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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

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

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

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

Emendi għal abbozz ta’ att

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

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

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi għall-appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
għall-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea
(COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(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)0611/2),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 178 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0326/2011),

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

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

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta'... Lulju 20122,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Baġits, tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, tal-Kumitat għat-Trasport u t-
Turiżmu u tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
(A7-0000/2012),

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

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

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

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

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 176 tat-Trattat jipprovdi li l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) huwa maħsub sabiex jgħin sabiex 
jikkoreġi l-iżbilanċ ewlieni fl-Unjoni. 
Skont l-Artikolu 174 tat-Trattat, il-FEŻR 
jikkontribwixxi għat-tnaqqis fid-diverġenzi 
bejn il-livelli ta’ żvilupp tar-reġjuni varji u 
r-ritard tar-reġjuni li huma inqas favoriti, li 
fosthom għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lir-reġjuni li jsofru minn 
żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u 
permanenti bħar-reġjuni tal-gżejjer, dawk 
transkonfinali u tal-muntanji.

(1) L-Artikolu 176 tat-Trattat jipprovdi li l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) huwa maħsub sabiex jgħin sabiex 
jikkoreġi l-iżbilanċ ewlieni fl-Unjoni. 
Skont l-Artikolu 174 tat-Trattat, il-FEŻR 
jikkontribwixxi għat-tnaqqis fid-diverġenzi 
bejn il-livelli ta’ żvilupp tar-reġjuni varji u 
r-ritard tar-reġjuni li huma inqas favoriti, li 
fosthom għandha tingħata attenzjoni 
partikolari liż-żoni rurali, liż-żoni milquta 
mit-tranżizzjoni industrijali, u lir-reġjuni li 
jsofru minn żvantaġġi naturali jew 
demografiċi serji u permanenti bħalma 
huma r-reġjuni tat-Tramuntana l-aktar 
imbiegħda li għandhom densità baxxa 
ħafna ta’ popolazzjoni u r-reġjuni tal-
gżejjer, dawk transkonfinali u tal-muntanji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-Artikolu 174 mhijiex kompluta.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
timmira sabiex issolvi sfidi komuni 
identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-
konfini (bħal aċċessibbiltà limitata, 
ambjent tan-negozju mhux xieraq, in-
nuqqas ta’ netwerks fost l-
amministrazzjonijiet lokali u reġjonali, 
riċerka u innovazzjoni u l-użu ta’ 
informazzjoni u teknoloġiji tal-

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
timmira sabiex issolvi sfidi komuni 
identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-
konfini (bħalma aċċessibbiltà limitata, 
filwaqt li jiġu kkunsidrati l-aċċessibilità 
tat-trasport u l-infrastruttura insuffiċjenti, 
ambjent tan-negozju mhux xieraq, in-
nuqqas ta’ netwerks fost l-
amministrazzjonijiet lokali u reġjonali, ir-
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informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-
prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi 
lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u 
tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux sfruttati
fiż-żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ 
faċilitajiet u raggruppamenti għar-riċerka u 
l-innovazzjoni transkonfinali, l-
integrazzjoni transkonfinali tas-suq tax-
xogħol, il-kooperazzjoni fost l-
universitajiet jew ċentri tas-saħħa), waqt li 
ttejjeb il-proċess ta’ kooperazzjoni għall-
fini tal-iżvilupp armonjuż ġenerali tal-
Unjoni. Fil-każ ta' programm transkonfinali 
bejn l-Irlanda ta' Fuq u l-kontei fuq il-
konfini tal-Irlanda f'appoġġ għall-paċi u r-
rikonċiljazzjoni, il-FEŻR għandu 
jikkontribwixxi wkoll għall-promozzjoni 
tal-istabbilitàsoċjali u ekonomika fir-
reġjuni kkonċernati, notevolment permezz 
ta' azzjonijiet għall-promozzjoni tal-
koeżjoni bejn il-komunitajiet.

riċerka u l-innovazzjoni u l-użu ta’ 
informazzjoni u teknoloġiji tal-
informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-
prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi 
lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u 
tisfrutta l-potenzjal mhux sfruttat fiż-żona 
tal-konfini (l-iżvilupp ta’ faċilitajiet u 
raggruppamenti għar-riċerka u l-
innovazzjoni transkonfinali, l-iżvilupp tal-
iskambju kulturali u t-titjib tat-turiżmu, l-
integrazzjoni transkonfinali tas-suq tax-
xogħol, il-kooperazzjoni fost l-
universitajiet jew ċentri tas-saħħa u l-
iżvilupp ġenerali ta’ servizzi 
transkonfinali ta’ interess ekonomiku 
ġenerali), waqt li ttejjeb il-proċess ta’ 
kooperazzjoni għall-fini tal-iżvilupp 
armonjuż ġenerali tal-Unjoni. Fil-każ ta' 
programm transkonfinali bejn l-Irlanda ta' 
Fuq u l-kontei fuq il-konfini tal-Irlanda 
f'appoġġ għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-
FEŻR għandu jikkontribwixxi wkoll għall-
promozzjoni tal-istabbilità soċjali u 
ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, 
notevolment permezz ta' azzjonijiet għall-
promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-
komunitajiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ għall-infrastruttura bażika huwa meħtieġ speċjalment minħabba s-sinifikat ta’ tali 
investiment fi programmi operazzjonali transkonfinali. Il-programmi ta’ kooperazzjoni 
jistgħu jibqgħu jaħdmu fuq dawn l-objettivi, filwaqt ukoll li jqisu l-fatt li l-Parlament talab li 
jkun hemm koordinament aħjar bejn il-proġetti tat-TEN, b’mod partikolari fir-rigward tat-
trasport, l-enerġija u l-infrastruttura transkonfinali.  Il-possibilitajiet li jissaħħu s-
soluzzjonijiet tas-servizz konġunti mal-konfini se jiżdiedu mhux l-inqas minħabba t-tnaqqis 
demografiku.

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Huwa neċessarju li jitkompla l-appoġġ 
għal jew – fejn ikun meħtieġ – tiġi 

(12) Huwa neċessarju li jitkompla l-appoġġ 
għal jew – fejn ikun meħtieġ – tiġi 
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stabbilita kooperazzjoni transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali mal-pajjiżi 
terzi ġirien tal-Unjoni, billi dan ikun ta’ 
benefiċċju għar-reġjuni tal-Istati Membri 
li jikkonfinaw ma’ pajjiżi terzi. Għal dan 
il-għan il-FEŻR se jikkontribwixxi għall-
programmi transkonfinali u dawk tal-baċini 
tal-baħar stabbiliti taħt l-Istrument 
Ewropew ta’ Viċinat (ENI) skont ir-
Regolament (UE) Nru […]/2012 u l-
Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-
Adeżjoni (IPA) skont ir-Regolament (UE) 
Nru […]/2012.

stabbilita kooperazzjoni transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali mal-pajjiżi 
terzi ġirien tal-Unjoni, billi dan iservi 
bħala għodda importanti ta’ politika 
reġjonali għall-Istati Membri li 
jikkonfinaw ma’ pajjiżi terzi, u bħala 
konsegwenza jkun ta’ benefiċċju għar-
reġjuni. Għal dan il-għan il-FEŻR se 
jikkontribwixxi għall-programmi 
transkonfinali u dawk tal-baċini tal-baħar 
stabbiliti taħt l-Istrument Ewropew ta’ 
Viċinat (ENI) skont ir-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 u l-Istrument għall-
Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA) 
skont ir-Regolament (UE) Nru […]/2012.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni transkonfinali ma’ pajjiżi terzi hija parti importanti tal-iżvilupp reġjonali 
ġenerali fi ħdan dawn ir-reġjuni konfinali.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għall-benefiċċju tar-reġjuni tal-
Unjoni, għandu jitwaqqaf mekkaniżmu 
sabiex jiġi organizzat appoġġ mill-FEŻR lil 
strumenti ta’ politika esterna bħall-ENI u l-
IPA, inkluż fejn il-programmi ta’ politika 
esterna ma jkunux jistgħu jiġu adottati jew 
ikollhom jitwaqqfu.

(13) Għall-benefiċċju tar-reġjuni tal-
Unjoni, għandu jitwaqqaf mekkaniżmu 
sabiex jiġi organizzat appoġġ mill-FEŻR lil 
strumenti ta’ politika esterna bħall-ENI u l-
IPA, inkluż fejn il-programmi ta’ politika 
esterna ma jkunux jistgħu jiġu adottati jew 
ikollhom jitwaqqfu.  Huwa meħtieġ li jiġi 
żgurat li tali mekkaniżmu jipprovdi għal 
funzjonament ottimali, koordinament 
reali u sinerġiji fi ħdan il-Kummissjoni, 
kif ukoll fir-rigward tal-istrumenti ta’ 
politika esterna u interna tal-Unjoni, bil-
għan li jipprovdi għall-aħjar riżultati 
possibbli ta’ politika li jippermettu li dawk 
l-istrumenti jkunu komplementari għal 
xulxin.
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Or. en

Ġustifikazzjoni
Għall-benefiċċju tar-reġjuni tal-Unjoni għandu jinħoloq mekkaniżmu sabiex jiġi organizzat 
appoġġ mill-FEŻR lil strumenti ta’ politika esterna bħall-ENI u l-IPA, inkluż fejn il-
programmi ta’ politika esterna ma jkunux jistgħu jiġu adottati jew ikollhom jitwaqqfu. Il-
Kummissjoni għandha tara li tali mekkaniżmu jipprovdi għal funzjonament aħjar tal-
istruttura organizzazzjonali tal-istrumenti ta' politika esterna u interna tal-Unjoni bil-għan li 
jipprovdi għall-aħjar riżultati ta’ politika kemm jista’ jkun.

Emenda5
Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Għalkemm is-sisien għall-
kooperazzjoni territorjali tpoġġew, għad 
hemm bosta sfidi, u l-potenzjal tagħha 
bħala sors ta’ kompetittività sa issa ma 
ġiex sfruttat biżżejjed bħala riżultat tar-
riżorsi inadegwati allokati lilha.  Bil-
kunsiderazzjoni ta’ dan, il-baġit għall-
kooperazzjoni territorjali Ewropea 
għandu jiżdied għal 7% tal-baġit ġenerali 
tal-koeżjoni soċjali għall-perjodu ta’ 
pprogrammar 2014-2020.

Or. en

Emenda6
Proposta għal regolament
Premessa 14b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) Id-distribuzzjoni ta’ fondi bejn l-
Istati Membri għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni għandha ssir b’mod ġust u 
ekwu. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw 
kriterji oħra relevanti, strateġiċi u 
kalkolabbli li jirreflettu l-ħtiġijiet u l-
potenzjal tat-territorji. Mingħajr ma jiġu 
pperikolati t-tnedija tal-perjodu ta’ 
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pprogrammar attwali u l-ħolqien tal-
programmi ta’ kooperazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-
possibilitajiet tekniċi għall-istabbiliment 
ta’ tali sistema fil-livell ta’ pprogrammar  
abbażi ta’ dejta affidabbli disponibbli 
f’livell korrett NUTS.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Huwa meħtieġ li jiġu ffissati r-riżorsi 
allokati għal kull wieħed mill-komponenti 
differenti tal-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea, waqt li tinżamm 
konċentrazzjoni sinifikanti fuq il-
kooperazzjoni transkonfinali u li jkunu 
żgurati livelli ta' finanzjament għall-
koperazzjoni tar-reġjuni l-aktar imbiegħda..

(15) Huwa meħtieġ li jiġu ffissati r-riżorsi 
allokati għal kull wieħed mill-komponenti 
differenti tal-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea, waqt li tinżamm 
konċentrazzjoni sinifikanti fuq il-
kooperazzjoni transkonfinali, u l-potenzjal 
disponibbli għall-flessibilità bejn dawn il-
komponenti għall-Istati Membri, u li 
jkunu żgurati livelli ta' finanzjament għall-
kooperazzjoni tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda..

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-flessibilità intużat minn kważi nofs l-Istati Membri matul il-perjodu attwali u f'xi każijiet 
kienet għodda meħtieġa biex isiru t-trasferimenti waqt il-perjodu ta' pprogrammar, mal-
introduzzjoni ta’ politiki ġodda.

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Għas-suċċess tal-istrateġiji 
makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar u 
għall-appoġġ ta’ approċċ integrat, 
multisettorjali u territorjali għall-isfidi 
wesgħin wisq għal-livell nazzjonali, dawk 



PR\902929MT.doc 11/30 PE487.789v02-00

MT

l-istrateġiji għandhom jimmiraw lejn il-
koordinazzjoni tal-fondi kollha tal-
Unjoni. Barra minn hekk, speċjalment 
għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ 
dawk l-istrateġiji, tista' tiġi allokata 
assistenza teknika mill-objettiv tal-
Kooperazzjoni Territorjali Ewropea, fejn 
l-Istati Membri u r-reġjuni jipparteċipaw 
f’tali strateġiji.

Or. en

Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) B’konformità mal-Artikolu 49 CPR, 
għandha tiġi ggarantita valutazzjoni 
kontinwa tal-programmi ta’ kooperazzjoni 
bil-ħsieb ta’ tfassil ta’ qafas ta’ ġestjoni u 
rappurtar abbażi ta’ indikaturi li joħolqu, 
jiffaċilitaw u jissimplifikaw aċċess 
kontinwu li jkun affidabbli, u tiġġenera 
b’mod faċli dokumenti ta’ rappurtar li 
jirrendu fattibbli l-istabbiliment ta’ tali 
sistema fil-programmi ta’ kooperazzjoni. 
Sistema ta’ valutazzjoni kontinwa u 
effiċjenti bħal din biss tippermetti 
aġġustamenti ta’ programmi tul il-perjodu 
ta’ programmar skont il-miri miftiehma 
tal-UE 2020.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Minħabba l-involviment frekwenti ta’ 
persunal minn iżjed minn Stat Membru 
wieħed fl-implimentazzjoni ta’ 

(26) Minħabba l-involviment frekwenti ta’ 
persunal minn iżjed minn Stat Membru 
wieħed fl-implimentazzjoni ta’ 
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operazzjonijiet, u minħabba n-numru ta’ 
operazzjonijiet li għalihom il-kostijiet tal-
persunal huma element sinifikanti, għandha 
tiġi applikata rata fissa għall-kostijiet li 
jkopru l-persunal għall-kostijiet diretti l-
oħra tal-operazzjonijiet ta’ kooperazzjoni, 
u b’hekk jiġi evitat ir-rendikont individwali 
għall-ġestjoni ta' operazzjonijiet bħal dawn.

operazzjonijiet, ir-rekwiżiti għolja għall-
persunal għall-programmi ta’ 
kooperazzjoni territorjali, u minħabba n-
numru ta’ operazzjonijiet li għalihom il-
kostijiet tal-persunal huma element 
sinifikanti, għandha tiġi applikata rata fissa 
għall-kostijiet li jkopru l-persunal għall-
kostijiet diretti l-oħra tal-operazzjonijiet ta’ 
kooperazzjoni, u b’hekk jiġi evitat ir-
rendikont individwali għall-ġestjoni ta' 
operazzjonijiet bħal dawn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’mod ġenerali, l-ispejjeż tal-persunal spiss jitilgħu għal bejn 30%-50% tal-ispejjeż totali tal-
proġett. 

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Ir-regoli dwar il-flessibbiltà li 
jikkonċernaw il-post tal-operat barra ż-
żona tal-programm għandhom jiġu 
semplifikati. Barra dan, huwa meħtieġ li 
tiġi appoġġjata kooperazzjoni 
transkonfinali, transnazzjonali u 
interreġjonali effikaċi mal-pajjiżi terzi 
ġirien tal-Unjoni fejn dan ikun meħtieġ 
sabiex jiġi żgurat li r-reġjuni tal-Istati 
Membri li jikkonfinaw ma' pajjiżi terzi 
jkunu jistgħu jiġu mgħejjuna b'mod 
effikaċi fl-iżvilupp tagħhom. Fid-dawl ta’ 
dan, huwa xieraq li fuq bażi eċċezzjonali u 
taħt ċerti kundizzjonijiet jiġi awtorizzat il-
finanzjament ta’ għajnuna mill-FEŻR għal 
operazzjonijiet li jkunu jinsabu fit-territorju 
ta’ pajjiżi terzi fejn l-operazzjonijiet ikunu 
għall-benefiċċju tar-reġjuni tal-Unjoni.

(27) Ir-regoli dwar il-flessibbiltà li 
jikkonċernaw il-post tal-operat barra ż-
żona tal-programm għandhom jiġu 
semplifikati. Barra dan, huwa meħtieġ li 
tiġi appoġġjata u ffaċilitata kooperazzjoni 
transkonfinali, transnazzjonali u 
interreġjonali effikaċi mal-pajjiżi terzi 
ġirien tal-Unjoni fejn dan ikun meħtieġ 
sabiex jiġi żgurat li r-reġjuni tal-Istati 
Membri li jikkonfinaw ma' pajjiżi terzi 
jkunu jistgħu jiġu mgħejjuna b'mod 
effikaċi fl-iżvilupp tagħhom. Fid-dawl ta’ 
dan, huwa xieraq li fuq bażi eċċezzjonali u 
taħt ċerti kundizzjonijiet jiġi awtorizzat il-
finanzjament ta’ għajnuna mill-FEŻR għal 
operazzjonijiet li jkunu jinsabu fit-territorju 
ta’ pajjiżi terzi fejn l-operazzjonijiet ikunu 
għall-benefiċċju tar-reġjuni tal-Unjoni.

Or. en
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riżorsi għall-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 3,48 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għal impenn baġitarju mill-Fondi għall-
perjodu 2014 sa 2020 u stabbiliti fl-
Artikolu 83(1) tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] (jiġifieri, total ta’ 
EUR 11 700 000 004) u għandhom jiġu 
allokati kif ġej:

1. Ir-riżorsi għall-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandhom jammontaw 
għal 7 % tar-riżorsi globali disponibbli 
għal impenn baġitarju mill-Fondi għall-
perjodu 2014 sa 2020 u stabbiliti fl-
Artikolu 83(1) tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR] (jiġifieri, total ta’ 
EUR XXX XXX XXX1) u għandhom jiġu 
allokati kif ġej:

(a) 73,24 % (jiġifieri, total ta’ 
EUR 8 569 000 003) għall-kooperazzjoni 
transkonfinali;

(a) 73,24 % (jiġifieri, total ta’ 
EUR X XXX XXX XXX) għall-
kooperazzjoni transkonfinali;

(b) 20,78 % (jiġifieri, total ta’ 
EUR 2 431 000 001) għall-kooperazzjoni 
transnazzjonali;

(b) 20,78 % (jiġifieri, total ta’ 
EUR X XXX XXX XXX) għall-
kooperazzjoni transnazzjonali;

(c) 5,98 % (jiġifieri, total ta’ 
EUR 700 000 000) għall-kooperazzjoni 
interreġjonali;

(c) 5,98 % (jiġifieri, total ta’ 
EUR XXX XXX XXX) għall-kooperazzjoni 
interreġjonali;

_____________
1,2,3,4 iċ-ċifri huma soġġetti għar-riżorsi 
globali disponibbli għall-Politika ta’ 
Koeżjoni tul il-perjodu 2014 sa 2020

Or. en

Ġustifikazzjoni

7% tar-riżorsi globali disponibbli għall-Fondi għall-perjodu 2014 sa 2020 huma ġġustifikati 
bil-għan li jkunu konsistenti mal-pożizzjoni tal-imgħoddi tal-Parlament Ewropew adottata fil-
plenarja li titlob li minimu ta’ 7% tar-riżorsi globali għall-Koeżjoni jiġu allokati għall-
kooperazzjoni territorjali Ewropea.
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Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kull Stat Membru elenkat fl-għan tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea jista’
jittrasferixxi sa 15% tal-allokazzjoni 
finanzjarja ta’ wieħed mill-komponenti 
msemmija fil-paragrafu 1(a) u (b) għall-
ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-perjodu 2007-2013 kien possibbli li 15% tal-fondi jiġu riallokati bejn il-kooperazzjoni 
transkonfinali u l-kooperazzjoni transnazzjonali u din il-ħaġa għandha tibqa’ ssir. Dan il-
mekkaniżmu huwa eżempju ta’ approċċ tat-tip minn isfel għal fuq u jagħti lill-Istati Membri u 
lir-reġjuni l-opportunità li jagħtu prijorità lil wieħed mill-komponenti.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi ta’ kooperazzjoni li 
jinvolvu r-reġjuni l-aktar imbiegħda 
għandhom jirċievu mhux inqas minn 150%
tal-appoġġ tal-FEŻR li huma rċevew fil-
perjodu 2007-2013. Barra dan, 
EUR 50 000 000 mill-allokazzjoni għall-
kooperazzjoni interreġjonali għandhom 
jitwarrbu għall-kooperazzjoni tar-reġjuni l-
akter imbiegħda Għal dak li jikkonċerna l-
konċentrazzjoni tematika, l-Artikolu 5(b) 
japplika għal din l-allokazzjoni 
addizzjonali.

2. Il-programmi ta’ kooperazzjoni li 
jinvolvu r-reġjuni l-aktar imbiegħda 
għandhom jirċievu mhux inqas minn XXX
tal-appoġġ tal-kooperazzjoni territorjali 
Ewropea li huma rċevew fil-perjodu 2007-
2013. Barra dan, EUR 50 000 000 mill-
allokazzjoni għall-kooperazzjoni 
interreġjonali għandhom jitwarrbu għall-
kooperazzjoni tar-reġjuni l-akter imbiegħda 
Għal dak li jikkonċerna l-konċentrazzjoni 
tematika, l-Artikolu 5(b) japplika għal din 
l-allokazzjoni addizzjonali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi enfasizzat li l-150% msemmija huma l-parti tal-KTE li tifforma parti mill-FEŻR. 
Qabel ma jsir magħruf il-baġit ġenerali tal-politika ta’ koeżjoni kif ukoll il-parti perċentwali 
tal-KTE ta’ din, ma għandhom jiġu proposti ebda figuri fissi sabiex jiġu ggarantiti ammonti 
ġustifikati għall-allokazzjonijiet totali għal kull reġjun.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fl-2015 u l-2016, il-kontribuzzjoni 
annwali mill-FEŻR lill-programmi taħt l-
ENI u l-IPA li għalihom ma jkun ġie 
sottomess l-ebda programm operazzjonali 
lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju taħt il-
programmi transkonfinali u tal-baċini tal-
baħar taħt l-ENI u l-IPA għandha tiġi 
allokata lill-programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali interni taħt il-paragrafu 1(a) 
li fihom jipparteċipaw l-Istati Membri 
kkonċernati.

7. Fl-2015 u l-2016, il-kontribuzzjoni 
annwali mill-FEŻR lill-programmi taħt l-
ENI u l-IPA li għalihom ma jkun ġie 
sottomess l-ebda programm operazzjonali 
lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju taħt il-
programmi transkonfinali u tal-baċini tal-
baħar taħt l-ENI u l-IPA għandha tiġi 
allokata lill-programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali interni jew esterni taħt il-
paragrafu 1(a) li fihom jipparteċipaw l-
Istati Membri kkonċernati.

Jekk sat-30 ta’ Ġunju 2017, ikun għad 
hemm programmi taħt il-programmi 
transkonfinali u dawk tal-baċini tal-baħar 
taħt l-ENI u l-IPA li ma jkunux ġew 
sottomessi lill-Kummissjoni, l-appoġġ 
kollu mill-FEŻR imsemmi fil-paragrafu 4 
għas-snin li jifdal sal-2020 għandu jiġi 
allokat lill-programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali interni taħt il-paragrafu 1(a) 
li fihom l-Istat Membru jkun qed 
jipparteċipa.

Jekk sat-30 ta’ Ġunju 2017, ikun għad 
hemm programmi taħt il-programmi 
transkonfinali u dawk tal-baċini tal-baħar 
taħt l-ENI u l-IPA li ma jkunux ġew 
sottomessi lill-Kummissjoni, l-appoġġ 
kollu mill-FEŻR imsemmi fil-paragrafu 4 
għas-snin li jifdal sal-2020 għandu jiġi 
allokat lill-programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali interni jew esterni taħt il-
paragrafu 1(a) li fihom l-Istat Membru jkun 
qed jipparteċipa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed jiġi propost li din id-dispożizzjoni tiġi estiża u l-fondi tal-FEŻR “imreġġgħa lura” 
jistgħu wkoll jiġu użati għal azzjonijiet ta’ kooperazzjoni fil-programmi esterni funzjonanti.
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’eventwalità bħal din, l-appoġġ mill-
FEŻR imsemmi fil-paragrafu 4 
korrispondenti għall-ħlasijiet parzjali 
annwali li jkunu għadhom ma ġewx 
impenjati għandu jiġi allokat lill-
programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali 
interni taħt il-paragrafu 1(a) li fihom l-Istat 
Membru kkonċernat jipparteċipa, fuq talba 
tiegħu.

F’eventwalità bħal din, l-appoġġ mill-
FEŻR imsemmi fil-paragrafu 4 
korrispondenti għall-ħlasijiet parzjali 
annwali li jkunu għadhom ma ġewx 
impenjati għandu jiġi allokat lill-
programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali 
interni jew esterni taħt il-paragrafu 1(a) li 
fihom l-Istat Membru kkonċernat 
jipparteċipa, fuq talba tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed jiġi propost li din id-dispożizzjoni tiġi estiża u l-fondi tal-FEŻR “imreġġgħa lura” 
jistgħu wkoll jiġu użati għal azzjonijiet ta’ kooperazzjoni fil-programmi esterni funzjonanti.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali;

a) għandhom jintgħażlu sa 5 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta attwali tinjora l-kumplessità u xi wħud mill-isfidi ffaċċjati mir-reġjuni ta’ mal-
fruntieri (pereżempju aċċessibilità limitata għal servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali) u 
minn żoni ta’ kooperazzjoni transnazzjonali (pereżempju t-tibdil demografiku). Jekk ikun 
hemm flessibilità akbar meta jkunu qed jintgħażlu l-prijoritajiet, tissaħħaħ il-possibilità li r-
reġjuni jagħżlu l-kombinazzjoni l-aktar xierqa ta’ soluzzjonijiet għall-isfidi komuni.
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali;

b) għandhom jintgħażlu sa 5 objettivi 
tematiċi għal kull programm ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess ġustifikazzjoni bħal dik għall-Emenda 12.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol 
transkonfinali, inkluża l-mobilità 
transkonfinali, inizjattivi lokali konġunti 
ta’ impjieg u taħriġ konġunt (fl-objettiv 
tematiku tal-promozzjoni tal-impjiegi u l-
appoġġ tal-mobilità tal-ħaddiema); 

(i) l-integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol 
transkonfinali, inkluża l-mobilità 
transkonfinali tax-xogħol , inizjattivi lokali 
konġunti ta’ impjieg u taħriġ konġunt (fl-
objettiv tematiku tal-promozzjoni tal-
impjiegi u l-appoġġ tal-mobilità tal-
ħaddiema); 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjonijiet relatati mal-mobilità transkonfinali ġenerali għandhom ikunu prijorità ta’ 
investiment separata, ara (iii).
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) l-għoti ta’ appoġġ biex jiġi stabbilit 
jew imsaħħaħ l-aċċess għas-servizzi 
transkonfinali konġunti ta’ interess 
ekonomiku ġenerali (fi ħdan l-objettiv 
tematiku tal-promozzjoni tal-inklużjoni 
soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibilitajiet għat-titjib tas-soluzzjonijiet tas-servizzi tal-fruntieri konġunti billi jinkiseb 
stat ta' ekonomiji ta' skala huma relevanti għall-proġetti relatati mal-użu kondiviż tas-servizzi 
u s-soluzzjonijiet pubbliċi komuni, b’mod partikolari fil-qasam tas-saħħa, il-faċilitajiet 
edukattivi u s-servizzi ta’ emerġenza. Il-ħtieġa li jkun hemm soluzzjonijiet kreattivi se ssir 
aktar importanti fir-reġjuni transkonfinali tal-Ewropa, mhux l-anqas minħabba t-tnaqqis 
demografiku fi ħdan ir-reġjuni. 

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ib) it-titjib tal-mobilità transkonfinali 
permezz tat-tisħiħ tal-aċċessibilità u l-
konnessjonijiet tat-trasport, inkluż ir-
rinforz tal-istazzjonijiet mal-fruntieri u 
tal-bini tal-kapaċitajiet mal-fruntieri 
esterni, l-investiment fil-kollegamenti 
transkonfinali li hemm nieqsa, 
soluzzjonijiet biex l-iskedi u l-ħruġ tal-
biljetti jkunu armonizzati u biex isiru 
kollegamenti tat-trasport ġodda, meta 
dawn jippromwovu b’mod sinifikanti l-
iżvilupp ekonomiku u funzjonali taż-żona 
tal-programm (fi ħdan l-objettiv tematiku 
tal-promozzjoni ta’ trasport sostenibbli u 
t-tneħħija tal-punti ta’ konġestjoni fl-
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infrastrutturi ewlenin tan-netwerk);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mobilità transkonfinali u għalhekk l-aċċessibilità tat-trasport għandha tkun waħda mill-
prijoritajiet tal-investiment għall-programmi tal-KTE minħabba l-isfidi speċifiċi ffaċċjati mir-
reġjuni ta' mal-fruntieri u bil-għan li jitqiesu l-possibilitajiet li jistgħu jiġu inkoraġġiti 'l 
ġewwa mill-fruntieri mill-investimenti li jsiru skont dawn il-prijoritajiet.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ic (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ic) l-investimenti fl-infrastruttura u fit-
tagħmir konġunt, kif ukoll fl-
infrastruttura intanġibbli fi proġetti ta’ 
riċerka multinazzjonali, li jippromwovu 
netwerks tal-enerġija bħalma huma l-
grilji intelliġenti, bil-għan li jsir l-aħjar 
użu mir-riżorsi enerġetiċi u b’hekk jiġi 
promoss b’mod sinifikanti l-iżvilupp 
ekonomiku u funzjonali taż-żona tal-
programm (fi ħdan l-objettiv tematiku tat-
tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u 
l-innovazzjoni);

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ għall-infrastruttura bażika huwa meħtieġ speċjalment minħabba s-sinifikat ta’ tali 
investiment fi programmi operazzjonali transkonfinali.  Il-programmi ta’ kooperazzjoni 
jistgħu jibqgħu jaħdmu fuq dawn l-objettivi, filwaqt li jitqies il-fatt li l-Parlament talab li jkun 
hemm koordinament aħjar bejn il-proġetti tat-TEN, b’mod partikolari fir-rigward tat-
trasport, l-enerġija u l-infrastruttura transkonfinali. Il-possibilitajiet li jissaħħu s-
soluzzjonijiet tas-servizzi konġunti mal-konfini se jiżdiedu mhux l-inqas minħabba t-tnaqqis 
demografiku.

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt id (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(id) it-turiżmu u l-ġestjoni tal-wirt 
kulturali u naturali (fi ħdan l-objettiv 
tematiku ta’ ...);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żoni ta’ kooperazzjoni transkonfinali bbenefikaw storikament minn prijoritajiet ta’ 
investiment bħal dawn.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali: l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar (fl-
objettiv tematiku tat-titjib tal-kapaċità 
istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika 
effiċjenti)

b) taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali: 

(i) l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ 
strateġiji makroreġjonali u tal-baċini tal-
baħar (fl-objettiv tematiku tat-titjib tal-
kapaċità istituzzjonali u amministrazzjoni 
pubblika effiċjenti)

(ii) l-indirizzar ta’ sfidi komuni relatati 
mat-tibdil demografiku (fi ħdan l-objettiv 
tematiku tal-promozzjoni tal-inklużjoni 
soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar);
(iii) il-kontinwazzjoni tal-kooperazzjoni 
transkonfinali marittima li mhijiex 
koperta mill-programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kontinwazzjoni tal-kooperazzjoni transkonfinali marittima msemmija bħala prijorità ta’ 
investiment fi ħdan il-kooperazzjoni transkonfinali fil-premessa 17.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) taħt kooperazzjoni interreġjonali 
(i) it-tisħiħ tal-effikaċja tal-politika ta' 
koeżjoni billi jiġi inkoraġġit l-iskambju 
tal-esperjenza bejn reġjuni u bliet biex 
jissaħħu d-disinn u l-implimentazzjoni 
tal-programmi operazzjonali;
(ii) il-kooperazzjoni bejn raggruppamenti 
innovattivi li jkunu intensivi mil-lat ta’ 
riċerka u l-iskambji bejn riċerkaturi u 
istituzzjonijiet ta’ riċerka;

Or. en

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jkun possibbli wkoll li fondi jiġu 
diretti lejn l-iżvilupp u l-implimentazzjoni 
ta' strateġiji makroreġjonali u tal-baċini 
tal-baħar fil-qafas tal-programmi kollha, 
fl-eventwalità li Stati Membri u reġjuni 
jipparteċipaw f’tali strateġiji.

Or. en

Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Programm ta’ kooperazzjoni għandu 
jikkonsisti minn assi prijoritarji. Assi 
prijoritarju għandu jirrigwarda Fond 
wieħed, għandu jikkorrispondi għall-
objettiv tematiku u jinkludi prijorità ta' 
investiment waħda jew iżjed ta' dak l-
obbjettiv tematiku f'konformità mal-
Artikoli 5 u 6 tar-Regolament.

1. Programm ta’ kooperazzjoni għandu 
jikkonsisti minn assi prijoritarji. Assi 
prijoritarju għandu jirrigwarda Fond 
wieħed, għandu jikkorrispondi għall-
objettiv tematiku u jinkludi prijorità ta' 
investiment waħda jew iżjed ta' dak l-
obbjettiv tematiku f'konformità mal-
Artikoli 5 u 6 tar-Regolament. F’każijiet 
debitament ġustifikati, assi prijoritarju 
jista’ jikkombina prijoritajiet 
kumplimentari ta’ investiment, fejn l-
effikaċja tal-programm ta’ kooperazzjoni 
b’mod ġenerali aktarx li tiżdied bħala 
riżultat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programmi tal-KTE għandhom relevanza orizzontali fil-promozzjoni ta’ approċċ 
territorjali integrat. F’ċerti każi l-effikaċja tal-programm ta’ kooperazzjoni tista’ tiġi 
ssagrifikata jekk il-prijoritajiet ta’ investiment jistgħu jintgħażlu taħt prijorità tematika 
waħda. Il-prinċipju gwida għandu jkun l-orjentament tar-riżultat tal-programm ta’ 
kooperazzjoni b’mod ġenerali. Bil-mod kif inhu miktub ir-regolament, il-programmi tal-KTE 
ma jkunux jistgħu jiffinanzjaw proġetti li jindirizzaw tema minn angoli differenti peress li t-
temi jistgħu jkunu koperti minn prijoritajiet ta’ investiment li jappartjenu għal objettivi 
tematiċi differenti.

Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kontribut tal-istrateġija integrata 
għall-iżvilupp territorjali stabbilita fil-
kuntratt ta’ sħubija inkluż:

(c) il-kontribut tal-istrateġija integrata 
għall-iżvilupp territorjali inkluż:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programmi tal-KTE jikkonċernaw bosta Stati Membri u għalhekk bosta kuntratti ta’ 
sħubija.
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-mekkaniżmi li jiżguraw 
koordinazzjoni bejn il-Fondi, il-FAEŻR, l-
EMFF u strumenti oħra tal-Unjoni u ta’ 
finanzjament nazzjonali u mal-Bank 
Ewropew għall-Investiment (BEI);

(i) il-mekkaniżmi li jiżguraw 
koordinazzjoni aħjar bejn il-Fondi, il-
FAEŻR, il-FEMS u strumenti oħra tal-
Unjoni u ta’ finanzjament nazzjonali 
inklużi l-ENI, l-IPA u l-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp, u mal-Bank Ewropew 
għall-Investiment (BEI), filwaqt li tiġi 
kkunsidrata b’mod dovut l-istruttura 
prattika tal-implimentazzjoni ta’ 
komponent tal-ENI li jista’ jkun hemm 
fil-programmi ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea;

Or. enĠustifikazzjoni

Għall-benefiċċju tar-reġjuni tal-Unjoni għandu jitwaqqaf mekkaniżmu sabiex jiġi organizzat 
appoġġ mill-FEŻR lil strumenti ta’ politika esterna bħall-ENI u l-IPA, inkluż fejn il-
programmi ta’ politika esterna ma jkunux jistgħu jiġu adottati jew ikollhom jitwaqqfu. Il-
Kummissjoni għandha tara li tali mekkaniżmu jipprovdi għal funzjonament aħjar tal-
istruttura organizzazzjonali tal-istrumenti ta' politika esterna u interna tal-Unjoni bil-għan li 
wieħed jipprovdi għall-aħjar riżultati tal-politika kemm jista’ jkun.

Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fejn xieraq, l-elenku tal-ibliet fejn se jkunu 
implimentati azzjonijiet integrati ta' 
żvilupp urban sostenibblli; il-lista ta’ bliet 
fejn azzjonijiet integrati għal żvilupp 
urban sostenibbli se jiġu implimentati, l-
allokazzjoni annwali indikattiva tal-appoġġ 
tal-FEŻR għal dawk l-azzjonijiet, inkluż 
ir-riżorsi delegati lill-ibliet għal ġestjoni 
taħt l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) 
Nru./2012 [FEŻR];

(iii) fejn xieraq, elenku indikattiv ta’ żoni 
urbani funzjonali, skont il-kriterji 
stabbiliti fil-punt (ii) tal-Artikolu 14 (b) 
tar-Regolament (UE) Nru [...]/2012 [CPR]
fejn se jkunu implimentati azzjonijiet 
integrati ta' żvilupp urban sostenibblli; l-
allokazzjoni annwali indikattiva tal-appoġġ 
tal-FEŻR għal azzjonijiet ta’ żvilupp urban 
sostenibbli; 
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Or. en

Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) fejn xieraq, il-kontribut tal-interventi 
ppjanati lejn strateġiji makroreġjonali u 
dawk tal-baċini marittimi;;

(v) il-kontribut tal-interventi ppjanati lejn 
strateġiji makroreġjonali u dawk tal-baċini 
marittimi fl-eventwalità li Stat Membru u 
reġjuni jipparteċipaw f’tali strateġiji;

Or. en

Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt e – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) valutazzjoni tal-piż amministrattiv 
għall-benefiċjarji u l-azzjonijiet ippjanati 
biex jinkiseb tnaqqis akkumpanjat minn 
miri;

(ii) valutazzjoni tal-piż amministrattiv 
għall-benefiċjarji u l-azzjonijiet ippjanati 
biex jinkiseb tnaqqis akkumpanjat minn 
miri, inkluż miżuri li għandhom jittieħdu 
biex jiġi evitat irduppjar ta’ regoli ta’ 
eliġibilità f’livelli differenti mhux rikjesti 
mir-regoli tal-Unjoni u li jistgħu jwasslu 
għal piż amministrattiv akbar għal dawk 
il-benefiċjarji;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta titqies l-esperjenza tal-perjodu ta’ pprogrammar 2007-2013, hija meħtieġa aktar 
armonizzazzjoni fil-livell tal-UE. Għalhekk, il-KE għandha tkun obbligata tadotta regoli 
speċifiċi dwar l-eliġibilità ta’ nefqiet għall-KTE. Il-ġerarkija ta’ regoli kif proposti mill-Art. 
17(30 tar-Regolament KTE għandha tiġi enfasizzata sabiex tiġi evitata l-adozzjoni ta’ regoli 
nazzjonali ta’ eliġibilità, li fl-agħar xenarju possibbli, jistgħu jipperikolaw il-proġetti.
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Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt f – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) tabella li tispeċifika għal kull sena, 
skont l-Artikoli 53, 110 u 111 tar-
Regolament (UE) Nru./2012 [CPR], l-
ammont tal-approprjazzjoni finanzjarja 
totali maħsuba għall-appoġġ mill-FEŻR;

(i) tabella li tispeċifika għal kull sena, 
skont ir-regoli dwar ir-rati ta’ 
kofinanzjament stabbiliti fl-Artikoli 53, 
110 u 111 tar-Regolament (UE) Nru./2012 
[CPR], l-ammont tal-approprjazzjoni 
finanzjarja totali maħsuba għall-appoġġ 
mill-FEŻR;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament tal-KTE ma jkoprix il-kwistjonijiet relevanti kollha imma fih referenzi għal 
regolamenti oħra. Dan il-fatt jagħmlu diffiċli li jinqara u f’xi każijiet iħalli lok għal 
interpretazzjonijiet differenti. Fl-Artikolu 7 dak li jkun irid isegwi sensieli twal ta’ referenzi 
minn regolament għal ieħor.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull programm ta’ kooperazzjoni 
għandu jinkludi:

3. Fejn ikun xieraq, programm ta’ 
kooperazzjoni għandu jinkludi:

Or. en

ĠustifikazzjoniJekk id-deskrizzjoni tal-azzjonijiet f’dan l-artikolu hijiex applikabbli għall-
programm ta’ kooperazzjoni jrid jiġi vvalutat fil-livell xieraq.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operazzjonijiet taħt il-programmi ta’ 1. L-operazzjonijiet taħt il-programmi ta’ 
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kooperazzjoni għandhom jintgħażlu mill-
kumitat ta’ monitoraġġ imsemmi fl-
Artikolu 41 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

kooperazzjoni għandhom jintgħażlu mill-
kumitat ta’ monitoraġġ imsemmi fl-
Artikolu 41 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR], jew kumitat ta’ 
tmexxija li jirrapporta lilu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinħtieġ il-possibilità li dan il-kumitat ta' tmexxija jkun jikkonsisti wkoll minn membri li ma 
jkunux tal-kumitat ta' monitoraġġ (pereżempju r-rappreżentanti tar-reġjuni).

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-benefiċjarji ewlenin għandhom 
jinsabu, u l-benefiċjarji uniċi għandhom 
ikunu rreġistrati, fi Stat Membru.

4. Il-benefiċjarji ewlenin għandhom 
jinstabu, u l-benefiċjarji uniċi għandhom 
ikunu rreġistrati, fi Stat Membru, kemm-il 
darba ma jkunx ġie miftiehem mod ieħor 
fost l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi li 
jkunu qed jipparteċipaw fil-programm ta’ 
kooperazzjoni, filwaqt li jiġi żgurat li r-
rekwiżiti għall-verifiki tal-immaniġġjar u 
għall-awdittjar jiġu sodisfatti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pereżempju, is-sħab Norveġiżi kellhom bejn 35 u 40 sħubija ewlenija. Huwa importanti għall-
involviment tas-Sħab Norveġiżi li huma wkoll ikunu jistgħu jkunu sħab ewlenin.

Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikun rilevanti għandhom jintużaw
indikaturi komuni kif stabbilit fl-Anness 
ta’ dan ir-Regolament skont l-

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
implimentattivi biex tistabbilixxi l-lista ta’ 
indikaturi komuni li jikkonċernaw 



PR\902929MT.doc 27/30 PE487.789v02-00

MT

Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) 
Nru [...]/2012 [CPR]. Il-linji bażi tagħhom 
għandhom jiġu stabbiliti fil-livell ta’ żero 
u l-miri kumulattivi għandhom jiġu fissati
għas-sena 2022.

kwistjonijiet ta’ karattru transkonfinal 
jew transnazzjonali u mhux biss dwar 
suġġetti ta’ karattru ġenerali għall-
programmi nazzjonali, li għandhom 
jintużaw skont l-Artikolu 24(3) tar-
Regolament (UE) Nru [...]/2012 [CPR]. 
Dawk l-atti implimentattivi għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 14(2) [FEŻR?]. Il-
linja bażi tagħhom għandha tiġi stabbilita 
fil-livell ta’ żero u l-mira kumulattiva 
għandha tiġi ffissata għas-sena 2022.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indikaturi proposti mill-Kummissjoni ma jirreflettux l-ispeċifiċità tal-objettivi ta’ 
kooperazjoni u għandhom jiġu ffukati fuq kwistjonijiet ta’ karattru transkonfinali jew 
transnazzjonali u mhux fuq karattru ġenerali adattat għall-programmi nazzjonali.  Jeħtieġ 
aktar żmien biex titħejja lista tajba ta’ indikaturi komuni tal-KTE.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont tal-FEŻR allokat għall-
assistenza teknika għandu jiġi limitat għal 
6% tal-ammont totali allokat għal 
programm ta’ kooperazzjoni, iżda ma 
għandux ikun inqas minn EUR 1 500 000.

L-ammont tal-FEŻR allokat għall-
assistenza teknika għandu jiġi limitat għal 
6% tal-ammont totali allokat għal 
programm ta’ kooperazzjoni, iżda ma 
għandux ikun inqas minn EUR 1 800 000.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ammont minimu propost tal-assistenza teknika (AT) (EUR 1.5 miljun) huwa baxx wisq biex 
jiżgura l-implimentazzjoni xierqa tal-programmi ta’ kooperazzjoni u jinjora l-kumplessità tal-
approċċ li jinvolvi bosta pajjiżi u d-daqs ġeografiku ta’ xi żoni tal-programmi. Peress li 
wieħed mill-interessi prinċipali għall-programmi huwa li tiġi żgurata l-implimentazzjoni 
xierqa, hemm il-ħtieġa ta’ flessibilità akbar fil-livell nazzjonali bil-għan li l-istrutturi tal-
programmi ta’ kooperazzjoni jibdew jitħaddmu.
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Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 29 sabiex twaqqaf regoli speċifiċi 
addizzjonali dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa 
għall-programmi ta’ kooperazzjoni.

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 29 sabiex twaqqaf approċċ 
konġunt u regoli speċifiċi addizzjonali 
dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa għall-
programmi ta’ kooperazzjoni, u kif ukoll 
tistabbilixxi regoli komuni ċari għal tipi 
differenti ta’ kostijiet.

Or. en

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kostijiet tal-persunal ta’ operazzjoni 
jistgħu jiġu kkalkulati bħala rata fissa li 
tista’ tasal sa 15 % tal-kostijiet diretti 
minbarra l-kostijiet tal-persunal ta’ dik l-
operazzjoni.

Minn barra r-regoli dwar ir-rata fissa 
għall-kostijiet indiretti stabbiliti fl-
Artikolu 58 tar-Regolament (UE) 
Nru/2012 [CPR], il-kostijiet tal-persunal 
ta’ operazzjoni jistgħu jiġu kkalkulati bħala 
rata fissa li tista’ tasal sa 20% tal-kostijiet 
diretti minbarra l-kostijiet tal-persunal ta’ 
dik l-operazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’mod ġenerali, il-kostijiet tal-persunal spiss jitilgħu għal bejn 30%-50% tal-kostijiet totali 
tal-proġett. Madankollu, il-perspettiva tal-awditjar lejn il-proġetti ma tistax tintesa.
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Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet tal-Artikoli 113(1) u (2) 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR], l-Istati Membri li jkunu qegħdin 
jipparteċipaw fi programm għandhom 
jaħtru awtorità ta’ ġestjoni unika u, għall-
finijiet tal-Artikolu 113(4) ta' dak ir-
Regolament, awtorità tal-awditjar unika, li 
għandhom ikunu jinsabu fl-istess Stat 
Membru.

1. Għall-finijiet tad-dispożizzjonijiet li 
jaħtru awtoritajiet, kif stipulat fl-Artikolu
113(1) u (2) tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR], l-Istati Membri li 
jkunu qegħdin jipparteċipaw fi programm 
għandhom jaħtru awtorità ta’ ġestjoni 
unika u, għall-finijiet tal-Artikolu 113(4) 
ta' dak ir-Regolament, awtorità tal-awditjar 
unika, li għandhom ikunu jinsabu fl-istess 
Stat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament tal-KTE ma jkoprix il-kwistjonijiet relevanti kollha imma fih referenzi għal 
regolamenti oħra. Dan il-fatt jagħmlu diffiċli li jinqara u f’xi każijiet iħalli lok għal 
interpretazzjonijiet differenti. Fl-Artikolu 7 dak li jkun irid isegwi sensieli twal ta’ referenzi 
minn regolament għal ieħor.

Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 17(1) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 
żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2. Is-setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 17(1) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
tliet snin minn ... *. Il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapport fir-rigward tad-
delega tas-setgħa mhux aktar tard minn 9 
xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' tliet 
snin. Id-delega tas-setgħa għandha 
tiġġedded b'mod taċitu sakemm ikun 
hemm ir-rieżami ta' dan ir-Regolament, 
sakemm il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill ma jopponux tali estensjoni sa 
mhux aktar tard minn 3 xhur qabel it-
tmiem ta' dak il-perjodu.
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________________
* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data: 

Or. enĠustifikazzjoni

It-tfassil għandu jimxi mad-dispożizzjonijiet standard, billi jiġu speċifikati l-Artikoli koperti 
mill-poter ta' adozzjoni ta' atti delegati. Barra minn hekk, id-durata tad-delega għandha tkun 
speċifikata.

Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 17(1) 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun 
ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni jew mill-
Parlament Ewropew jew inkella mill-
Kunsill f'perjodu ta' xahrejn min-notifika 
tal-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-
perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif 
ukoll il-Kunsill ikunu għarrfu lill-
Kummissjoni li huma ma jkunux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 17(1) 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun 
ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni jew mill-
Parlament Ewropew jew inkella mill-
Kunsill f'perjodu ta' tliet xhur min-notifika 
tal-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-
perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif 
ukoll il-Kunsill ikunu għarrfu lill-
Kummissjoni li huma ma jkunux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż bi tliet xhur fuq inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tfassil għandu jimxi mad-dispożizzjonijiet standard, billi jiġu speċifikati l-Artikoli koperti 
mill-poter ta' adozzjoni ta' atti delegati. Barra minn hekk, id-durata tad-delega għandha tkun 
speċifikata.


