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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Dan ir-regolament jistabbilixxi l-ambitu tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali rigward 
l-għan tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea. Il-Kummissjoni għażlet li tipproponi 
regolament separat għall-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea sabiex tqis bis-sħiħ l-
ispeċifiċitajiet tagħha u l-kuntest ta' diversi pajjiżi tagħha.

Wieħed mill-elementi ġodda f'din il-proposta huwa d-dispożizzjonijiet dwar il-
konċentrazzjoni tematika u l-prijoritajiet ta’ investiment. It-titjib fl-iffokar strateġiku tal-
programmi u fl-orjentament tar-riżultati tagħhom huma lkoll passi pożittivi 'l quddiem. Barra 
minn hekk, it-tnaqqis fil-piżijiet amministrattivi u l-previżjoni ta' aktar armonizzazzjoni fir-
regoli huma neċessarji biex tkun faċilitata l-implimentazzjoni tal-programm u jkun faċilitat is-
suċċess ġenerali tal-kooperazzjoni. Ir-rapporteur jemmen li, fuq it-talba tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill, il-Kummissjoni għandha tipprovdi rapporti ta' aġġornament dwar l-
effiċjenza tal-Politika ta' Koeżjoni u tal-valur miżjud u t-tkabbir li toħloq.  

Minkejja li l-proposta tal-Kummissjoni tirrappreżenta titjib ċar fil-biċċa l-kbira tal-oqsma, 
għad hemm lok għal progress. Ir-rapporteur inkorpora xi kwestjonijiet importanti u speċifiċi 
tat-trasport f'oqsma ewlenin bħall-prijoritajiet ta' investiment imfissra fil-qosor fil-proposta.
L-għan tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea huwa partikolarment utli biex isolvi problemi 
transkonfinali u sfidi lokali komuni. L-aċċessibbiltà l-infrastrutura u l-konnessjonijiet tat-
trasport dgħajfa f'dawn l-oqsma ewlenin huma tabilħaqq kwestjonijiet importanti flimkien 
man-nuqqas ta' netwerks adegwati għat-trasport transkonfinali.  Barra minn hekk, ir-
rapportuer tiegħek ma ttraskurax l-aspett turistiku fir-rigward tal-isfruttament tal-potenzjal 
taż-żoni transkonfinali li s'issa ma ġiex sfruttat.

Fir-rigward tad-delega ta' setgħat lill-Kummissjoni, wieħed jista' jsostni li l-ambitu huwa 
wiesa' żżejjed. Ir-rapporteur qed ifittex li jillimita t-tul taż-żmien li fih il-Kummissjoni 
għandha s-setgħa li tadotta atti delegati u tistabbilixxi kundizzjonijiet għall-estensjoni ta’ 
dawn is-setgħat. Ir-rekwiżit ta’ tfassil ta’ rapport jippermetti li l-Parlament u l-Kunsill 
ikollhom bażi regolari li fuqha jkunu jistgħu jiġu vvalutati l-proposti futuri. Dan iqis ukoll il-
formulazzjoni standard ġdida tal-Parlament Ewropew rigward l-atti delegati.
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EMENDI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali tfisser l-indirizzar tal-
iżbilanċi territorjali eżistenti u t-tneħħija 
tad-diskrepanzi fl-iżvilupp u l-
aċċessibilità. Biex dan iseħħ, jeħtieġ li 
jitranġa l-bilanċ bejn żoni kostali u 
interni, żoni urbani u rurali, u żoni 
b'konnessjonijiet tajbin u żoni mbiegħda. 
Din il-korezzjoni hija waħda mill-
prijoritajiet tal-politika ta' koeżjoni. Din 
il-ħtieġa hi aktar qawwija f'reġjuni 
konfinali u titlob azzjoni xierqa mill-
FEŻR u l-kooperazzjoni territorjali. 
B'kunsiderazzjoni ta' din l-ambizzjoni, 
jenħtieġ li jiġi promoss u żgurat ippjanar 
tat-territorju favur l-ambjent, ibbażat fuq 
trasport, produzzjoni, enerġija, u 
infrastrutturi turistiċi u ta' servizz 
effiċjenti, li jistgħu jintużaw mingħajr 
ostakoli fiżiċi, tekniċi jew amministrattivi 
fi ħdan u bejn l-Istati Membri. Din il-
forma ta' approċċ integrat hi kapaċi 
ssostni tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv u tikseb l-objettivi li l-Unjoni 
stabbilixxiet għaliha nnifisha fil-qasam 
tal-kooperazzjoni territorjali.

Ġustifikazzjoni

Il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali hi sine qua non għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv fl-Ewropa, iżda l-persistenza tal-iżbilanċi territorjali f'termini ta' 
dinamiżmu u aċċesibilità qed ixxekkel l-iżbilanċi. Biex tingħeleb din is-sitwazzjoni, jeħtieġ li 
jiġu promossi sforzi biex jitranġa l-iżbilanċ territorjali, permezz tal-objettiv ta' kooperazzjoni 
territorjali fil-FEŻR, abbażi ta' użu effiċjenti tal-infrastruttura.
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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-
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.

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha 
timmira sabiex issolvi sfidi komuni 
identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-
konfini (bħal problemi relatati mal-
kontinwità territorjali, aċċessibbiltà 
limitata u konnessjonijiet ta' trasport 
insuffiċjenti jew ineżistenti, inklużi punti 
ta' konġestjoni fi ħdan in-netwerks 
fundamentali tat-trasport , industriji 
lokali li qegħdin jimmanjaw, ambjenti 
tan-negozju mhux xierqa, in-nuqqas ta’ 
netwerks fost l-amministrazzjonijiet lokali 
u reġjonali, riċerka u 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-potenzjalitajiet mhux sfruttati fiż-
żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ faċilitajiet u 
raggruppamenti għar-riċerka u l-
innovazzjoni transkonfinali, l-iżvilupp tal-
iskambju kulturali l-integrazzjoni 
transkonfinali tas-suq tax-xogħol, appoġġ 
għal netwerks transkonfinali tat-trasport 
sostenibbli, fejn possibbli appoġġ għal 
konnessjonijiet ferrovjarji jew marittimi, 
il-promozzjoni ta' turiżmu transkonfinali 
sostenibbli u l-kummerċjalizzazzjoni 
konġunta, titjib fl-infrastruttura turistika, 
il-kooperazzjoni fost l-universitajiet jew 
ċentri tas-saħħa, u l-iżvilupp ta 'proġetti 
speċifiċi fis-settur turistiku), 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 
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tal-istabbilitàsoċjali u ekonomika fir-
reġjuni kkonċernati, notevolment permezz 
ta' azzjonijiet għall-promozzjoni tal-
koeżjoni bejn il-komunitajiet.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Iż-żoni għal kooperazzjoni 
transkonfinali għandhom jiġu definiti billi 
jitqiesu l-azzjonijiet meħtieġa għall-
promozzjoni tal-iżvilupp territorjali 
integrat. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tiddefinixxi ż-żoni ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali.

(10) Iż-żoni għal kooperazzjoni 
transkonfinali għandhom jiġu definiti billi 
jitqiesu l-azzjonijiet meħtieġa għall-
promozzjoni tal-iżvilupp territorjali 
integrat li jiffaċilità l-mobilità bejn iż-żoni 
turistiċi u tal-madwar. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tiddefinixxi ż-
żoni ta’ kooperazzjoni transnazzjonali.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Skont il-programm operattiv tan-
Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport , il-
prijorità għandha tingħata lill-
finanzjament ta' proġetti li jikkonċernaw 
il-konnessjoniiet transkonfinali neqsin u 
dawk li għandhom l-għan li jneħħu l-
punti ta' konġestjoni, sabiex tiġi ffaċilitata 
l-mobbiltà u biex it-territorji u b'mod 
partikolari d-destinazzjonijiet turistiċi 
jsiru aktar aċċessibbli. Sabiex jinkisbu 
dawn l-objettivi, jenħtieġ li jinstab bilanċ 
ġust bejn l-użu tal-faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa, il-Fond ta' Koeżjoni u l-FEŻR, 
b'mod partikolari permezz tal-objettiv tal-
"Kooperazzjoni Territorjali Ewropea".
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Ġustifikazzjoni

Sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni territorjali Ewropea u b'hekk jintlaħqu l-prijoritajiet 
stipulati fl-Istrateġija Ewropa 2020, l-Unjoni Ewropea teħtieġ tagħmel dak kollu possibbli 
biex tiffaċilita l-mobilità bejn it-territorji tagħha. In-netwerks trans-Ewropew tat-trasport 
huma waħda mill-għodod għall-implimentazzjoni ta' din il-politika u għaldaqstant tifforma 
parti mill-kriterji għall-allokazzjoni tal-fondi permezz tal-FEŻR u tal-objettiv għall-
Kooperazzjoni Territorjali Ewropea b'mod partikolari.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex jintlaħqu l-miri u l-għanijiet ta’ 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
stabbiliti fl-istrateġija Ewropa 2020, il-
FEŻR taħt l-għan ta' kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandu 
jikkontribwixxi għall-objettivi tematiċi 
sabiex tiġi żviluppata ekonomija bbażata 
fuq l-għarfien, ir-riċerka u l-innovazzjoni, 
għall-promozzjoni ta’ ekonomija iżjed 
ekoloġika, iżjed effiċjenti fl-użu tar-riżorsi 
u iżjed kompetittiva, sabiex jiġi mħeġġeġ 
il-ħolqien ta’ numru għoli ta’ impjiegi li 
jwassal għal koeżjoni soċjali u territorjali, 
u l-iżvilupp ta’ kapaċità amministrattiva. 
Madankollu, il-lista tal-prijoritajiet ta’ 
investiment taħt l-objettivi tematiċi 
differenti għandha tiġi adatta għall-ħtiġijiet 
speċifiċi tal-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea, b’mod partikolari billi 
tiġi permessa l-kontinwazzjoni taħt il-
kooperazzjoni transkonfinali ta' 
kooperazzjoni legali u amministrattiva u 
kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-
istituzzjonijiet, ta' kooperazzjoni fl-oqsma 
tal-impjiegi, it-taħriġ u l-inklużjoni soċjali 
f'perspettiva transkonfinali, billi tiġi 
permessa l-kontinwazzjoni taħt il-
kooperazzjoni transnazzjonali ta’ 
kooperazzjoni marittima transkonfinali 
mhux koperta minn programmi ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali, u bl-iżvilupp 

(17) Sabiex jintlaħqu l-miri u l-għanijiet 
għat-tnaqqis tal-impatt fuq il-klima, kif 
ukoll tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv stabbiliti fl-istrateġija Ewropa 
2020, il-FEŻR taħt l-għan ta' kooperazzjoni 
territorjali Ewropea għandu 
jikkontribwixxi għall-objettivi tematiċi 
sabiex tiġi żviluppata ekonomija bbażata 
fuq l-għarfien, ir-riċerka u l-innovazzjoni, 
għall-promozzjoni ta’ ekonomija iżjed 
ekoloġika, iżjed effiċjenti fl-użu tar-riżorsi 
u iżjed kompetittiva, sabiex jiġi mħeġġeġ 
il-ħolqien ta’ numru għoli ta’ impjiegi li 
jwassal għal koeżjoni soċjali u territorjali, 
u l-iżvilupp ta’ kapaċità amministrattiva. 
Madankollu, il-lista tal-prijoritajiet ta’ 
investiment taħt l-objettivi tematiċi 
differenti għandha tiġi adatta għall-ħtiġijiet 
speċifiċi tal-għan ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea, b’mod partikolari billi 
tiġi permessa l-kontinwazzjoni taħt il-
kooperazzjoni transkonfinali ta' 
kooperazzjoni legali u amministrattiva u 
kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-
istituzzjonijiet, ta' żvilupp, titjib jew 
espansjoni tal-infrastruttura tat-trasport u 
tat-turiżmu, ta' kooperazzjoni fl-oqsma tal-
impjiegi, it-taħriġ u l-inklużjoni soċjali 
f'perspettiva transkonfinali, billi tiġi 
permessa l-kontinwazzjoni taħt il-
kooperazzjoni transnazzjonali ta’ 
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u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u ta’ baċini tal-baħar.

kooperazzjoni marittima transkonfinali 
mhux koperta minn programmi ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali, u bl-iżvilupp 
u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u ta’ baċini tal-baħar.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Huwa neċessarju li r-rekwiżiti tal-
kontenut ta' programmi ta' kooperazzjoni 
skont l-għan tal-kooperazzjoni teritorjali 
Ewropeja jiġu adattati għall-ħtiġijiet speċifi 
tagħhom. Għalhekk huma jeħtieġu wkoll li 
jkopru aspetti neċessarji għall-
implimentazzjoni effikaċji fuq it-territorju 
tal-Istati Membri parteċipanti, bħall-korpi 
responsabbli għall-awditjar u l-kontroll, il-
proċedura għat-twaqqif ta’ segretarjat 
konġunt, u l-allokazzjoni ta’ 
obbligazzjonijiet f’każ ta’ korrezzjonijiet 
finanzjarji. Barra dan, minħabba l-karattru 
orizzontali tal-programmi ta’ 
kooperazzjoni interreġjonali, il-kontenut 
ta’ programmi ta’ kooperazzjoni bħal dawn 
għandu jiġi adatt, b’mod speċjali għal dak 
li jirrigwarda d-definizzjoni tal-benefiċjarju 
jew il-benefiċjarji taħt il-programmi 
kurrenti INTERACT u ESPON.

(18) Huwa neċessarju li r-rekwiżiti tal-
kontenut ta' programmi ta' kooperazzjoni 
skont l-għan tal-kooperazzjoni teritorjali 
Ewropeja jiġu adattati għall-ħtiġijiet 
speċifiċi tagħhom u li jitqiesu l-
kwistjonijiet ta' żvilupp lokali. Għalhekk 
huma jeħtieġu wkoll li jkopru aspetti 
neċessarji għall-implimentazzjoni effikaċji 
fuq it-territorju tal-Istati Membri 
parteċipanti, bħall-korpi responsabbli 
għall-awditjar u l-kontroll, il-proċedura 
għat-twaqqif ta’ segretarjat konġunt, u l-
allokazzjoni ta’ obbligazzjonijiet f’każ ta’ 
korrezzjonijiet finanzjarji. Barra dan, 
minħabba l-karattru orizzontali tal-
programmi ta’ kooperazzjoni 
interreġjonali, il-kontenut ta’ programmi 
ta’ kooperazzjoni bħal dawn għandu jiġi 
adatt, b’mod speċjali għal dak li 
jirrigwarda d-definizzjoni tal-benefiċjarju 
jew il-benefiċjarji taħt il-programmi 
kurrenti INTERACT u ESPON.

Ġustifikazzjoni

Għandhom jitfasslu ukoll proġetti żviluppati skont il-programm ta' kooperazzjoni 
b'konformità mal-ħtiġijiet speċifiċi taż-żoni lokali kkonċernati.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) B’mod konsistenti mal-għan ta’ 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
il-Fond Strutturali għandu jipprovdi 
approċċ iżjed integrat u inklużiv sabiex 
jiġu solvuti problemi lokali. Sabiex 
jissaħħaħ dan l-approċċ, l-appoġġ mill-
FEŻR fir-reġjuni tal-fruntiera għandu jiġi 
kkoordinat mal-appoġġ mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u 
l-Fond Ewropew Marittimu u għas-Sajd 
(EMFF) u għandu, fejn xieraq, jinvolvi r-
raggruppamenti Ewropej ta’ kooperazzjoni 
territorjali mwaqqfa skont ir-Regolament 
(KE) 1082/2006 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar 
raggruppament Ewropew ta’ kooperazzjoni 
territorjali (REKT) fejn l-iżvilupp lokali 
jkun fost l-objettivi tagħhom.

(19) B’mod konsistenti mal-għan ta’ 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
il-Fond Strutturali għandu jipprovdi 
approċċ iżjed integrat u inklużiv sabiex 
jiġu solvuti problemi lokali, bħan-nuqqas 
ta' appoġġ għall-infrastruttura tat-
trasport u tat-turiżmu, it-tnaqqis tal-
produzzjoni tax-xogħol tradizzjonali u tal-
metodi tradizzjonali tax-xogħol, u d-
distanza mis-swieq. Sabiex jissaħħaħ dan l-
approċċ, l-appoġġ mill-FEŻR fir-reġjuni 
tal-fruntiera għandu jiġi kkoordinat mal-
appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u l-Fond 
Ewropew Marittimu u għas-Sajd (EMFF) u 
għandu, fejn xieraq, jinvolvi r-
raggruppamenti Ewropej ta’ kooperazzjoni 
territorjali mwaqqfa skont ir-Regolament 
(KE) 1082/2006 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar 
raggruppament Ewropew ta’ kooperazzjoni 
territorjali (REKT) fejn l-iżvilupp lokali 
jkun fost l-objettivi tagħhom.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) il-kooperazzjoni transkonfinali bejn 
reġjuni qrib xulxin għall-promozzjoni ta’ 
żvilupp reġjonali integrat bejn reġjuni 
konfinanti bl-art u l-baħar li jkuu ġirien 
minn żewġ Stati Membri jew iżjed jew 
bejn reġjuni konfinanti ġirien ma' minn 
mill-inqas Stat Membru wieħed u pajjiż 
terz wieħed fuq il-konfini esterni tal-

(1) il-kooperazzjoni transkonfinali u t-
tneħħija ta' ostakoli fiżiċi, tekniċi u 
amministrattivi bejn reġjuni qrib xulxin 
għall-promozzjoni ta’ żvilupp reġjonali 
integrat bejn reġjuni konfinanti bl-art u l-
baħar li jkuu ġirien minn żewġ Stati 
Membri jew iżjed jew bejn reġjuni 
konfinanti ġirien ma' minn mill-inqas Stat 
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Unjoni minbarra dawk koperti minn 
programmi taħt l-istrumenti finanzjarji 
esterni tal-Unjoni;

Membru wieħed u pajjiż terz wieħed fuq il-
konfini esterni tal-Unjoni;

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni transkonfinali tista' tkun effiċjenti u effettiva biss jekk tittieħed azzjoni biex 
jitneħħew l-ostakoli fiżiċi, tekniċi u amministrattivi li għadhom jippersistu fil-konfini.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3 – sottopunt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar l-
identifikazzjoni, it-trasferiment u t-tixrid 
tal-prattika tajba dwar l-iżvilupp urban u 
rurali sostenibbli;

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal kooperazzjoni transnazzjonali, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-lista ta’ 
żoni transkonfinali li għandhom jirċievu 
appoġġ, maqsuma skont il-programm ta’ 
kooperazzjoni u li jkopru r-reġjuni tal-livell 
2 ta’ NUTS waqt li tiżgura l-kontinwità ta’ 
kooperazzjoni bħal din f’żoni koerenti 
ikbar abbażi ta’ programmi preċedenti, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati f’konformità mal-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 30(2).

Għal kooperazzjoni transnazzjonali, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-lista ta’ 
żoni transkonfinali li għandhom jirċievu 
appoġġ, maqsuma skont il-programm ta’ 
kooperazzjoni u li jkopru r-reġjuni tal-livell 
2 ta’ NUTS waqt li tiżgura l-
implimentazzjoni tal-istrateġiji makro-
reġjonali tal-Unjoni u l-kontinwità ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali bħal din 
f’żoni koerenti ikbar abbażi ta’ programmi 
preċedenti, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f’konformità mal-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 30(2).

Emenda 11



AD\902125MT.doc 11/19 PE480.799v02-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [ir-Regolament FEŻR], il-
FEŻR għandu jappoġġja l-kondiviżjoni tar-
riżorsi umani, il-faċilitajiet u l-infrastrutturi 
minn konfini għall-ieħor taħt il-
prijoritajiet differenti ta’ investiment, kif 
ukoll il-prijoritajiet ta’ investiment li ġejjin 
fl-objettivi tematiċi:

Minbarra l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [ir-Regolament FEŻR], il-
FEŻR għandu jappoġġja l-kondiviżjoni tar-
riżorsi umani, il-faċilitajiet u l-infrastrutturi 
maħsuba biex jitneħħa l-effett tal-
fruntiera taħt il-prijoritajiet differenti ta’ 
investiment, kif ukoll il-prijoritajiet ta’ 
investiment li ġejjin fl-objettivi tematiċi, 
filwaqt li jitqiesu ċirkustanzi speċifiċi u l-
bżonnijiet lokali:

Ġustifikazzjoni

It-traduzzjoni Franċiża ma twassalx tajjeb il-messaġġ li l-objettiv ta' kooperazzjoni 
territorjali tal-FEŻR għandu l-għan li jneħħi dak li qed jissejjaħ "effett fruntiera". Għandu 
jiġi nnutat ukoll li ma jeżisti l-ebda metodu uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan il-Fond, 
iżda għandha tingħata attenzjoni għal ċirkostanzi speċifiċi u għall-ħtiġijiet lokali.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt a – sottopunt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ibbilanċjar transkonfinali mill-ġdid 
bejn żoni kostali u interni, żoni urbani u 
rurali u b'konnessjonijiet tajbin u żoni 
mbiegħda, kif ukoll azzjonijiet strutturali 
transkonfinali li jappoġġjaw il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, l-
aċċessibilità, it-tkabbir, u l-iżvilupp u l-
attrattiva;

Ġustifikazzjoni

Il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali hi sine qua non għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv fl-Ewropa, iżda l-persistenza tal-iżbilanċi territorjali f'termini ta' 
dinamiżmu u aċċesibilità qed ixxekkel l-iżbilanċi. Biex tingħeleb din is-sitwazzjoni jeħtieġ 
ibbilanċjar mill-ġdid bejn ir-reġjuni permezz ta' azzjonijiet strutturali adegwati fost il-
prijoritajiet ta' investiment.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – 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 sostenibbli, fejn possibbli 
permezz ta' konnessjonijiet ferrovjarji u 
marittimi ma' u bejn Stati Membri ġodda 
kif ukoll ma' pajjiżi ġirien, turiżmu 
sostenibbli, konnessjonijiet tat-trasport 
transkonfinali bi qbil man-netwerks tat-
trasport trans-Ewropew, it-tneħħija ta' 
ostakoli fiżiċi, tekniċi u amministrattivi 
inizjattivi lokali konġunti ta’ impjieg u 
taħriġ konġunt (fl-objettiv tematiku tal-
promozzjoni tal-impjiegi u l-appoġġ tal-
mobilità tal-ħaddiema);

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt a – sottopunt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) il-promozzjoni tat-turiżmu 
transkonfinali u kummerċjalizzazzjoni 
konġunta (bħala parti mill-għan tematiku 
dwar it-tisħiħ tal-kompetittività tal-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, is-settur 
tal-agrikoltura (għall-FAEŻR) u għas-
settur tas-sajd u tal-akkwalkultura (għall-
FEMS);

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tat-turiżmu għandu jiġi enfasizzat li barra milli joffri benefiċċji f'termini ta' 
politika ekonomika bit-tkabbir tal-kompetittività, l-istrateġiji għal turiżmu konġunt joffru 
ukoll kontribut sinifikanti għall-kisba tal-objettiv l-ġdid ta' koeżjoni territorjali tat-Trattat ta' 
Lisbona.
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - punt a - punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni legali 
u amministrattiva u l-kooperazzjoni bejn 
iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet (fl-objettiv 
tematiku tat-titjib tal-kapaċità istituzzjonali 
u amministrazzjoni pubblika effiċjenti);

(iv) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni legali 
u amministrattiva u l-kooperazzjoni bejn 
iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet, inkluż il-
kooperazzjoni transkonfinali bejn l-
amministrazzjonijiet sabiex titjieb il-
komunikazzjoni u l-konsultazzjoni tal-
atturi kollha involuti fir-rigward tal-
ħtiġijiet, l-ippjanar u l-iżvilupp tal-
infrastruttura transkonfinali (fl-objettiv 
tematiku tat-titjib tal-kapaċità istituzzjonali 
u amministrazzjoni pubblika effiċjenti); 

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt a - punt iv a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv a) it-twettiq u l-promozzjoni ta' 
azzjonijiet fis-settur tat-turiżmu bil-għan 
li jiġu żviluppati ż-żoni kkonċernati;

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt a - punt iv b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv b) l-integrazzjoni tas-sistema tat-
trasport tal-Unjoni mas-sistemi tat-
trasport tal-Istati ġirien tal-Unjoni;

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt a - punt iv c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv c) l-iżvilupp ta' trasport u tal-
infrastruttura tat-turiżmu ġdid kif ukoll it-
titjib jew l-espansjoni ta' dak eżistenti;

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – 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: l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji 
makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar (fl-
objettiv tematiku tat-titjib tal-kapaċità 
istituzzjonali, amministrazzjoni pubblika 
effiċjenti u azzjonijiet immirati fis-settur 
tat-turiżmu)

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jista’ jiġi implimentat żvilupp immexxi 
lokalment mill-Komunità taħt l-Artikolu 28 
tar-Regolament (UE) Nru/2012 [CPR] fil-
programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali, bil-kundizzjoni li l-grupp ta’ 
żvilupp lokali jkun kompost minn 
rappreżentanti ta’ mill-inqas żewġ pajjiżi, 
li wieħed minnhom ikun Stat Membru.

Jista’ jiġi implimentat żvilupp immexxi 
lokalment mill-Komunità taħt l-Artikolu 28 
tar-Regolament (UE) Nru/2012 [CPR] fil-
programmi ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali, bil-kundizzjoni li l-grupp ta’ 
żvilupp lokali jkun kompost minn 
rappreżentanti lokali ta’ mill-inqas żewġ 
pajjiżi, li wieħed minnhom ikun Stat 
Membru.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. Il-Kummissjoni għandha tressaq 
rapporti ta' implimentazzjoni annwali lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
użu tal-finanzjament għall-Iżvilupp 
Reġjonali Ewropew biex jintlaħaq l-għan 
ta' kooperazzjoni territorjali.

Emenda 22

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’ 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament. Il-Kummissoni 
għandha tfassal rapport fir-rigward tad-
delega tas-setgħa mhux iktar tard minn 
disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ 
ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha 
tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta’ tul 
ta' żmien identiku, sakemm il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux din 
l-estensjoni sa mhux aktar tard minn tliet 
xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Justification

Id-delegazzjoni tas-setgħa lill-Kummissjoni għandha tkun limitati fid-dewmien għal perjodu 
ta' ħames snin, li jista' jiġġedded sakemm jintlaħqu ċerti kundizzjonijiet, bħall-kundizzjoni li 
jitħejja rapport, u sakemm il-Parlament u l-Kunsill ma jkollhom l-ebda oġġezzjoni għal dan. 
Din l-emenda tikkunsidra l-formulazzjoni standard ġdida rigward l-atti delegati.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Anness – tabella − kolonna 2 – ringiela 10a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

UNITÀ UNITÀ

EUR

Emenda 24

Proposta għal regolament
Anness – tabella − kolonna 3 – ringiela 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

DENOMINAZZJONI DENOMINAZZJONI

Volum ta’ investimenti magħmula biex 
tittejjeb l-aċċessibilità għas-servizzi tat-
turiżmu għall-persuni b’mobilità mnaqqsa 
(PMM)

Emenda 25

Proposta għal regolament
Anness – tabella − kolonna 2 – ringiela 10b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

UNITÀ UNITÀ

EUR

Emenda 26

Proposta għal regolament
Anness – tabella − kolonna 3 – ringiela 10b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

DENOMINAZZJONI DENOMINAZZJONI

L-Ammont ta' investiment fin-netwerks 
taċ-ċikliżmu

Emenda 27
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Proposta għal regolament
Anness – tabella − kolonna 2 – ringiela 10c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

UNITÀ UNITÀ

EUR

Emenda 28

Proposta għal regolament
Anness – tabella − kolonna 3 – ringiela 10c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

DENOMINAZZJONI DENOMINAZZJONI

Volum ta' investimenti f'wirt naturali, 
kulturali, industrijali u storiku

Emenda 29

Proposta għal regolament
Anness – tabella − kolonna 2 – ringiela 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

UNITÀ UNITÀ

numru

Emenda 30

Proposta għal regolament
Anness – tabella − kolonna 3 – ringiela 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

DENOMINAZZJONI DENOMINAZZJONI

Sezzjonijiet transfruntiera mibnija mill-
ġdid, jew mtejba

Emenda 31
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Proposta għal regolament
Anness – tabella − kolonna 2 – ringiela 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

UNITÀ UNITÀ

numru

Emenda 32

Proposta għal regolament
Anness – tabella − kolonna 3 – ringiela 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

DENOMINAZZJONI DENOMINAZZJONI

Sezzjonijiet transfruntiera mibnija mill-
ġdid, jew mtejba

Emenda 33

Proposta għal regolament
Anness – tabella − kolonna 2 – ringiela 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

UNITÀ UNITÀ

persentaġġ

Emenda 34

Proposta għal regolament
Anness – tabella − kolonna 3 – ringiela 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

DENOMINAZZJONI DENOMINAZZJONI

Tibdil fil-qsim modali tat-trasport 
pubbliku
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