll jorganizzaw 
azzjonijiet immirati lejn is-
sensibilizzazzjoni dwar il-politika ta' 
koeżjoni u l-valur miżjud li ġġib liċ-
ċittadini tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Oltre għar-responsabilità tal-Istati Membri, ir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni 
għandu jippermetti azzjonijiet ta' sensibilizzazzjoni magħmulin mill-istituzzjonijiet u l-korpi 
konsultattivi Ewropej, ħalli jkun spjegat liċ-ċittadini l-mod kif il-fondi ġew implementati fir-
reġjuni u l-ibliet. Għandu wkoll jippermetti li jiġi indikat x'kien il-kontribut tal-Unjoni 
Ewropea f'dan il-proċess.
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Emenda 148

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' 
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.

5. Għall-mira tal-Investiment għat-tkabbir u 
l-impjiegi, sakemm jiġi rispettat il-prinċipju 
tas-separazzjoni tal-funzjonijiet, l-awtorità ta' 
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.

Emenda 149

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ddelegati, skont l-Artikolu 142, li 
jistabbilixxu l-modalitajiet tal-iskambju tal-
informazzjoni fil-paragrafu 2(d).

8. Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa tadotta 
atti delegati, skont l-Artikolu 142, li 
jistabbilixxu regoli dettaljati għall-
istabbiliment ta' sistema kif hemm 
riferiment fil-punt (d) tal-paragrafu 2, kif 
ukoll jistabbilixxu l-modalitajiet tal-
iskambju tal-informazzjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambitu tal-atti delegati jrid ikun ikkjarifikat b'riferiment għas-suġġett tagħhom.

Emenda 150

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ddelegati, skont l-Artikolu 142, li 
jistabbilixxu r-regoli li jikkonċernaw l-
arranġamenti għar-rekord tal-verifika
msemmi fil-paragrafu 4(d).

9. Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa tadotta 
atti delegati, skont l-Artikolu 142, li 
jistabbilixxu r-regoli li jikkonċernaw l-
awditjar imsemmi fil-paragrafu 4(d).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambitu tal-atti delegati jrid ikun ikkjarifikat b'riferiment għas-suġġett tagħhom.

Emenda 151

Proposta għal regolament
Artikolu 116 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Regoli implimentattivi li jikkonċernaw 
l-użu tad-dejta miġbura matul dawn il-
verifiki mwettqa mill-uffiċjali tal-
Kummissjoni jew minn rappreżentati tal-
Kummissjoni awtorizzati għandhom jiġu 
adottati mill-Kummissjoni skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 143(3).

7. Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa tadotta 
atti delegati, skont it-termini tal-Artikolu 
142, billi tippreskrivi regoli dettaljati dwar 
l-użu tad-data miġbura matul dawn il-
verifiki mwettqa mill-uffiċjali tal-
Kummissjoni jew minn rappreżentati tal-
Kummissjoni awtorizzati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli dwar l-użu tad-data miġbura matul il-verifika magħmulin mill-uffiċjali tal-
Kummissjoni jew ir-rappreżentanti awtorizzati tal-Kummissjoni huma ta' ambitu ġenerali, u 
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huma intiżi li jissupplementaw l-elementi mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv bażiku.

Emenda 152

Proposta għal regolament
Artikolu 117 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korp ta' akkreditazzjoni għandu jadotta 
deċiżjoni formali sabiex jakkredita dawk l-
awtoritajiet ta' ġestjoni u l-awtoritajiet ta' 
ċertifikazzjoni li jikkonformaw mal-kriterji 
ta' akkreditazzjoni li ġew stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' atti delegati 
skont l-Artikolu 142.

1.Il-korp ta' akkreditament għandu jadotta 
deċiżjoni formali sabiex jakkredita l-
awtoritajiet ta' ġestjoni u l-awtoritajiet ta' 
ċertifikazzjoni li jikkonformaw mal-kriterji 
ta' akkreditazzjoni rilevanti skont it-
termini tal-Artikolu 64(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-redazzjoni għandha tkun ikkjarifikata skont id-dispożizzjonijiet standard użati kulmeta jkun 
hemm dispożizzjoni dwar poter għall-adozzjoni ta' atti delegati.

Emenda 153

Proposta għal regolament
Artikolu 117 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delgati skont l-Artikolu 142, 
filwaqt li tippreskrivi l-kriterji ta' 
akkreditament li hemm riferiment 
għalihom fl-ewwel paragrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-redazzjoni għandha tkun ikkjarifikata skont id-dispożizzjonijiet standard użati kulmeta jkun 
hemm dispożizzjoni dwar poter għall-adozzjoni ta' atti delegati.
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Emenda 154

Proposta għal regolament
Artikolu 132 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dokumenti għandhom jinżammu jew 
fil-forma tal-oriġinali, jew f'kopji veri 
attestati, jew fuq ġarriera tad-dejta 
komunement aċċettati inklużi verżjonijiet 
elettroniċi ta' dokumenti oriġinali jew 
dokumenti li jeżistu fil-verżjoni elettronika 
biss.

2. Id-dokumenti għandhom jinżammu jew 
fil-forma tal-oriġinali, jew f'kopji veri 
attestati, jew fuq ġarriera tad-data aċċettati 
inklużi verżjonijiet elettroniċi ta' 
dokumenti oriġinali jew dokumenti li 
jeżistu fil-verżjoni elettronika biss.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-diċitura proposta u t-terminu "komunement" huma vagi wisq u għandhom ikunu modifikati 
ħalli jiżguraw li l-att delegat jingħata ambitu ċar u mhux ambigwu.

Emenda 155

Proposta għal regolament
Artikolu 132 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 sabiex tistabbilixxi liema 
ġarriera tad-dejta jistgħu jiġu kkunsidrati 
bħala aċċettati komunement.

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 142 billi tippreskrivi liema 
ġarriera tad-data jistgħu jiġu aċċettati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-diċitura proposta u t-terminu "komunement" huma vagi wisq u għandhom ikunu modifikati 
ħalli jiżguraw li l-att delegat jingħata ambitu ċar u mhux ambigwu.
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Emenda 156

Proposta għal regolament
Artikolu 132 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-proċedura għaċ-ċertifikazzjoni tal-
konformità ta' dokumenti miżmuma fuq 
data carriers normalment aċċettati mad-
dokumenti oriġinali għandha tiġi stabbilita 
mill-awtoritajiet nazzjonali u għandha 
tiżgura li l-verżjonijiet miżmuma 
jikkonformaw mal-ħtiġijiet legali 
nazzjonali affidabbli għal għanijiet ta' 
verifika.

5. Il-proċedura għaċ-ċertifikazzjoni tal-
konformità ta' dokumenti miżmuma fuq 
ġarriera tad-data aċċettati mad-dokumenti 
oriġinali għandha tiġi stabbilita mill-
awtoritajiet nazzjonali u għandha tiżgura li 
l-verżjonijiet miżmuma jikkonformaw mal-
ħtiġijiet legali nazzjonali affidabbli għal 
għanijiet ta' verifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-diċitura proposta u t-terminu "normalment" huma vagi wisq u għandhom ikunu modifikati 
ħalli jiżguraw li l-att delegat jingħata ambitu ċar u mhux ambigwu.

Emenda 157

Proposta għal regolament
Artikolu 134 – paragrafu 1 – punt g 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-Istat Membru jonqos milli jirrispondi 
jew ma jirrispondix b'mod sodisfaċenti 
skont l-Artikolu 20(3);

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda tal-Artikolu 20.



PR\902007MT.doc 97/102 PE487.740v03-00

MT

Emenda 158

Proposta għal regolament
Artikolu 141 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' tadotta, permezz ta' 
atti delegati skont l-Artikolu 142, emendi 
għall-Annessi I sa V ta' dan ir-
Regolament fil-kamp ta' applikazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-
Regolament.

Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 142, fir-
rigward ta' emendi għall-Anness V ħalli 
tissupplementa r-rekwiżiti tal-
informazzjoni u l-pubbliċità jekk ikun 
neċessarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambitu tal-att delegat irid ikun speċifikat b'mod ċar.

Emenda 159

Proposta għal regolament
Artikolu 142 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-setgħat biex ikunu adottati atti 
ddelegati jingħataw lill-Kummissjoni 
skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-
Artikolu.

1. Is-setgħa biex ikunu adottati atti 
delegati tingħata lill-Kummissjoni skont 
il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-diċitura għandha timxi mad-dispożizzjonijiet standard, billi tispeċifika l-Artikoli koperti 
mill-poter ta' adozzjoni ta' atti delegati.

Emenda 160

Proposta għal regolament
Artikolu 142 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delegi ta' setgħat imsemmija f'dan ir- 2. Id-delegi ta' setgħat imsemmija fl-
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Regolament għandhom jingħataw għal 
perjodu ta' żmien mhux definit mid-data 
tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Artikoli...1 għandhom jingħataw lill-
Kummissjoni għal perjodu ta' tliet snin 
minn ... 2. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-
setgħa mhux aktar tard minn 9 xhur 
qabel it-tmiem tal-perijodu ta' tliet snin. 
Id-delega ta' setgħa tiġġedded b'mod 
taċitu sakemm ikun hemm ir-rieżami ta' 
dan ir-Regolament, u sakemm il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jopponux tali proroga sa mhux aktar tard 
minn 3 xhur qabel it-tmiem ta' dak il-
perijodu.
______________
1 (daħħal in-numri kollha tal-Artikolu 
fejn hemm dispożizzjoni dwar l-atti 
delegati)
2 ĠU: Daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-diċitura għandha timxi mad-dispożizzjonijiet standard, billi tispeċifika l-Artikoli koperti 
mill-poter ta' adozzjoni ta' atti delegati. Barra minn hekk, id-durata tad-delega għandha tkun
speċifikata.

Emenda 161

Proposta għal regolament
Artikolu 142 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-delegi ta' setgħat msemmija fl-
Artikolu 141 jistgħu jiġu revokati fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill.

Id-delegi ta' setgħat msemmija fl-
Artikoli...1 jistgħu jiġu revokati fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill.

_______________
1 (daħħal in-numri kollha tal-Artikolu 
fejn hemm dispożizzjoni dwar l-atti 
delegati)

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-diċitura għandha timxi mad-dispożizzjonijiet standard, billi tispeċifika l-Artikoli koperti 
mis-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati.

Emenda 162

Proposta għal regolament
Artikolu 142 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-atti delegati għandhom jidħlu fis-seħħ 
biss jekk l-ebda oġġezzjoni ma tkun ġiet 
espressa mill-Parlament Ewropew jew 
inkella mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-
notifika ta' dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-
iskadenza ta' dak il-perjodu, kemm il-
Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 
ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

L-att delegat adottat skont it-termini tal-
Artikoli...1  jidħol fis-seħħ biss jekk l-ebda 
oġġezzjoni ma tkun ġiet espressa mill-
Parlament Ewropew jew inkella mill-
Kunsill fi żmien 3 xhur min-notifika ta' 
dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak 
il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew 
kif ukoll il-Kunsill ikunu infurmaw lill-
Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw.
Dak il-perjodu għandu jiġi estiż bi 3 xhur
fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
jew tal-Kunsill.

____________
1 (daħħal in-numri kollha tal-Artikolu 
fejn hemm dispożizzjoni dwar l-atti 
delegati)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-diċitura għandha timxi mad-dispożizzjonijiet standard, billi tispeċifika l-Artikoli koperti 
mill-poter ta' adozzjoni ta' atti ddelegati. Barra minn hekk, għandha tkun speċifikata d-durata 
tad-delega.
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Emenda 163

Proposta għal regolament
Artikolu 142 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk, mal-iskadenza ta' dak il-perjodu, la 
l-Parlament Ewropew u anqas il-Kunsill 
ma jkunu oġġezzjonaw għall-att delegat, 
dan għandu jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu 
jidħol fis-seħħ fid-data msemmija 
hemmhekk.

imħassar

Or. en

Emenda 164

Proposta għal regolament
Artikolu 142 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-att delegat jista' jkun ippubblikat f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
għandu jidħol fis-seħħ qabel l-iskadenza 
ta' dak il-perjodu jekk il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 
għarrfu lill-Kummissjoni bil-ħsieb 
tagħhom li ma jressqux oġġezzjonijiet.

imħassar

Or. en

Emenda 165

Proposta għal regolament
Artikolu 142 – paragrafu 5 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
joġġezzjonaw għal att delegat, l-att 
m'għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni 
li toġġezzjona għall-att delegat għandha 

imħassar
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tagħti r-raġunijiet għall-oġġezzjonijiet 
tagħha.

Or. en

Emenda 166

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex ante – punt 9.2 – kolonna 3 – parti 
introduttorja – inċiż 1 – subinċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iżżid il-parteċipazzjoni fl-edukazzjoni 
għolja fost il-gruppi bi dħul baxx u gruppi 
oħra li mhumiex rappreżentati biżżejjed.

iżżid il-parteċipazzjoni fl-edukazzjoni 
għolja fost il-gruppi bi dħul baxx u gruppi 
oħra li mhumiex rappreżentati biżżejjed, 
b'rigward speċjali għall-gruppi li huma l-
aktar vulnerabbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi jaċċentwaw il-ħtieġa li jitqiesu l-aktar gruppi vulnerabbli.

Emenda 167

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet ġenerali ex ante – punt 2 – kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-eżistenza ta' strateġija għall-promozzjoni 
tal-ugwaljanza bejn is-sessi u mekkaniżmu 
li jiżgura l-implimentazzjoni effettiva 
tagħha.

L-eżistenza ta' strateġija ħalli jintlaħqu l-
objettivi ta' ugwaljanza bejn is-sessi tal-
Unjoni u mekkaniżmu li jiżgura l-
implimentazzjoni effettiva tagħha permezz 
ta' integrazzjoni tal-ġeneru u azzjonijiet 
speċifiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi jaċċentwaw il-ħtieġa li titqies l-integrazzjoni tal-ġeneru.
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Emenda 168

Proposta għal regolament
Anness IV – Kondizzjonalitajiet ġenerali ex ante – punt 2 – kolonna 3 – parti 
introduttorja – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

pjan u kriterji ex-ante għall-integrazzjoni 
tal-objettivi tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
permezz ta' standards u linji gwida dwar is-
sessi;

pjan u kriterji ex-ante għall-integrazzjoni 
tal-objettivi tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
permezz ta' standards u linji gwida dwar is-
sessi għall-Fondi kollha koperti mir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-UE għall-ugwaljanza bejn is-sessi, l-integrazzjoni tal-ġeneru 
tapplika għall-fondi kollha koperti mir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni.

Emenda 169

Proposta għal regolament
Anness V – taqsima 2.1 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iċ-ċentri ta' informazzjoni dwar l-
Ewropa, kif ukoll l-uffiċċji tar-
rappreżentazzjoni tal-Kummissjoni fl-Istati 
Membri;

(b) iċ-ċentri ta' informazzjoni dwar l-
Ewropa, kif ukoll l-uffiċċji tar-
rappreżentazzjoni tal-Kummissjoni u l-
Uffiċċji tal-Informazzjoni tal-Parlament 
Ewropew, fl-Istati Membri;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Minħabba fil-preżenza tagħhom fl-Istati Membri, l-Uffiċċji tal-Informazzjoni tal-PE 
għandhom ukoll jiddaħħlu fiċ-ċirkwit tal-informazzjoni, kif ukoll fl-attivitajiet ta' tixrid.


