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

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

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

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

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

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

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

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, kif ukoll l-opinjonijiet 
tal-Kumitat għall-Baġits, tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-
Ikel, il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għat-Trasport u t-
Turizmu (A7-0000/2013),

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 ĠU C 191, 26.6.2012, p. 38.
2 ĠU C 225, 27.7.2012, p. 143.
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 174 tat-Trattat jistipula li l-
Unjoni għandha tiżviluppa u tkompli bl-
azzjonijiet tagħha li jwasslu għat-tisħiħ tal-
koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali 
tagħha. Il-Fond ta' Koeżjoni għandu 
għaldaqstant jipprovdi kontribuzzjoni 
finanzjarja għall-proġetti fil-qasam tal-
ambjent u tan-netwerks trans-Ewropej, fil-
qasam tat-trasport u tal-infrastruttura.

(1) L-Artikolu 174 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) jistipula li l-Unjoni trid tiżviluppa 
u tkompli bl-azzjonijiet tagħha li jwasslu 
għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali
u territorjali tagħha. Il-Fond ta' Koeżjoni 
għandu għaldaqstant jipprovdi 
kontribuzzjoni finanzjarja għall-proġetti 
fil-qasam tal-ambjent u tan-netwerks trans-
Ewropej, fil-qasam tat-trasport u tal-
infrastruttura.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Ir-Regolament (UE) Nru […]/2012 ta' 
[…] li jistipula d-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 tas-
Sajd, kopert 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 
jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 
1083/2006 [Ir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni - CPR] 
jistabbilixxi qafas ġdid għall-azzjoni tal-
Fondi Strutturali u l-Fondi ta' Koeżjoni. 
Huwa neċessarju li jiġu speċifikati l-

(2) Id-dispożizzjonijiet komuni għall-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) 
u l-Fond ta' Koeżjoni huma stabbiliti fir-
Regolament (UE) Nru […]/2013 ta' [...] li 
jistipula d-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 tas-Sajd, kopert 
mill-Qafas Strateġiku Komuni u li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' 
Koeżjoni u li jirrevoka r-Regolament (KE) 
Nru 1083/2006 [Ir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni - CPR]. Is-CPR
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objettivi tal-Fond ta' Koeżjoni dwar il-
qafas ġdid għal ħidmietu u dwar l-iskop li 
għandu mogħti fit-Trattat.

jistabbilixxi qafas ġdid għall-azzjoni tal-
Fondi Ewropej Strutturali u tal-Investiment 
inkluż il-Fond ta' Koeżjoni. Huwa 
neċessarju għalhekk li jiġu speċifikati l-
objettivi tal-Fond ta' Koeżjoni dwar il-
qafas ġdid għal ħidmietu u dwar l-iskop li 
għandu mogħti fit-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Unjoni tista', permezz tal-Fond ta' 
Koeżjoni, tikkontribwixxi għal azzjonijiet 
li jwettqu l-objettivi ambjentali tal-Unjoni 
speċifikati fl-Artikoli 11 u 191 tat-Trattat.

(3) L-Unjoni tista', permezz tal-Fond ta' 
Koeżjoni, tikkontribwixxi għal azzjonijiet 
li jwettqu l-objettivi ambjentali tal-Unjoni 
speċifikati fl-Artikoli 11 u 191 tat-TFUE, 
jiġifieri effiċjenza enerġetika u enerġija 
rinnovabbli u, fis-settur tat-trasport barra 
n-netwerks trans-Ewropej, it-trasport bil-
ferrovija, fix-xmajjar u bil-baħar, is-
sistemi ta' trasport intermodali u l-
interoperabbiltà tagħhom, il-ġestjoni tat-
traffiku fuq it-triq, bil-baħar u bl-ajru, 
trasport urban nadif u trasport pubbliku.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-Fond ta' Koeżjoni għandu 
jappoġġa l-proġetti ta' infrastruttura tat-
trasport ta' valur miżjud Ewropew previsti 
fir-Regolament (UE) Nru […]/2013 li 
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jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa. L-appoġġ għandu jingħata 
f'konformità mal-Artikolu [84 (4)] tar-
Regolament (UE) Nru [...]/2013 [CPR], u 
għandu jkun disponibbli biss għall-Istati 
Membri benefiċjarji tal-Fond ta' 
Koeżjoni, bir-rati ta' kofinanzjament 
applikabbli għal dan il-Fond.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-Unjoni Ewropea u bosta Stati 
Membri huma parti fil-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' 
Persuni b'Diżabilità, filwaqt li Stati 
Membri oħra huma fil-proċess li 
jirratifikawha. Fl-implimentazzjoni tal-
proġetti rilevanti huwa importanti li tiġi 
kkunsidrata l-aċċessibbiltà tal-persuni 
b'diżabbiltajiet fl-ispeċifikazzjoni tal-
proġetti, kif imsemmi fl-Artikolu 9 tal-
Konvenzjoni.

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-għamla ta' 
attivitajiet li jistgħu jiġu ffinanzjati mill-
Fond ta' Koeżjoni taħt l-objettivi definiti 
f'ir-Regolament (UE) Nru […]/2013 
[CPR].

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-investimenti biex jinkiseb it-tnaqqis 
ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-
attivitajiet elenkati fl-Anness 1 tad-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema 
għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet 
ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li 
temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE 
m'għandhomx ikunu eliġibbli għall-
appoġġ mill-Fond ta' Koeżjoni peress li 
dawn diġà jibbenefikaw finanzjarjament 
mill-applikazzjoni ta' dik id-Direttiva. Din 
l-esklużjoni m'għandhiex tillimita l-
possibbiltà li l-Fond ta' Koeżjoni jintuża 
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biex jiġu appoġġati l-attivitajiet mhux 
elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 
2003/87/KE anke jekk jiġu implimentati 
mill-istess operaturi ekonomiċi, bħall-
investimenti ta' effiċjenza enerġetika fil-
ġenerazzjoni konġunta tas-sħana u l-
elettriku u fin-netwerks tat-tisħin 
distrettwali, id-distribuzzjoni intelliġenti 
tal-enerġija elettrika, is-sistemi ta' ħżin u 
trasmissjoni, il-miżuri mmirati lejn it-
tnaqqis fit-tniġġis fl-arja eċċ., anke jekk 
wieħed mill-effetti indiretti tagħhom huwa 
t-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra jew jekk huma elenkati fil-pjan 
nazzjonali msemmi fl-Artikolu 10c(1) tad-
Direttiva 2003/87/KE.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) L-investimenti fl-akkomodazzjoni, 
ħlief biex jiġu promossi l-effiċjenza 
enerġetika u l-użu tal-enerġija 
rinnovabbli, ma jistgħux ikunu eliġibbli 
għall-appoġġ mill-Fond ta' Koeżjoni 
peress li huma jaqgħu barra mill-ambitu 
ta' appoġġ mill-Fond ta' Koeżjoni kif 
definit fit-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 5c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5c) Huwa importanti li jiġi żgurat li, fil-
promozzjoni ta' investimenti ta' ġestjoni 
tar-riskju, jiġu kkunsidrati r-riskji 
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speċifiċi fil-livell reġjonali, transkonfinali 
u transnazzjonali.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 5d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5d) Il-komplementarjetà u s-sinerġiji 
bejn l-interventi appoġġati mill-Fond ta' 
Koeżjoni, il-FEŻR, l-ETC u s-CEF 
għandhom ikunu żgurati, sabiex tiġi 
evitata d-duplikazzjoni tal-isforzi u jiġi 
garantit l-aħjar kollegament bejn it-tipi 
differenti ta' infrastruttura fil-livelli 
lokali, reġjonali u nazzjonali, u madwar l-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex jiġu indirizzati l-bżonnijiet 
speċifiċi tal-Fond ta' Koeżjoni, u f'linja 
mal-istrateġija Ewropa 2020 fejn il-politika 
ta' koeżjoni għandha tappoġġja l-bżonn li 
jitwassal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv, huwa neċessarju li jiġu stipulati 
l-prijoritajiet ta' investiment fl-ambitu tal-
objettivi tematiċi stipulati fir-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR].

(6) Sabiex jiġu indirizzati l-bżonnijiet 
speċifiċi tal-Fond ta' Koeżjoni, u f'linja 
mal-istrateġija Ewropa 2020 fejn il-politika 
ta' koeżjoni għandha tappoġġja l-bżonn li 
jitwassal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv, huwa neċessarju li jiġu stipulati 
l-prijoritajiet ta' investiment fl-ambitu tal-
objettivi tematiċi stipulati fir-Regolament 
(UE) Nru […]/2013 [CPR]. Dawn il-
prijoritajiet ta' investiment għandhom 
jistabbilixxu objettivi dettaljati, li ma 
jeskludux lil xulxin, li l-Fond ta' Koeżjoni 
għandu jikkontribiwixxi għalihom. Barra 
minn hekk, dawn il-prijoritajiet ta' 
investiment għandhom jiffurmaw il-bażi 
għad-definizzjoni ta' objettivi speċifiċi fil-
programmi li jqisu l-ħtiġijiet u l-
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karatteristiċi tal-qasam tal-programm.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Dan ir-Regolament jieħu post ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1084/2006 tal-11 ta' Lulju 2006 li 
jistabbilixxi Fond ta' Koeżjoni u li jħassar 
ir-Regolament (KE) Nru 1164/94. Fl-
interess taċ-ċarezza, ir-Regolament (KE) 
Nru 1084/2006 għandu jiġi mħassar.

(8) Dan ir-Regolament jieħu post ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1084/2006 tal-11 ta' Lulju 2006 li 
jistabbilixxi Fond ta' Koeżjoni. Dak ir-
Regolament għandu għalhekk jiġi mħassar. 
Madankollu, dan ir-Regolament ma 
għandux jaffettwa t-tkomplija jew il-
modifika tal-assistenza approvata mill-
Kummissjoni abbażi tar-Regolament (KE) 
Nru 1084/2006 jew kwalunkwe 
leġiżlazzjoni oħra li tapplika għal dik l-
assistenza fil-31 ta' Diċembru 2013, li 
għandhom konsegwentement japplikaw 
minn dakinhar 'il quddiem għal dik l-
assistenza jew il-proġetti kkonċernati 
sakemm jagħlqu. L-applikazzjonijiet għal 
assistenza magħmulin jewa approvati 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1084/2006 
għandhom għalhekk jibqgħu validi.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Peress li l-objettivi ta' koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali ma 
jistgħux jinkisbu suffiċjentement mill-
Istati Membri minħabba l-livell ta' 
disparitajiet bejn il-livelli ta' żvilupp tad-
diversi reġjuni u r-ritard ta' dawk ir-
reġjuni li huma inqas preferuti u l-
limitazzjoni fuq ir-riżorsi finanzjarji tal-
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Istati Membri u r-reġjuni u jistgħu 
għalhekk jinkisbu aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, 
f'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat 
f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li huwa 
neċessarju sabiex jikseb dawk l-objettivi.

Or. en

Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) proġetti ta' infrastruttura tat-trasport 
ta' valur miżjud Ewropew previsti fir-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [li 
jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa] għal ammont ta' EUR XX, bi 
qbil mal-Artikolu [84 (4)] tar-Regolament 
(UE) Nru [...]/2012 [CPR];

Or. enĠustifikazzjoni

Fil-kuntest tat-trilogi, it-tliet Istituzzjonijiet qablu fuq is-sustanza ta' din l-emenda iżda 
ddeċidew li din għandha tiġi introdotta bħala Artikolu 2a (ġdid), liema test se jkun provdut 
mill-Kummissjoni aktar 'il quddiem.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-diżattivazzjoni ta' impjanti tal-
enerġija nukleari;

(a) id-diżattivazzjoni u l-kostruzzjoni tal-
impjanti tal-enerġija nukleari;

Or. en
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) investiment biex jintlaħaq it-tnaqqis 
tal-emissjoni ta' gass b'effett ta' serra minn 
attivitajiet li jaqgħu taħt l-Anness I tad-
Direttiva 2003/87/KE;

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) akkomodazzjoni. (c) akkomodazzjoni, ħlief biex jiġu 
promossi l-effiċjenza enerġetika u l-użu 
tal-enerġija rinnovabbli;

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-manifattura, l-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni tat-tabakk u 
prodotti tat-tabakk;

Or. en
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) impriżi f'diffikultajiet kif definiti taħt 
ir-regoli tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-
Istat.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) investiment fl-infrastruttura tal-
ajruporti ħlief dak relatat mal-protezzjoni 
ambjentali.

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR], il-Fond ta' Koeżjoni 
għandu jappoġġja dawn il-prijoritajiet ta' 
investiment taħt l-objettivi tematiċi 
stipulati fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR]:

Skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2013 [CPR], il-Fond ta' Koeżjoni 
għandu jappoġġja dawn il-prijoritajiet ta' 
investiment taħt l-objettivi tematiċi 
stipulati fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2013 [CPR] f'konformità mal-
ħtiġijiet u l-potenzjali deskritti fil-Ftehim 
ta' Sħubija msemmi fl-Artikolu 14(1)(a)(i) 
ta' dak ir-Regolament:

Or. en
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Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-appoġġ lil bidla lejn ekonomija b'livell 
baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju:

(a) l-appoġġ lil bidla lejn ekonomija b'livell 
baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju permezz 
ta':

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-promozzjoni tal-produzzjoni u d-
distribuzzjoni ta' sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli;

(i) il-promozzjoni tal-produzzjoni u d-
distribuzzjoni ta' enerġija li toħroġ minn 
sorsi rinnovabbli;

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) il-promozzjoni tal-użu tal-effiċjenza 
enerġetika u l-enerġija rinnovabbli 
f'impriżi ta' daqs żgħir u medju;

(ii) il-promozzjoni tal-effiċjenza enerġetika 
u tal-użu tal-enerġija rinnovabbli fl-
impriżi, b'mod partikolari fl-SMEs;

Or. en
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 3 − punt a − punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(iii) appoġġ lill-effiċjenza enerġetika, il-
ġestjoni intelliġenti tal-enerġija u l-użu 
tal-enerġija rinnovabbli f'infrastrutturi 
pubbliċi, inkluż f'bini pubbliku u fis-settur 
tal-akkomodazzjoni;

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) l-iżvilupp ta' sistemi ta' distribuzzjoni 
b'livell ta' vultaġġ baxx ;

(iv) l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 
sistemi intelliġenti ta' distribuzzjoni b'livell 
ta' vultaġġ baxx u medju;

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt a – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) il-promozzjoni ta' strateġiji ta' użu baxx 
ta' karbonju;

(v) il-promozzjoni ta' strateġiji ta' użu baxx 
ta' karbonju għat-tipi kollha ta' territorju, 
b'mod partikolari għaż-żoni urbani, 
inkluża l-promozzjoni tal-mobilità urbana 
multimodali sostenibbli u l-miżuri ta' 
adattament rilevanti għall-mitigazzjoni;

Or. en
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Emenda 29

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(va) il-promozzjoni tal-użu ta' 
ġenerazzjoni konġunta b'effiċjenza għolja 
ta' sħana u elettriku abbażi tad-domanda 
għal sħana siewja;

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' adattament għat-
tibdil fil-klima, il-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tar-riskju minn:

(b) il-promozzjoni ta' adattament quddiem 
it-tibdil fil-klima, il-prevenzjoni tar-riskju 
u l-maniġment permezz ta':

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) appoġġ lill-investiment iddedikat lill-
adattament għat-tibdil fil-klima;

(i) appoġġ lill-investiment għall-
adattament għat-tibdil fil-klima inklużi 
approċċi bbażati fuq l-ekosistema;

Or. en
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Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) il-protezzjoni tal-ambjent u l-
promozzjoni tal-effiċjenza tar-riżorsi, 
permezz ta':

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-indirizz tal-ħtiġijiet sinifikanti għall-
investiment fis-settur tal-iskart biex tilħaq 
il-ħtiġijiet tal-acquis ambjentali tal-Unjoni;

(i) investiment fis-settur tal-iskart biex 
jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-acquis ambjentali 
tal-Unjoni u jiġu indirizzati l-bżonnijiet 
identifikati mill-Istati Membri ta' 
investiment lil hinn minn dawk il-ħtiġijiet;

Or. en

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-indirizzar tal-bżonn sinifikanti ta'
investiment fis-settur tal-ilma biex 
jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-acquis ambjentali 
tal-Unjoni;

(ii) investiment fis-settur tal-ilma biex 
jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-acquis ambjentali 
tal-Unjoni u jiġu indirizzati l-bżonnijiet 
identifikati mill-Istati Membri ta' 
investiment lil hinn minn dawk il-ħtiġijiet;

Or. en
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Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(iii) il-protezzjoni u r-restawr tal-
bijodiversità, il-protezzjoni u r-restawr tal-
ħamrija u l-promozzjoni ta' servizzi għall-
ekosistema anki permezz ta' 
NATURA 2000 u infrastrutturi ambjentali;

Or. en

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt c – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(iv) azzjoni biex jitjieb l-ambjent urban, ir-
rivitalizzazzjoni tal-bliet, ir-riġenerazzjoni 
u d-dekontaminazzjoni tas-siti industrijali 
abbandunati (brownfield sites) (inklużi 
żoni ta' konverżjoni), it-tnaqqis fit-tniġġis 
tal-arja u l-promozzjoni ta' miżuri ta' 
tnaqqis tal-istorbju;

Or. en

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-promozzjoni tat-trasport sostenibbli u 
t-tneħħija ta' konġestjoni f'netwerks tal-
infrastruttura billi:

(d) il-promozzjoni tat-trasport sostenibbli u 
t-tneħħija ta' konġestjoni f'netwerks tal-
infrastruttura permezz ta':

Or. en
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Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt d –punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) tiġi sostnuta Żona Unika Ewropea tat-
Trasport multimodali permezz ta' 
investiment fin-Netwerk trans-Ewropew 
tat-Trasport;

(i) tiġi sostnuta Żona Unika Ewropea tat-
Trasport multimodali permezz ta' 
investiment fin-Netwerk trans-Ewropew 
tat-Trasport (TEN-T);

Or. en

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt d – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(ii) jiġu żviluppati u mtejba sistemi tat-
trasport b'kuxjenza ambjentali (inkluż 
b'livell ta' storbju baxx) u b'livell ta' 
karbonju baxx, inklużi passaġġi tal-ilma 
interni u trasport marittimu, portijiet, 
kollegamenti multimodali u infrastruttura 
tal-ajruporti, sabiex tiġi promossa l-
mobilità reġjonali u lokali sostennibbli;

Or. en

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt d – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(iii) jiġu żviluppati u riabilitati sistemi 
ferrovjarji komprensivi, ta’ kwalità għolja 
u interoperabbli, u jiġu promossi miżuri ta' 
tnaqqis tal-istorbju;
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Or. en

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Indikaturi komuni tal-output kif stipulati 
fl-Anness għal dan ir-Regolament,
indikaturi ta' riżultati speċifiċi għal 
programm u, fejn relevanti, indikaturi tal-
output speċifiċi għal programm għandhom 
jintużaw skont l-Artikolu 24(3) u l-
Artikolu 87(2)(b)(ii) u (iv) tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2013 [CPR].

2. Għall-indikaturi komuni speċifiċi għal 
programm, il-linji ta' bażi għandhom ikunu 
żero u l-miri kumulattivi għandhom ikunu 
ffissati għall-2022.

2. Għall-indikaturi tal-output komuni u 
dawk speċifiċi għal programm, il-linji ta' 
bażi għandhom ikunu żero. Il-valuri ta' 
mira kwantifikati kumulattivi għal dawn l-
indikaturi għandhom ikunu ffissati għall-
2022.

3. Għal indikaturi ta' riżultati ta' programmi 
seċifiċi, il-linji ta' bażi għandhom jużaw l-
aħħar dejta disponibbli u l-miri għandhom 
ikunu ffissati għall-2022, però jistgħu 
jkunu espressi f'termini kwantitattivi u 
kwalitattivi.

3. Għal indikaturi ta' riżultati ta' programmi 
speċifiċi, li huma marbuta ma' 
prijoritajiet ta' investiment, il-linji ta' bażi 
għandhom jużaw l-aħħar dejta disponibbli 
u l-miri għandhom ikunu ffissati għall-
2022. Il-miri jistgħu jkunu espressi 
f'termini kwantitattivi u kwalitattivi.

3a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta att delegat skont l-
Artikolu 5a biex temenda l-lista ta' 
indikaturi tal-output komuni fl-Anness ta' 
dan ir-Regolament, sabiex tagħmel 
aġġustamenti, fejn ġustifikat biex tiżgura 
l-valutazzjoni effettiva tal-progress fl-
implimentazzjoni tal-programm.

Or. en
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Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-applikazzjonijiet sabiex tingħata 
għajnuna skont ir-Regolament (KE) Nru 
1084/2006 għandhom jibqgħu validi.

2. L-applikazzjonijiet sabiex tingħata 
għajnuna magħmulin jew approvati skont 
ir-Regolament (KE) Nru 1084/2006 
għandhom jibqgħu validi.

Or. en

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati 
hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett 
għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-
Artikolu.
2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 4(3a) hija mogħtija 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien 
indeterminat mill-1 ta' Jannar 2014.
3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 4(3a) tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 
tirrevoka għandha ttemm id-delega tas-
setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din 
għandha ssir effettiva fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 
delegat li jkun diġà fis-seħħ.
4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
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Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.
5. Att delegat adottat skont l-
Artikolu 4(3a) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien perjodu ta' xahrejn min-notifika ta' 
dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-
Kummissjoni li mhumiex sejrin 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-Regolament (KE) Nru 1084/2006 huwa 
revokat.

Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 5, ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1084/2006 huwa revokat 
b'effett mill-1 ta' Jannar 2014.

Ir-referenzi għar-Regolament imħassar 
għandhom jittieħdu bħala referenzi għal 
dan ir-Regolament.

Ir-referenzi għar-Regolament imħassar 
għandhom jittieħdu bħala referenzi għal 
dan ir-Regolament u għandhom jinqraw 
skont it-tabella ta' korrelazzjoni li tinsab 
fl-Anness X.

Or. en

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom jirrivedu dan ir-Regolament sal-

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom jirrevedu dan ir-Regolament 
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31 ta' Diċembru 2022 skont l-Artikolu 177 
tat-Trattat.

sal-31 ta' Diċembru 2020 skont l-
Artikolu 177 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 46
Proposta għal regolament
Anness – intestatura 1 – sottointestatura 1

Test propost mill-Kummissjoni

UNITÀ DENOMINAZZJONI

Skart solidu tunnellati Il-kapaċità addizzjonali 
għar-riċiklaġġ tal-iskart

Emenda

UNITÀ DENOMINAZZJONI

Skart solidu tunnellati/se
na

Il-kapaċità addizzjonali 
għar-riċiklaġġ tal-iskart

Or. en

Emenda 47
Proposta għal regolament
Anness – intestatura 1 – sottointestatura 2 – ringiela 2

Test propost mill-Kummissjoni

UNITÀ DENOMINAZZJONI
m3 Stima tat-tnaqqis fit-

tnixxija tal-ilma min-
netwerk tad-distribuzzjoni

Emenda

UNITÀ DENOMINAZZJONI

imħassar imħassar

Or. en

Emenda 48
Proposta għal regolament
Anness – intestatura 1 – sottointestatura 4 – ringiela 2
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Test propost mill-Kummissjoni

UNITÀ DENOMINAZZJONI
Il-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskju persuni Il-popolazzjoni li 

tibbenefika mill-protezzjoni 
ta' kontra n-nirien fil-
foresti u miżuri ta' 
protezzjoni oħra

Emenda

UNITÀ DENOMINAZZJONI

Il-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskju persuni Il-popolazzjoni li 
tibbenefika minn miżuri ta' 
protezzjoni kontra n-nirien 
fil-foresti

Or. en

Emenda 49
Proposta għal regolament
Anness – intestatura 1 – sottointestatura 6

Test propost mill-Kummissjoni

UNITÀ DENOMINAZZJONI
Issiġillar tal-ħamrija ettari Tibdil fl-art issiġillata 

minħabba żvilupp
Emenda

UNITÀ DENOMINAZZJONI

imħassar imħassar imħassar

Or. en

Emenda 50
Proposta għal regolament
Anness – intestatura 1 – sottointestatura 7

Test propost mill-Kummissjoni

UNITÀ DENOMINAZZJONI
Natura u bijodiversità ettari L-erja tal-wiċċ ta' ħabitats 

fi stat ta' konservazzjoni 
aħjar
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Emenda

UNITÀ DENOMINAZZJONI

Natura u bijodiversità ettari L-erja tal-wiċċ ta' ħabitats 
appoġġjati biex jiksbu stat 
ta' konservazzjoni aħjar

Or. en

Emenda 51
Proposta għal regolament
Anness – intestatura 2 – sottointestatura 3

Test propost mill-Kummissjoni

UNITÀ DENOMINAZZJONI

tnaqqis fil-GHG f’tunnellati 
ta’ CO2 eq

It-tnaqqis stmat tal-GHG 
f'CO2 ekwivalenti

Emenda

UNITÀ DENOMINAZZJONI

tnaqqis fil-GHG f’tunnellati 
ta’ CO2 eq

It-tnaqqis stmat tal-GHG

Or. en

Emenda 52
Proposta għal regolament
Anness – intestatura 3 – sottointestatura 3

Test propost mill-Kummissjoni

UNITÀ DENOMINAZZJONI
It-trasport urban vjaġġi tal-

passiġġieri
Żieda fil-vjaġġi tal-
passiġġieri li jużaw is-
servizz tat-trasport urban 
megħjun

Emenda

UNITÀ DENOMINAZZJONI
It-trasport urban km Tul totali ta' linji ġodda 

jew imtejba tat-tramm jew 
tal-metro

Or. en
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Emenda 53
Proposta għal regolament
Anness – intestatura 3 – sottointestatura 4

Test propost mill-Kummissjoni

UNITÀ DENOMINAZZJONI

Passaġġi tal-ilma interni Tunnellata-
km

Żieda fit-tagħbija 
ttrasportata minn passaġġi 
tal-ilma mtejba

Emenda

UNITÀ DENOMINAZZJONI
Passaġġi tal-ilma interni km Tul totali ta' passaġġi tal-

ilma interni mtejba jew 
maħluqa

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

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

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

Għalkemm il-Kummissjoni tipproponi qafas ġdid għall-fondi, l-ambitu u l-objettivi speċifiċi 
għall-Fond ta’ Koeżjoni mhux se jinbidlu drammatikament f'paragun mal-perjodu attwali ta' 
programmazzjoni.

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

L-ambitu tal-appoġġ, madankollu, ġie mmodifikat kemmxejn, billi l-Artikolu 2(2) tal-
proposta għal Regolament dwar il-Fond ta' Koeżjoni jimmodifika l-każijiet ta' esklużjoni mill-
appoġġ, billi jżid it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra f'installazzjonijiet li 
jidħlu fl-ambitu tad-Direttiva 2003/87/KE. Ir-riferimenti għall-imgħax fuq id-dejn, ix-xiri ta' 
art għal ammont li jaqbeż l-10 % tan-nefqa totali eliġibbli għall-operazzjoni kkonċernata u t-
taxxa fuq il-valur miżjud rekuperabbli, attwalment previsti fl-Artikolu 3(a), (b) u (e) tar-
Regolament Ġenerali, issa huma inklużi fl-Artikolu 59(3) tas-CPR, li huwa dispożizzjoni 
komuni applikabbli għall-fondi kollha tal-QSK.

Waħda mill-karatteristiċi l-ġodda f'paragun mar-regolament attwali hi fl-Artikolu 3 tal-
proposta għal Regolament dwar il-Fond ta' Koeżjoni, li skont il-prinċipju tal-konċentrazzjoni 
tematika kif previst fl-Artikolu 16 tas-CPR, jipprevedi li l-appoġġ tal-Fond ta' Koeżjoni jkun 
soġġett għal lista ta’ prijoritajiet ta' investiment, fl-ambitu kif definit aktar 'il fuq u b'rabta 
mal-objettivi tematiċi kif definiti fl-Artikolu 9 tas-CPR, u b'mod partikolari:

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

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

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

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

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

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

L-eżitu tat-trilogu

It-trilogu dwar il-Fond ta' Koeżjoni tmexxa billi ġiet segwita kemm jista' jkun matul in-
negozjati l-pożizzjoni vvutata mill-Kumitat REGI fit-12 ta' Lulju 2012. L-eżitu huwa wieħed 
tassew sodisfaċenti, peress li kien possibbli li tinżamm il-linja mfassla minn ħafna mill-
emendi tal-Parlamenti, u partikolarment minn dawk l-aktar importanti.

Sar ukoll sforz biex ikun hemm livell tajjeb ta' koordinazzjoni u sinerġija mar-regolamenti l-
oħra, u dan jgħodd partikolarment fir-rigward tal-FEŻR, fejn l-isforzi ppermettew l-
allinjament tal-prijoritajiet ta' investiment korrispondenti, sabiex ikunu garantiti regoli aktar 
sempliċi u interpretazzjoni aktar faċli għall-benefiċjarji.

L-ambitu tal-Fond ta' Koeżjoni (l-Artikolu 2 tal-proposta għal Regolament dwar il-Fond ta' 
Koeżjoni) twessa', bi qbil mal-mandat, biex jinkludi l-appoġġ għall-effiċjenza enerġetika u l-
użu tal-enerġija rinnovabbli fis-settur tal-akkomodazzjoni – kif previst diġà għall-infrastrutturi 
u l-impriżi pubbliċi – u biex jippermetti li fost il-prijoritajiet ta' investiment jiddaħħal l-
appoġġ għal tisħin distrettwali b'effiċjenza għolja u ġenerazzjoni konġunta tas-sħana u l-
elettriku.
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Ir-raġuni ewlenija hija li skont l-aħħar ċifri disponibbli, inklużi dawk tal-Kummissjoni 
Ewropea, bix-xejriet attwali l-UE se tkun tista' tikseb biss anqas minn nofs l-objettiv prefiss 
ta' żieda ta' 20 % fl-effiċjenza enerġetika sal-2020. L-appoġġ tal-Fond ta' Koeżjoni għall-
effiċjenza enerġetika u l-użu tal-enerġija rinnovabbli fid-djar privati jkun jirrappreżenta l-
aktar mod kosteffettiv għall-ksib tal-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020.

Osservazzjoni simili tista' ssir fir-rigward tat-tisħin distrettwali b'effiċjenza għolja u l-
ġenerazzjoni konġunta tas-sħana u l-elettriku, fid-dawl tal-importanza tagħhom fl-Istati 
Membri benefiċjarji tal-Fond ta' Koeżjoni, il-marġni ta' żvilupp kbar tagħhom, u l-impatt 
ambjentali pożittiv ħafna li jista' jinkiseb permezz ta' effiċjenza enerġetika akbar u l-użu ta' 
enerġiji rinnovabbli, b'benefiċċju għat-tnaqqis tal-emissjonijiet u s-sigurtà tal-enerġija.

Minkejja r-reżistenza inizjali tal-Kunsill u l-Kummissjoni, inżammet referenza fir-rigward tal-
appoġġ li jista' jingħata mill-Fond ta' Koeżjoni lill-proġetti ta' infrastruttura tat-trasport tal-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa fl-Istati Membri ta' Koeżjoni. Dan sar peress li jekk ir-riżorsi 
tal-Fond ta' Koeżjoni jkunu attwalment ittrasferiti, dan ma jistax isir mingħajr referenza għal 
dan ir-Regolament, minkejja l-fatt li r-regoli attwali li jirregolaw it-trasferiment jiġu deċiżi fl-
Artikolu 84 tas-CPR. Irid jiġi rrimarkat li din il-kwistjoni kollha hija soġġetta għall-eżitu 
finali tan-negozjati dwar is-CPR u l-QFP, f'termini kemm ta' fattibilità tat-trasferiment, kif 
ukoll tal-ammonti attwali li se jiġu ttrasferiti.

Fl-ispirtu tal-allinjament mar-regolament tal-FEŻR, ġie deċiż li tiġi introdotta fir-regolament 
dwar il-Fond ta' Koeżjoni wkoll l-esklużjoni espliċita ta' appoġġ għall-manifattura, l-
ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni tat-tabakk u prodotti tat-tabakk, u għal impriżi 
f'diffikultà kif definiti skont ir-regoli tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-Istat.

Bidla importanti, għal darb'oħra bi qbil ma' dak mitlub mill-Parlament, tikkonċerna l-impriżi 
li għandhom ikunu eliġibbli għall-appoġġ għal proġetti ta' effiċjenza enerġetika u enerġija 
rinnovabbli, peress li ntlaħaq ftehim sabiex ikun possibbli għal impriżi li mhumiex SMEs li 
jirċievu appoġġ.

Fil-prijoritajiet ta' investiment (l-Artikolu 3), ingħatat attenzjoni partikolari lill-kwistjonijiet
ambjentali. Minbarra l-appoġġ għall-effiċjenza enerġetika u l-enerġija rinnovabbli fl-
akkomodazzjoni, it-tisħin distrettwali u l-ġenerazzjoni konġunta, intlaħaq ftehim importanti 
għas-setturi tal-iskart u tal-ilma, li jimplika li l-investimenti f'dawn is-setturi se jkunu 
possibbli mhux biss biex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti tal-acquis ambjentali tal-Unjoni iżda 
jmorru wkoll lil hinn minn dak u jindirizzaw il-ħtiġijiet identifikati mill-Istati Membri.
L-appoġġ għal Natura 2000 u għal trasport b'kuxjenza ambjentali huma wkoll riżultat ta' tali 
approċċ.

Il-kwistjoni tal-kondizzjonalità makroekonomika ġiet diskussa fid-dettall, u finalment intlaħaq 
ftehim sabiex kwalunkwe deċiżjoni dwar dan is-suġġett titħalla għan-negozjati dwar is-CPR, 
meqjus bħala l-aħjar post biex tiġi indirizzata l-problema minn perspettiva aktar ġenerali.

Fl-aħħar nett, l-indikaturi komuni ġew diskussi diversi drabi mat-timijiet tan-negozjati tar-
regolamenti l-oħra sabiex tinstab soluzzjoni komuni għall-FEŻR, l-ETC u l-Fond ta' 
Koeżjoni. Il-ftehim finali milħuq mal-Kunsill u l-Kummissjoni jipprevedi ftehim 
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interistituzzjonali bejn it-tliet istituzzjonijiet, sabiex jiġi ggarantit li l-proposta oriġinali 
magħmula għall-annessi mill-Kummissjoni wara konsultazzjonijiet fit-tul mal-esperti tibqa' 
kif inhi. Kwalunkwe bidla futura, meta tkun meħtieġa, xorta se tkun tista' ssir permezz ta' atti 
delegati.


