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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta tal-Kummissjoni

Dan ir-Regolament jistabbilixxi għadd ta' dispożizzjonijiet komuni li jiggvernaw l-istrumenti 
strutturali kollha koperti mill-Qafas Strateġiku Komuni fil-perjodu 2014-2020, inklużi l-
prinċipji ġenerali tal-appoġġ, bħas-sħubija, il-governanza fuq diversi livelli, l-ugwaljanza bejn 
l-irġiel u n-nisa, l-iżvilupp sostenibbli u l-konformità mal-liġi tal-UE u nazzjonali applikabbli. 
Il-proposta tinkludi lista ta’ għanijiet tematiċi konġunti misluta mill-Istrateġija Ewropa 2020, 
kif ukoll dispożizzjonijiet dwar il-Qafas Strateġiku Komuni fil-livell tal-Unjoni u dwar il-
Kuntratti ta’ Sħubija. Barra minn hekk, għandu l-għan li jsaħħaħ l-orjentazzjoni tal-
prestazzjoni tal-politiki tal-Unjoni billi jistabbilixxi approċċ komuni magħmul minn 
dispożizzjonijiet dwar il-kundizzjonalitajiet u l-analiżi tal-prestazzjoni, iżda wkoll l-
arranġamenti għall-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-evalwazzjoni. Fl-aħħar nett, jinkludi 
dispożizzjonijiet speċifiċi stabbiliti għall-FEŻR, il-FSE u l-FK, b'mod partikolari dawk 
relatati mal-missjoni u l-miri tal-politika ta’ koeżjoni, il-qafas finanzjarju, l-arranġamenti 
speċifiċi tal-ipprogrammar u r-rappurtar, proġetti ewlenin, sistemi ta' kontroll u ġestjoni 
finanzjarja. 

Biex jiġi massimizzat l-impatt tal-politika għat-twettiq tal-prijoritajiet Ewropej u jissaħħaħ il-
proċess ta' ipprogrammar strateġiku, il-proposta għandha l-għan li tittraduċi lista ta' objettivi 
tematiċi definiti bi qbil mal-Istrateġija Ewropa 2020 f'azzjonijiet ewlenin għall-FEŻR, l-FK, l-
FSE, il-FAEŻR u l-EMFF. Billi tagħmel dan, għandha l-għan li ssaħħaħ soluzzjonijiet qodma 
u li tintroduċi soluzzjonijiet ġodda, inkluża l-kundizzjonalità 'ex-ante', il-mekkaniżmu ta' 
riserva għall-effikaċja, it-tisħiħ tar-regoli li jiggvernaw il-Fondi fuq kundizzjonalità 
makrofiskali u l-allinjament tagħhom mal-Patt il-ġdid ta' Stabbiltà u Tkabbir, billi twaqqaf 
sistema ta' akkreditazzjoni nazzjonali biex tiżgura ġestjoni finanzjarja fis-sod mill-Istati 
Membri, l-introduzzjoni ta' dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni tal-ġestjoni u kwittanza annwali 
obbligatorja tal-kontijiet, u fl-aħħar nett, proċess ta' ipprogrammar orjentat fuq ir-riżultati u 
appoġġ permezz ta' strumenti finanzjarji innovattivi.  

Il-perspettiva tar-Rapporteur

Ir-Rapporteur jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni iżda jissuġġerixxi integrazzjoni aħjar tal-
miri tal-UE2020 fl-istrumenti strutturali tal-UE, b'mod partikolari f'dak li jikkonċerna l-
finanzjament tal-prijoritajiet. Barra minn hekk, huwa indispensabbli li jkun hemm koerenza 
bejn dawn ir-regolamenti u dawk dwar in-Netwerks trans-Ewropej tat-trasport (TEN-T) u l-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa.

Huwa jappoġġa approċċ orjentat fuq ir-riżultati u użu ikbar tal-kundizzjonalità (ex ante) fir-
rigward ta' ċaqliq lejn trasport u mobilità iktar sostenibbli u effiċjenti, kif ukoll sigurtà, 
tnaqqis tal-istorbju, leġiżlazzjoni ambjentali u l-ħarsien tal-klima u tal-bijodiversità. 

Is-settur tat-trasport huwa responsabbli għal madwar 24% tal-emissjonijiet kollha ta' CO2 u 
dawn żdiedu b'34% sa mill-1990. Meta jitqies iż-żmien meħtieġ għad-diżinn u t-tqassim ta' 
proġetti ta' infrastruttura fuq skala kbira, l-investimenti magħmula fis-snin li ġejjin se 
jiddeterminaw it-trasport u l-mobilità għad-deċennji li ġejjin. Sabiex jiġi żgurat livell ta' 
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għajxien ta' kwalità għall-ġenerazzjonijiet li jmiss ta' ċittadini tal-UE, il-proġetti Ewropej 
għandhom jappoġġaw modi sostenibbli, billi jiffokaw fuq ktajjen ta' mobilità li jgħaqqdu l-
mixi, ir-roti, il-qsim tal-karozzi, il-car pooling u t-trasport pubbliku, u li jkunu flessibbli 
biżżejjed biex jintegraw soluzzjonijiet ġodda ta' mobilità. 

Peress li l-Fond ta' Koeżjoni u l-FEŻR huma sors ewlieni ta' finanzjament tat-trasport fl-UE, 
huwa essenzjali li jiġu modifikati l-prijoritajiet ta' finanzjament tal-UE fl-oqfsa rispettivi 
tagħhom u li jkun hemm enfasi fuq l-investiment f'mobilità intelliġenti u sostenibbli biex jiġi 
evitat, jew tal-inqas limitat, kwalunkwe infiq estern relatat fil-ġejjieni. Dan se jnaqqas ukoll 
il-piż fuq baġits pubbliċi futuri fil-livell tar-reġjuni, tal-Istati Membri u tal-UE. L-Ewropa ma 
tistax tibqa' tappoġġa proġetti fuq skala kbira bi spejjeż kbar u fit-tul. Minflok li "tara kbir", l-
Ewropa għandha tibda taġixxi b'mod intelliġenti. 

F'dan ir-rigward, il-valur miżjud Ewropew huwa deċiżiv u hija l-fehma tar-Rapporteur li l-
fokus tal-appoġġ strutturali għandu jitqiegħed fuq it-tisħiħ tal-intermodalità u fit-tneħħija tat-
toroq li jidjiequ, il-ħolqien ta' konnessjonijiet transkonfinali ineżistenti kif ukoll l-iżgurar li l-
leġiżlazzjoni b'rabta mas-sigurtà u l-ħarsien tal-ambjent, tal-klima u tal-bijodiversità tiġi 
rispettata bis-sħiħ. Għal dan l-għan, jeħtieġ li jkun hemm evalwazzjonijiet aħjar tal-impatt 
ambjentali u li jkun hemm kriterji ex ante ċari bħala inċentiv għall-benefiċjarji u biex dawn 
jerġgħu jqisu l-politiki tagħhom fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali. 

Din il-fehma hija riflessa fl-emendi li ġejjin. 

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 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 174 tat-Trattat jipprovdi li, 
sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali tagħha, l-Unjoni 
għandu jkollha l-għan li tnaqqas id-
diverġenzi bejn il-livelli ta' żvilupp tar-
reġjuni varji u r-ritard ta' dawk ir-reġjuni 
jew gżejjer li huma anqas favoriti, 
partikolarment iż-żoni rurali, żoni milquta 
minn tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li 
jbatu minn żvantaġġi naturali jew 
demografiċi gravi u permanenti. L-
Artikolu 175 tat-Trattat jeħtieġ li l-Unjoni 

(1) L-Artikolu 174 tat-Trattat jipprovdi li, 
sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali tagħha, l-Unjoni 
għandu jkollha l-għan li tnaqqas id-
diverġenzi bejn il-livelli ta' żvilupp tar-
reġjuni varji u r-ritard ta' dawk ir-reġjuni li 
huma l-anqas favoriti. Fost dawk ir-
reġjuni, għandha tingħata attenzjoni 
partikolari liż-żoni rurali, żoni milquta 
minn tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li 
jbatu minn żvantaġġi naturali jew 
demografiċi gravi u permanenti, bħalma 
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ssostni l-ilħuq ta’ dawn l-objettivi permezz 
tal-azzjoni li tieħu permezz tal-Fond 
Agrikolu Ewropew dwar Gwida u 
Garanzija, it-Taqsima tal-Gwida, il-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Bank Ewropew tal-
Investiment u strumenti oħrajn.

huma r-reġjuni insulari, transkonfinali u 
dawk muntanjużi. L-Artikolu 175 tat-
Trattat jeħtieġ li l-Unjoni ssostni l-ilħuq ta’ 
dawn l-objettivi permezz tal-azzjoni li 
tieħu permezz tal-Fond Agrikolu Ewropew 
dwar Gwida u Garanzija, it-Taqsima tal-
Gwida, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Bank 
Ewropew tal-Investiment u strumenti 
oħrajn.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-objettivi tal-Fondi tal-QSK 
għandhom jiġu segwiti fil-qafas tal-
iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan li jiġi mħares u mtejjeb l-
ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 11 u 19 tat-
Trattat, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta’ 
‘min iniġġes iħallas’. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu informazzjoni dwar l-
appoġġ għall-objettivi tat-tibdil fil-klima 
f'konformità mal-ambizzjoni li mill-anqas 
20% tal-baġit tal-Unjoni jiġi allokat għal 
dan il-għan, permezz ta' metodoloġija 
adottata mill-Kummissjoni permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni.

(12) L-objettivi tal-Fondi tal-QSK 
għandhom jiġu segwiti fil-qafas tal-
iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-
Unjoni tal-għan li jiġi mħares u mtejjeb l-
ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 11 u 19 tat-
Trattat, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta’ 
‘min iniġġes iħallas’ u jiġu minimizzati l-
ispejjeż esterni. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu informazzjoni dwar l-appoġġ 
għall-objettivi tat-tibdil fil-klima 
f'konformità mal-ambizzjoni li mill-anqas 
20% tal-baġit tal-Unjoni jiġi allokat għal 
dan il-għan, permezz ta' metodoloġija 
adottata mill-Kummissjoni permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Għandhom jiġu stabbiliti kriterji 
oġġettivi sabiex jintgħażlu reġjuni u żoni 
eliġibbli għal appoġġ mill-Fondi. Għal dan 
il-għan, l-identifikazzjoni tar-reġjuni u ż-
żoni fil-livell tal-Unjoni għandha tkun 

(55) Għandhom jiġu stabbiliti kriterji 
oġġettivi sabiex jintgħażlu reġjuni u żoni 
eliġibbli għal appoġġ mill-Fondi. Għal dan 
il-għan, l-identifikazzjoni tar-reġjuni u ż-
żoni fil-livell tal-Unjoni għandha tkun 
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ibbażata fuq is-sistema komuni ta’ 
klassifikazzjoni tar-reġjuni stabbilita mir-
Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta’ Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta’ 
klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet 
territorjali għall-istatistika (NUTS).

ibbażata fuq is-sistema komuni ta’ 
klassifikazzjoni tar-reġjuni stabbilita mir-
Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ 
Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta’ 
klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet 
territorjali għall-istatistika (NUTS)12.
Imissha tingħata attenzjoni partikolari lir-
reġjuni li għandhom żvantaġġi naturali 
jew demografiċi gravi u permanenti, 
bħalma huma r-reġjuni insulari, 
transkonfinali u dawk muntanjużi, 
għalkemm wieħed irid jiftakar li l-
klassifikazzjoni tan-NUTS li hemm 
bħalissa mhux neċessarjament tirrifletti l-
ispeċifiċitajiet territorjali attwali. 

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 88

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(88) Sabiex jiġu supplimentati u emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
ta’ kodiċi tal-kondotta fuq l-objettivi u l-
kriterji li jappoġġjaw l-implimentazzjoni 
tas-sħubija, l-adozzjoni ta’ Qafas 
Strateġiku Komuni, regoli addizzjonali 
dwar l-allokazzjoni tar-riżerva għall-
prestazzjoni, id-definizzjoni taż-żona u l-
popolazzjoni koperti mill-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali, regoli dettaljati dwar l-
istrumenti finanzjarji (valutazzjoni ex ante, 
il-kombinazzjoni ta’ appoġġ, l-eliġibbiltà, 
it-tipi ta’ attivitajiet mhux appoġġjati), 
regoli fuq ċerti tipi ta’ strumenti finanzjarji 
mwaqqfa fuq livell nazzjonali, reġjonali, 
transnazzjonali jew transkonfinali, regoli 
dwar ftehimiet ta’ finanzjament, it-
trasferiment u l-immaniġjar ta’ assi, l-
arranġamenti għall-immaniġjar u l-
kontroll, ir-regoli dwar talbiet ta’ ħlas, u t-

(88) Sabiex jiġu supplimentati u emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
ta’ kodiċi tal-kondotta fuq l-objettivi u l-
kriterji li jappoġġjaw l-implimentazzjoni 
tas-sħubija, l-adozzjoni ta’ Qafas 
Strateġiku Komuni, regoli addizzjonali 
dwar l-allokazzjoni tar-riżerva għall-
prestazzjoni, id-definizzjoni taż-żona u l-
popolazzjoni koperti mill-istrateġiji tal-
iżvilupp lokali, regoli dettaljati dwar l-
istrumenti finanzjarji (valutazzjoni ex ante, 
il-kombinazzjoni ta’ appoġġ, l-eliġibbiltà, 
it-tipi ta’ attivitajiet mhux appoġġjati), 
regoli fuq ċerti tipi ta’ strumenti finanzjarji 
mwaqqfa fuq livell nazzjonali, reġjonali, 
transnazzjonali jew transkonfinali, regoli 
dwar ftehimiet ta’ finanzjament, it-
trasferiment u l-immaniġjar ta’ assi, l-
arranġamenti għall-immaniġjar u l-
kontroll, ir-regoli dwar talbiet ta’ ħlas, u t-
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twaqqif ta’ sistema għall-kapitalizzazzjoni 
ta’ pagamenti annwali, id-definizzjoni ta’ 
rata fissa għal għal operazzjonijiet li 
jiġġeneraw dħul, id-definizzjoni tar-rata 
fissa applikata għal spejjeż indiretti ta’ 
għotjiet ibbażati fuq metodi eżistenti u rati 
korrispondenti applikabli fil-politiki tal-
Unjoni, ir-responsabbiltajiet tal-Istati 
Membri fir-rigward tal-proċedura għall-
irrappurtar ta’ irregolaritajiet u għall-
irkupru ta’ somom indebitament imħallsa, 
il-modalitajiet għall-iskambju ta’ 
informazzjoni fuq l-operazzjonijiet, l-
arranġamenti għal rekord adegwat ta’ 
awditjar, il-kondizzjonijiet tal-awditjar 
nazzjonali, il-kriterji ta’ akkreditazzjoni 
għall-awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-
awtoritajiet ta’ ċertifikazzjoni, l-
identifikazzjoni ta’ trasportaturi tad-dejta 
aċċettati b’mod komuni u l-kriterji biex jiġi 
stabbilit il-livell ta’ korrezzjoni finanzjarja 
li għandu jiġi applikat. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li temenda l-
Anness V sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
ta’ adattament fil-ġejjieni. Huwa 
partikolarment importanti li lKummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol tagħha ta’ tħejjija, anke fil-livell ta’ 
esperti.

twaqqif ta’ sistema għall-kapitalizzazzjoni 
ta’ pagamenti annwali, id-definizzjoni tar-
rata fissa applikata għal spejjeż indiretti ta’ 
għotjiet ibbażati fuq metodi eżistenti u rati 
korrispondenti applikabli fil-politiki tal-
Unjoni, ir-responsabbiltajiet tal-Istati 
Membri fir-rigward tal-proċedura għall-
irrappurtar ta’ irregolaritajiet u għall-
irkupru ta’ somom indebitament imħallsa, 
il-modalitajiet għall-iskambju ta’ 
informazzjoni fuq l-operazzjonijiet, l-
arranġamenti għal rekord adegwat ta’ 
awditjar, il-kondizzjonijiet tal-awditjar 
nazzjonali, il-kriterji ta’ akkreditazzjoni 
għall-awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-
awtoritajiet ta’ ċertifikazzjoni, l-
identifikazzjoni ta’ trasportaturi tad-dejta 
aċċettati b’mod komuni u l-kriterji biex jiġi 
stabbilit il-livell ta’ korrezzjoni finanzjarja 
li għandu jiġi applikat. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li temenda l-
Anness V sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
ta’ adattament fil-ġejjieni. Huwa 
partikolarment importanti li lKummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol tagħha ta’ tħejjija, anke fil-livell ta’ 
esperti.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ rata fissa mhijiex meħtieġa peress li d-dħul nett jista’ jiġi vvalutat b’mod 
preċiż, kif rekwiżit mir-Regolament attwali (KE) Nru 1083/2006, u mhijiex xierqa peress li 
jkun hemm aspett politiku fid-definizzjoni ta’ rati fissi, sitwazzjoni li timplika r-riskju li l-fondi 
jiġu allokati ħażin. L-Artikolu 54 jagħti setgħat ta’ implimentazzjoni retatati mal-
metodoloġija għall-kalkolazzjoni tad-dħul nett għall-proġetti li jiġġeneraw id-dħul.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw l-effikaċja tal-Fondi 

9. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw l-effiċjenza u l-
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tal-QSK, partikolarment permezz tal-
monitoraġġ, ir-rappurtar u l-evalwazzjoni.

effikaċja tal-Fondi tal-QSK, partikolarment 
billi jiżguraw li jintlaħqu l-objettivi 
proposti u permezz tal-monitoraġġ, ir-
rappurtar u l-evalwazzjoni.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi tal-Fondi tal-QSK għandhom 
jiġu segwiti fil-qafas tal-iżvilupp 
sostenibbli u l-promozzjoni tal-Unjoni tal-
għan tal-ħarsien u t-titjib tal-ambjent, kif 
stabbilit fl-Artikolu 11 tat-Trattat, filwaqt li 
jitqies il-prinċipju ta’ min iniġġes iħallas.

L-objettivi tal-Fondi tal-QSK għandhom 
jiġu segwiti fil-qafas tal-iżvilupp 
sostenibbli u l-promozzjoni tal-Unjoni tal-
għan tal-ħarsien u t-titjib tal-ambjent, kif 
stabbilit fl-Artikolu 11 tat-Trattat, filwaqt li 
jitqies il-prinċipju ta’ min iniġġes iħallas u 
jiġu minimizzati l-ispejjeż esterni.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti tal-
ħarsien ambjentali, l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima 
u l-adattament għalih, is-sostenibilità u l-
effiċjenza tat-trasport, ir-reżiljenza għal 
diżastri u l-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-
riskju ta’ adattament jiġu promossi fit-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Kuntratti 
ta’ Sħubija u l-programmi. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu informazzjoni dwar l-
appoġġ għall-objettivi tat-tibdil fil-klima 
bl-użu tal-metodoloġija adottata mill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta din il-metodoloġija permezz ta’ att 
ta’ implimentazzjoni. L-att ta’ 
implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont 
il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
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Artikolu 143(3).

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) it-tisħiħ tal-kompetittività ta’ impriżi 
żgħar u medji u s-settur tal-agrikoltura 
(għall-FAEŻR) u s-settur tas-sajd u l-
akkwakultura (għall-EMFF);

(3) it-tisħiħ tal-kompetittività tal-impriżi 
Ewropej, u b’mod speċjali ta’ impriżi 
żgħar u medji, tal-mikroimpriżi u s-settur 
tal-agrikoltura (għall-FAEŻR) u s-settur 
tas-sajd u l-akkwakultura (għall-EMFF);

Emenda 9
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) l-appoġġ tal-bidla lejn ekonomija 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju 
fis-setturi kollha;

(4) l-appoġġ tal-bidla lejn ekonomija 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju 
bbażata fuq it-tifdil tal-enerġija, l-
effiċjenza u l-użu ta' riżorsi rinnovabbli
fis-setturi kollha; inkluż b'mod partikolari 
l-promozzjoni ta' sostenibilità intermodali 
tat-trasport u l-mobilità filwaqt li jkun 
hemm enfasi fuq it-tneħħija tat-toroq li 
jidjiequ u t-tlestija tal-konnessjonijiet 
transkonfinali li għad mhemmx fl-
infrastruttura tat-trasport intermodali u 
sostenibbli;

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) iż-żieda tal-effiċjenza enerġetika fis-
settur tat-trasport, speċjalment fil-qasam 
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tat-trasport urban;

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) il-promozzjoni ta' trasport sostenibbli u 
t-tneħħija ta' ostakoli fl-infrastrutturi tan-
netwerks ewlenin;

(7) il-promozzjoni ta' komodalità effiċjenti 
għal trasport u mobilità sostenibbli, sikuri 
u ekoeffiċjenti, għat-titjib tal-
infrastruttura eżistenti, il-kumpens tan-
nuqqasijiet fil-konnessjonijiet 
transkonfinali u t-tneħħija ta' ostakoli fl-
infrastrutturi tan-netwerks ewlenin, inklużi 
l-konnessjonijiet għal żoni reġjonali, 
lokali, rurali u urbani;

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) il-promozzjoni tal-impjieg u s-sostenn 
tal-mobilità tax-xogħol;

(8) it-tkattir tal-impjieg u s-sostenn tal-
mobilità tax-xogħol;

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) l-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet u 
t-tagħlim tul il-ħajja;

(10) l-investiment fis-saħħa, fl-
edukazzjoni, il-ħiliet u t-tagħlim tul il-
ħajja;

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 11a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) it-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-oqsma prijoritarji għall-attivitajiet ta’ 
kooperazzjoni territorjali għal kull wieħed 
mill-Fondi tal-QSK, fejn xieraq, filwaqt li 
jitqiesu strateġiji makroreġjonali u tal-
baċiri;

(d) l-oqsma prijoritarji għall-attivitajiet ta’ 
kooperazzjoni territorjali għal kull wieħed 
mill-Fondi tal-QSK, fejn xieraq, filwaqt li 
jitqiesu strateġiji u sinerġiji
makroreġjonali u tal-baċiri tal-baħar u tax-
xmajjar;

Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) tabella konsolidata tal-għanijiet u l-miri 
stabbiliti fil-programmi għall-qafas ta’ 
prestazzjoni msemmija fl-Artikolu 19(1), 
flimkien mal-metodoloġija u l-
mekkaniżmu sabiex tiġi żgurata 
konsistenza tul il-programmi operazzjonali 
u l-Fondi tal-QSK;

(i) tabella konsolidata tal-għanijiet u l-miri 
kwalitattivi u kwanitattivi li jistgħu jitkejlu 
stabbiliti fil-programmi għall-qafas ta’ 
prestazzjoni msemmija fl-Artikolu 19(1), 
flimkien mal-metodoloġija u l-
mekkaniżmu sabiex tiġi żgurata 
konsistenza tul il-programmi operazzjonali 
u l-Fondi tal-QSK;

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi 
għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar 
valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
is-sostenn, skont ir-regoli speċifiċi għall-
Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar valur 
miżjud filwaqt li jnaqqsu kemm jista’ jkun 
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Unjoni tgħal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż skont l-
Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, 
u li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u reġjonali.

l-ispejjeż esterni fir-rigward tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal żvilupp intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv fil-limiti taż-żmien 
tal-qafas finanzjarju multiannwali 2014-
2020, li jindirizzaw l-isfidi identifikati fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill 
adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, 
u li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u reġjonali.

Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw 
jekk il-kundizzjonalitajiet ex ante humiex 
sodisfatti.

2. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw 
jekk il-kundizzjonalitajiet ex ante humiex 
sodisfatti. L-evalwazzjoni għandha tkun 
ibbażata fuq metodoloġija komuni u 
għandha tinvolvi s-sħab imsemmija fl-
Artikolu 5.

Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull prijorità għandha tistabbilixxi l-
indikaturi għall-valutazzjoni tal-progress 
tal-implimentazzjoni tal-programm lejn l-
ilħuq tal-objettivi bħala l-bażi għall-
monitoraġġ, l-valutazzjoni u r-reviżjoni tal-
prestazzjoni. Dawn għandhom jinkludu:

Kull prijorità għandha tistabbilixxi l-
indikaturi kwalitattivi u kwantitattivi li 
jistgħu jitkejlu għall-valutazzjoni tal-
progress tal-implimentazzjoni tal-
programm lejn l-ilħuq tal-objettivi bħala l-
bażi għall-monitoraġġ, l-valutazzjoni u r-
reviżjoni tal-prestazzjoni. Dawn għandhom 
jinkludu:

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) indikaturi relatati mal-impatt tal-
operazzjonijiet fuq l-emissjonijiet tal-
ħsejjes, l-ambjent, is-sikurezza u t-tibdil 
fil-klima, skont il-miri tal-UE 2020.

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull programm, għajr dawk li jkopru 
esklussivament l-għajnuna teknika, għandu 
jinkludi deskrizzjoni tal-azzjonijiet biex
jiġu kkunsidrati l-prinċipji stabbiliti fl-
Artikoli 7 u 8.

4. Kull programm, għajr dawk li jkopru 
esklussivament l-għajnuna teknika, għandu 
jinkludi objettivi u miri kwalitattivi u 
kwantitattivi li jistgħu jitkejlu, indikaturi 
speċifiċi skont il-programm u deskrizzjoni 
tal-azzjonijiet biex ikunu konformi mal-
prinċipji stabbiliti fl-Artikoli 7 u 8.

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Biex jittejjeb it-tqassim tal-benefiċċji 
mill-miżuri ambjentali tal-UE1, kull 
programm, pjan u proġett għandu 
jistabbilixxi r-riżultati tal-Istati Membri u 
l-evalwazzjoni ambjentali tal-promoturi l-
oħra tal-proġetti, b'mod partikolari abbażi 
tad-Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE tas-
27 ta' Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti 
ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent2, id-Direttiva 2001/42/KE tal-
parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 
ta' Ġunju 2001 dwar l-istima tal-effetti ta' 
ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent3 
u 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar 
il-konservazzjoni tal-habitat naturali u 
tal-fawna u l-flora selvaġġa4, u d-Direttivi 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill: 
2000/60/KE tat-23 ta’ Ottubru 2000 li 
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tistabilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-
ilma5, u 2009/147/KE tat-30 ta’ 
Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni 
tal-għasafar selvaġġi6, sabiex ikunu 
evitati, jew fejn possibbli miġġielda jew 
ikkumpensati għal impatti negattivi fuq l-
ambjent, bħall-frammentazzjoni tal-
pajsaġġ, l-issiġillar tal-ħamrija, it-tniġġiż 
tal-ilma u tal-arja kif ukoll l-istorbju u 
biex tkun protetta b’mod effettiv il-
bijodiversità.
_________________________
1 Ara COM 2012 95 finali "Nisfruttaw 
aħjar il-benefiċċji tal-miżuri ambjentali 
tal-UE: nibnu l-fiduċja permezz ta’ 
għarfien u rispons aħjar".
2 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40.
3 ĠU L 197, 21.7.2001.
4 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.
5 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.
6 ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-koerenza fil-leġiżlazzjoni tal-UE, il-kliem tal-proposta tal-Kummissjoni 
dwar il-protezzjoni tal-ambjent (Artikolu 42) fi ħdan ir-rieżami tal-linji gwida tal-Unjoni 
għall-iżvilupp tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew (COM/2011/0650) ġie integrat.

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4c. Kull programm, pjan u proġett relatat 
mat-trasport u l-mobilità għandu jkun 
ibbażat fuq evalwazzjoni tal-effetti fuq is-
sigurtà u fuq l-evitar ta' inċidenti bi qbil 
mal-miri tal-Unjoni biex jonqsu l-
inċidenti mortali bin-nofs sal-2020.
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Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-progress lejn il-kisba tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, partikolarment fir-
rigward tal-għanijiet stabbiliti għal kull 
programm fil-qafas tal-prestazzjoni u s-
sostenn użat għall-objettivi marbutin mat-
tibdil fil-klima;

(b) il-progress lejn il-kisba tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir u żvilupp
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
partikolarment fir-rigward tal-għanijiet
kwalitattivi u kwantitattivi li jistgħu 
jitkejlu stabbiliti għal kull programm fil-
qafas tal-prestazzjoni u s-sostenn użat 
għall-objettivi marbutin mat-tibdil fil-klima
u l-bijodiversità;

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
valutazzjonijiet ex ante biex itejbu l-
kwalità tat-tfassil ta’ kull programm.

1. L-Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni u taħt il-gwida tagħha,
għandhom iwettqu valutazzjonijiet ex ante 
biex itejbu l-kwalità tat-tfassil ta’ kull 
programm.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) l-adegwatezza ta’ miżuri ppjanati biex 
jiġi promoss l-iżvilupp sostenibbli.

(m) l-adegwatezza ta’ miżuri ppjanati biex 
jiġi promoss l-iżvilupp sostenibbli u biex l-
ispejjeż esterni jitnaqqsu kemm jista’ 
jkun.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, jew 
f’isimha, il-Fondi tal-QSK jistgħu jsostnu 
l-miżuri ta’ tħejjija, ta’ sorveljanza, ta’ 
amministrazzjoni, ta’ għajnuna teknika, ta’ 
awditjar u ta’ kontroll neċessarji għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, jew 
f’isimha, jew fuq talba ta’ Stat Membru u 
wara l-approvazzjoni mill-Kummissjoni,
il-Fondi tal-QSK jistgħu jsostnu l-miżuri 
ta’ tħejjija, ta’ sorveljanza, ta’ 
amministrazzjoni, ta’ għajnuna teknika, ta’ 
awditjar u ta’ kontroll neċessarji għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dħul nett iġġenerat wara t-tlestija ta’ 
operazzjoni matul perjodu speċifiku ta’ 
referenza għandu jiġi determinat bil-
quddiem permezz ta’ wieħed mill-metodi li 
ġejjin:

Dħul nett iġġenerat wara t-tlestija ta’ 
operazzjoni matul perjodu speċifiku ta’ 
referenza għandu jiġi determinat bil-
quddiem permezz ta’:

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) waqfien jew rilokazzjoni ta’ attività 
produttiva;

(a) waqfien jew rilokazzjoni totali jew 
parzjali ta’ attività produttiva;

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
billi timplimenta att li jistabbilixxi l-
ammont li għandu jiġi trasferit mill-

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
billi timplimenta att li jistabbilixxi l-
ammont li għandu jiġi trasferit mill-
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allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni għal 
kull Stat Membru, għall-perjodu sħiħ. L-
allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni ta’ kull 
Stat Membru għandha titnaqqas kif 
meħtieġ.

allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni għal 
kull Stat Membru, għall-perjodu sħiħ. L-
allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni ta’ kull 
Stat Membru għandha titnaqqas kif 
meħtieġ, biex l-ammont ikun jista’ jiġi 
allokat espliċitament lill-Istat Membru 
kkonċernat, taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni skont il-
faċilità Connecting Europa għandu jiġi 
implimentat skont l-Artikolu [13] tar-
Regolament (EU) [...]/2012 dwar l-
istabbilizzazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa35 , f’relazzjoni ma’ proġetti 
elenkati fl-Anness 1 ta’ dan ir-Regolament, 
bl-għoti tal-akbar prijorità possibbli lil 
proġetti li jkunu jirrispettaw l-
allokazzjonijiet nazzjonali skont il-Fond ta’ 
Koeżjoni.

Is-sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni skont il-
faċilità Connecting Europa għandu jiġi 
implimentat skont l-Artikolu [13] tar-
Regolament (EU) [...]/2012 dwar l-
istabbilizzazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa35 , f’relazzjoni ma’ proġetti 
elenkati fl-Anness 1 ta’ dan ir-Regolament, 
bl-għoti ta’ prijorità lil proġetti li jkunu 
jirrispettaw l-allokazzjonijiet nazzjonali 
skont il-Fond ta’ Koeżjoni u l-iżgurar li 
ma tkun possibbli l-ebda distorsjoni tal-
allokazzjonijiet nazzjonali. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi l-
koordinazzjoni u l-għajnuna meħtieġa 
lill-Istati Membri eliġibbli bil-għan li 
jitneħħew l-ostakoli amministrattivi u 
burokratiċi u jiġi żgurat proċess 
trasparenti tal-għażla tal-proġetti.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 87 - paragrafu 2 – punt c - punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) fejn xieraq, il-kontribuzzjoni tal-
inverventi ppjanati lejn strateġiji 
makroreġjonali u strateġiji dwar qiegħ il-

(vi) fejn xieraq, il-kontribuzzjoni tal-
inverventi ppjanati lejn strateġiji 
makroreġjonali u strateġiji u sinerġiji tal-



PE486.053v02-00 18/39 AD\906416MT.doc

MT

baħar; baċiri tal-baħar u tax-xmajjar;

Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
opinjoni tal-korpi nazzjonali tal-
ugwaljanza dwar il-miżuri stabbiliti fil-
punti (ii) u (iii) mal-proposta għal 
programm operazzjonali taħt il-mira tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi.

L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
opinjoni tal-korpi u s-sħab nazzjonali tal-
ugwaljanza u ambjentali dwar il-miżuri 
stabbiliti fil-punti (i), (ii) u (iii) mal-
proposta għal programm operazzjonali taħt 
il-mira tal-Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi.

Emenda 34

Proposta għal regolament

Artikolu 111 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-awtosostenibilità ekonomika u 
finanzjarja tal-proġett, billi jiġu preferuti 
operazzjonijiet li jiġġeneraw il-qligħ b'rati 
ogħla ta' kofinanzjament meta mqabbla 
ma' dawk applikati għal operazzjonijiet li 
ma jiġġenerawx qligħ;

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 144a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 144a
Trasparenza

Il-Kummissjoni għandha tippubblika fuq 
il-websajt tagħha l-Kuntratti ta' Sħubija, 
il-programmi, l-istrateġiji ta’ żvilupp 
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lokali, il-programmi operazzjonali, il-
proġetti maġġuri u l-pjanijiet ta’ azzjoni 
konġunti kollha adottati mill-
Kummissjoni, għal kull Stat Membru; 

Emenda 36

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 3 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– trasparenti, b’objettivi oġġettivament 
verifikabbli u fejn id-dejta tas-sors li tkun 
ġiet identifikata tkun disponibbli 
pubblikament;

– trasparenti, faċli li wieħed jifhimhom,
b’objettivi oġġettivament verifikabbli u 
fejn id-dejta tas-sors li tkun ġiet 
identifikata tkun disponibbli pubblikament;

Emenda 37

Proposta għal regolament
Anness IV – ringiela 7 

Test propost mill-Kummissjoni

7. Il-promozzjoni ta' 
trasport sostenibbli u t-
tneħħija ta' toroq li 
jidjiequ f'netwerks 
infrastrutturali prinċipali: 
(imsemmija fl-Artikolu 
9(7))

7.1. Triq: L-eżistenza ta’ 
pjan tat-trasport 
nazzjonali komprensiv li 
jinkludi prijoritizzazzjoni 
xierqa ta’ investimenti fil-
qalba tan-Netwerk 
Ewropew tal-Infrastruttura
tat-Trasport (TEN-T) , 
fin-netwerk komprensiv 
(investimenti oħra għajr 
it-TEN-T ewlieni) u fil-
konnettività sekondarja 
(inkluż it-trasport 
pubbliku fil-livell 
reġjonali u lokali).

Ikun hemm pjan tat-
trasport komprensiv li 
jinkludi:

prijoritizzazzjoni ta’ 
investimenti fin-netwerk 
TEN-T ewlieni, fin-
netwerk komprensiv u fil-
konnettività sekondarja. 
Il-prijoritizzazzjoni 
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għandha tqis il-
kontribuzzjoni tal-
investimenti fil-mobilità, 
fis-sostenibbiltà, it-tnaqqis 
tal-emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta' serra u 
l-kontribut għaż-żona tat-
trasport Unika Ewropea;

sensiela ta’ proġetti 
realistiċi u maturi (inklużi 
skeda ta' tqassim biż-
żmien, il-qafas tal-baġit);

evalwazzjoni ambjentali 
strateġika li tissodisfa r-
rekwiżiti legali għall-pjan 
tat-trasport; 

miżuri biex tissaħħaħ il-
kapaċità ta’ korpi 
intermedjarji u ta' 
benefiċjarji li jwettqu 
sensiela ta' proġetti.

7.2. Ferrovija: Li fil-pjan 
nazzjonali u komprensiv 
ta' trasport ikun hemm 
kapitolu iddedikat għall-
iżvilupp tal-ferrovija li 
jipprijoritizza kif xieraq l-
investimenti fil-qalba tan-
netwerk tan-Netwerk 
Trans Ewropew tal-
Infrasruttura tat-Trasport 
(TEN-T), fin-netwerk 
komprensiv (investimenti 
oħra barra minn dawk fil-
qalba tat-TEN-T) u fil-
konnettività sekondarja 
tas-sistema tal-ferrovija 
skont il-kontributi fil-
mobilità, fis-sostenibilità, 
fl-effetti wiesa' tan-
netwerk nazzjonali u 
Ewropew. L-investimenti 
jkopru assi mobbli u l-
interoperabilità u t-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet. 

Ikun hemm kapitolu dwar 
l-iżvilupp tal-ferroviji fi 
ħdan il-pjan tat-trasport 
komprensiv li jinkludi:
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sensiela ta’ proġetti 
realistiċi u maturi (inklużi 
skeda ta' tqassim biż-
żmien, il-qafas tal-baġit);

evalwazzjoni ambjentali 
strateġika li tissodisfa r-
rekwiżiti legali għall-pjan 
tat-trasport; 

miżuri biex tissaħħaħ il-
kapaċità ta’ korpi 
intermedjarji u ta' 
benefiċjarji li jwettqu 
sensiela ta' proġetti.

Emenda tal-Parlament

7. Il-promozzjoni ta' 
trasport sostenibbli, it-
tneħħija ta' toroq li 
jidjiequ f'netwerks 
infrastrutturali prinċipali u 
t-tgħaqqid tal-punti 
skonnessi fir-rotot 
transkonfinali, bil-ħsieb 
li tiġi ggarantita 
komodalità effiċjenti
(imsemmija fl-Artikolu 
9(7)); 

7.1. Triq: L-eżistenza ta’ 
pjan tat-trasport 
nazzjonali komprensiv li 
jinkludi prijoritizzazzjoni 
xierqa ta’ investimenti fil-
qalba tan-Netwerk 
Ewropew tal-Infrastruttura 
tat-Trasport (TEN-T) , 
fin-netwerk komprensiv 
(investimenti oħra għajr 
it-TEN-T ewlieni) u fil-
konnettività sekondarja 
(inkluż it-trasport 
pubbliku fil-livell 
reġjonali u lokali).

Ikun hemm pjan tat-
trasport komprensiv li 
jinkludi:

prijoritizzazzjoni ta’ 
investimenti fin-netwerk 
TEN-T ewlieni, fin-
netwerk komprensiv u fil-
konnettività sekondarja. 
Il-prijoritizzazzjoni 
għandha tqis il-
kontribuzzjoni tal-
investimenti fil-mobilità, 
fis-sostenibbiltà, it-tnaqqis 
tal-emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta' serra u 
l-kontribut għaż-żona tat-
trasport Unika Ewropea;

sensiela ta’ proġetti 
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realistiċi u maturi (inklużi 
skeda ta' tqassim biż-
żmien, il-qafas tal-baġit);

evalwazzjoni ambjentali 
strateġika li tissodisfa r-
rekwiżiti legali għall-pjan 
tat-trasport; 

miżuri biex tissaħħaħ il-
kapaċità ta’ korpi 
intermedjarji u ta' 
benefiċjarji li jwettqu 
sensiela ta' proġetti.

7.2. Ferrovija: Li fil-pjan 
nazzjonali u komprensiv 
ta' trasport ikun hemm 
kapitolu iddedikat għall-
iżvilupp tal-ferrovija li 
jipprijoritizza kif xieraq l-
investimenti fil-qalba tan-
netwerk tan-Netwerk 
Trans Ewropew tal-
Infrasruttura tat-Trasport 
(TEN-T), fin-netwerk 
komprensiv (investimenti 
oħra barra minn dawk fil-
qalba tat-TEN-T) u fil-
konnettività sekondarja 
tas-sistema tal-ferrovija 
skont il-kontributi fil-
mobilità, fis-sostenibilità, 
fl-effetti wiesa' tan-
netwerk nazzjonali u 
Ewropew. L-investimenti 
jkopru assi mobbli u l-
interoperabilità u t-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet. 

Ikun hemm kapitolu dwar 
l-iżvilupp tal-ferroviji fi 
ħdan il-pjan tat-trasport 
komprensiv li jinkludi:

sensiela ta’ proġetti 
realistiċi u maturi (inklużi 
skeda ta' tqassim biż-
żmien, il-qafas tal-baġit);

evalwazzjoni ambjentali 
strateġika li tissodisfa r-
rekwiżiti legali għall-pjan 
tat-trasport; 



AD\906416MT.doc 23/39 PE486.053v02-00

MT

miżuri biex tissaħħaħ il-
kapaċità ta’ korpi 
intermedjarji u ta' 
benefiċjarji li jwettqu 
sensiela ta' proġetti.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Anness IV – ringiela 7.1 

Test propost mill-Kummissjoni

7. Il-promozzjoni ta' 
trasport sostenibbli u t-
tneħħija ta' toroq li 
jidjiequ f'netwerks 
infrastrutturali prinċipali: 
(imsemmija fl-Artikolu 
9(7))

7.1. Triq: L-eżistenza ta’ 
pjan tat-trasport 
nazzjonali komprensiv li 
jinkludi prijoritizzazzjoni 
xierqa ta’ investimenti fil-
qalba tan-Netwerk 
Ewropew tal-Infrastruttura 
tat-Trasport (TEN-T) , 
fin-netwerk komprensiv 
(investimenti oħra għajr 
it-TEN-T ewlieni) u fil-
konnettività sekondarja 
(inkluż it-trasport 
pubbliku fil-livell
reġjonali u lokali). 

– Ikun hemm pjan tat-
trasport komprensiv li 
jinkludi:

– prijoritizzazzjoni ta’ 
investimenti fin-netwerk 
TEN-T ewlieni, fin-
netwerk komprensiv u fil-
konnettività sekondarja. 
Il-prijoritizzazzjoni 
għandha tqis il-
kontribuzzjoni tal-
investimenti fil-mobilità, 
fis-sostenibbiltà, it-tnaqqis 
tal-emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta' serra u 
l-kontribut għaż-żona tat-
trasport Unika Ewropea;

– sensiela ta’ proġetti 
realistiċi u maturi (inklużi 
skeda ta' tqassim biż-
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żmien, il-qafas tal-baġit);

– evalwazzjoni ambjentali 
strateġika li tissodisfa r-
rekwiżiti legali għall-pjan 
tat-trasport; 

– miżuri biex tissaħħaħ il-
kapaċità ta’ korpi 
intermedjarji u ta' 
benefiċjarji li jwettqu 
sensiela ta' proġetti.

7.2. Ferrovija: Li fil-pjan 
nazzjonali u komprensiv 
ta' trasport ikun hemm 
kapitolu iddedikat għall-
iżvilupp tal-ferrovija li 
jipprijoritizza kif xieraq l-
investimenti fil-qalba tan-
netwerk tan-Netwerk 
Trans Ewropew tal-
Infrasruttura tat-Trasport 
(TEN-T), fin-netwerk 
komprensiv (investimenti 
oħra barra minn dawk fil-
qalba tat-TEN-T) u fil-
konnettività sekondarja 
tas-sistema tal-ferrovija 
skont il-kontributi fil-
mobilità, fis-sostenibilità, 
fl-effetti wiesa' tan-
netwerk nazzjonali u 
Ewropew. L-investimenti 
jkopru assi mobbli u l-
interoperabilità u t-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet. 

– Ikun hemm kapitolu 
dwar l-iżvilupp tal-
ferroviji fi ħdan il-pjan 
tat-trasport komprensiv li 
jinkludi:

2. sensiela ta’ proġetti 
realistiċi u maturi (inkluż 
skeda ta’ tqassim skont iż-
żmien, qafas tal-baġit);

3. evalwazzjoni 
ambjentali strateġika li 
tissodisfa r-rekwiżiti 
legali għall-pjan tat-
trasport; 

4. miżuri biex tissaħħaħ il-
kapaċità ta’ korpi 
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intermedjarji u ta' 
benefiċjarji li jwettqu 
sensiela ta' proġetti.

Emenda tal-Parlament

7. Il-promozzjoni ta' 
trasport sostenibbli u t-
tneħħija ta' toroq li 
jidjiequ f'netwerks 
infrastrutturali prinċipali: 
(imsemmija fl-Artikolu 
9(7))

7.1. Triq: L-eżistenza ta’ 
pjan tat-trasport 
nazzjonali komprensiv li 
jinkludi prijoritizzazzjoni 
xierqa ta’ investimenti fil-
qalba tan-Netwerk 
Ewropew tal-Infrastruttura 
tat-Trasport (TEN-T) , 
fin-netwerk komprensiv 
(investimenti oħra għajr 
it-TEN-T ewlieni) u fil-
konnettività sekondarja 
(inkluż it-trasport 
pubbliku fil-livell 
reġjonali u lokali). 

– Ikun hemm pjan tat-
trasport komprensiv li 
jinkludi:

– prijoritizzazzjoni ta’ 
investimenti fin-netwerk 
TEN-T ewlieni, fin-
netwerk komprensiv u fil-
konnettività sekondarja. 
Il-prijoritizzazzjoni 
għandha tqis il-
kontribuzzjoni tal-
investimenti fil-mobilità, 
fis-sostenibbiltà (inkluża 
s-sigurtà), it-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta’ gassijiet 
b’effett ta' serra u l-
kontribut għaż-żona tat-
trasport Unika Ewropea;

– sensiela ta’ proġetti 
realistiċi u maturi (inklużi 
skeda ta' tqassim biż-
żmien, il-qafas tal-baġit);

– evalwazzjoni ambjentali 
strateġika li tissodisfa r-
rekwiżiti legali għall-pjan 
tat-trasport; 

– miżuri biex tissaħħaħ il-
kapaċità ta’ korpi 
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intermedjarji u ta' 
benefiċjarji li jwettqu 
sensiela ta' proġetti.

7.2. Ferrovija: Li fil-pjan 
nazzjonali u komprensiv 
ta' trasport ikun hemm 
kapitolu iddedikat għall-
iżvilupp tal-ferrovija li 
jipprijoritizza kif xieraq l-
investimenti fil-qalba tan-
netwerk tan-Netwerk 
Trans Ewropew tal-
Infrasruttura tat-Trasport 
(TEN-T), fin-netwerk 
komprensiv (investimenti 
oħra barra minn dawk fil-
qalba tat-TEN-T) u fil-
konnettività sekondarja 
tas-sistema tal-ferrovija 
skont il-kontributi fil-
mobilità, fis-sostenibilità, 
fl-effetti wiesa' tan-
netwerk nazzjonali u 
Ewropew. L-investimenti 
jkopru assi mobbli u l-
interoperabilità u t-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet. 

– Ikun hemm kapitolu 
dwar l-iżvilupp tal-
ferroviji fi ħdan il-pjan 
tat-trasport komprensiv li 
jinkludi:

2. sensiela ta’ proġetti 
realistiċi u maturi (inkluż 
skeda ta’ tqassim skont iż-
żmien, qafas tal-baġit);

3. evalwazzjoni 
ambjentali strateġika li 
tissodisfa r-rekwiżiti 
legali għall-pjan tat-
trasport; 

4. miżuri biex tissaħħaħ il-
kapaċità ta’ korpi 
intermedjarji u ta' 
benefiċjarji li jwettqu 
sensiela ta' proġetti.
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Emenda 39

Proposta għal regolament
Anness IV – ringiela 7.1 

Test propost mill-Kummissjoni

7. Il-promozzjoni ta' 
trasport sostenibbli u t-
tneħħija ta' toroq li 
jidjiequ f'netwerks 
infrastrutturali prinċipali: 
(imsemmija fl-Artikolu 
9(7))

7.1. Triq: L-eżistenza ta’ 
pjan tat-trasport 
nazzjonali komprensiv li 
jinkludi prijoritizzazzjoni 
xierqa ta’ investimenti fil-
qalba tan-Netwerk 
Ewropew tal-Infrastruttura 
tat-Trasport (TEN-T) , 
fin-netwerk komprensiv 
(investimenti oħra għajr 
it-TEN-T ewlieni) u fil-
konnettività sekondarja 
(inkluż it-trasport 
pubbliku fil-livell 
reġjonali u lokali). 

– Ikun hemm pjan tat-
trasport komprensiv li 
jinkludi:

– prijoritizzazzjoni ta’ 
investimenti fin-netwerk 
TEN-T ewlieni, fin-
netwerk komprensiv u fil-
konnettività sekondarja. 
Il-prijoritizzazzjoni 
għandha tqis il-
kontribuzzjoni tal-
investimenti fil-mobilità, 
fis-sostenibbiltà, it-tnaqqis 
tal-emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta' serra u 
l-kontribut għaż-żona tat-
trasport Unika Ewropea;

– sensiela ta’ proġetti 
realistiċi u maturi (inklużi 
skeda ta' tqassim biż-
żmien, il-qafas tal-baġit);

– evalwazzjoni ambjentali 
strateġika li tissodisfa r-
rekwiżiti legali għall-pjan 
tat-trasport; 

– miżuri biex tissaħħaħ il-
kapaċità ta’ korpi 
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intermedjarji u ta' 
benefiċjarji li jwettqu 
sensiela ta' proġetti.

7.2. Ferrovija: Li fil-pjan 
nazzjonali u komprensiv 
ta' trasport ikun hemm 
kapitolu iddedikat għall-
iżvilupp tal-ferrovija li 
jipprijoritizza kif xieraq l-
investimenti fil-qalba tan-
netwerk tan-Netwerk 
Trans Ewropew tal-
Infrasruttura tat-Trasport 
(TEN-T), fin-netwerk 
komprensiv (investimenti 
oħra barra minn dawk fil-
qalba tat-TEN-T) u fil-
konnettività sekondarja 
tas-sistema tal-ferrovija 
skont il-kontributi fil-
mobilità, fis-sostenibilità, 
fl-effetti wiesa' tan-
netwerk nazzjonali u 
Ewropew. L-investimenti 
jkopru assi mobbli u l-
interoperabilità u t-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet. 

– Ikun hemm kapitolu 
dwar l-iżvilupp tal-
ferroviji fi ħdan il-pjan 
tat-trasport komprensiv li 
jinkludi:

2. sensiela ta’ proġetti 
realistiċi u maturi (inkluż 
skeda ta’ tqassim skont iż-
żmien, qafas tal-baġit);

3. evalwazzjoni 
ambjentali strateġika li 
tissodisfa r-rekwiżiti 
legali għall-pjan tat-
trasport; 

4. miżuri biex tissaħħaħ il-
kapaċità ta’ korpi 
intermedjarji u ta' 
benefiċjarji li jwettqu 
sensiela ta' proġetti.

Emenda tal-Parlament

7. Il-promozzjoni ta' 
trasport sostenibbli u t-

7.1. Triq: L-eżistenza ta’ 
pjan tat-trasport 

– Ikun hemm pjan tat-
trasport komprensiv li 
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tneħħija ta' toroq li 
jidjiequ f'netwerks 
infrastrutturali prinċipali: 
(imsemmija fl-Artikolu 
9(7))

nazzjonali komprensiv li 
jinkludi prijoritizzazzjoni 
xierqa ta’ investimenti fil-
qalba tan-Netwerk 
Ewropew tal-Infrastruttura 
tat-Trasport (TEN-T) , 
fin-netwerk komprensiv 
(investimenti oħra għajr 
it-TEN-T ewlieni) u fil-
konnettività sekondarja 
(inkluż it-trasport 
pubbliku fil-livell 
reġjonali u lokali). 
Traspożizzjoni u 
applikazzjoni tad-
Direttiva 2011/76/KE 
dwar il-ħlas li jrid isir 
minn vetturi ta' 
merkanzija tqila għall-
użu ta' ċerti 
infrastrutturi. 

jinkludi:

– prijoritizzazzjoni ta’ 
investimenti fin-netwerk 
TEN-T ewlieni, fin-
netwerk komprensiv u fil-
konnettività sekondarja. 
Il-prijoritizzazzjoni 
għandha tqis il-
kontribuzzjoni tal-
investimenti fil-mobilità, 
fis-sostenibbiltà, it-tnaqqis 
tal-emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta' serra u 
l-kontribut għaż-żona tat-
trasport Unika Ewropea;

– sensiela ta’ proġetti 
realistiċi u maturi (inklużi 
skeda ta' tqassim biż-
żmien, il-qafas tal-baġit);

– evalwazzjoni ambjentali 
strateġika li tissodisfa r-
rekwiżiti legali għall-pjan 
tat-trasport; 

– miżuri biex tissaħħaħ il-
kapaċità ta’ korpi 
intermedjarji u ta' 
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benefiċjarji li jwettqu 
sensiela ta' proġetti.

– Sistemi nazzjonali ta' 
ħlas tal-utenti tat-toroq 
implimetati, bi qbil mad-
dispożizzjonijiet ta' 
2011/76/UE, inkluż l-
irkupru tal-ispejjeż għall-
infrastruttura, l-istorbju 
u t-tniġġis tal-arja, 
applikati fl-awtostradi 
kollha sa mill-bidu tal-
operat tagħhom.

7.2. Ferrovija: Li fil-pjan 
nazzjonali u komprensiv 
ta' trasport ikun hemm 
kapitolu iddedikat għall-
iżvilupp tal-ferrovija li 
jipprijoritizza kif xieraq l-
investimenti fil-qalba tan-
netwerk tan-Netwerk 
Trans Ewropew tal-
Infrasruttura tat-Trasport 
(TEN-T), fin-netwerk 
komprensiv (investimenti 
oħra barra minn dawk fil-
qalba tat-TEN-T) u fil-
konnettività sekondarja 
tas-sistema tal-ferrovija 
skont il-kontributi fil-
mobilità, fis-sostenibilità, 
fl-effetti wiesa' tan-
netwerk nazzjonali u 
Ewropew. L-investimenti 
jkopru assi mobbli u l-
interoperabilità u t-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet. 

– Ikun hemm kapitolu 
dwar l-iżvilupp tal-
ferroviji fi ħdan il-pjan 
tat-trasport komprensiv li 
jinkludi:

2. sensiela ta’ proġetti 
realistiċi u maturi (inkluż 
skeda ta’ tqassim skont iż-
żmien, qafas tal-baġit);

3. evalwazzjoni 
ambjentali strateġika li 
tissodisfa r-rekwiżiti 
legali għall-pjan tat-
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trasport; 

4. miżuri biex tissaħħaħ il-
kapaċità ta’ korpi 
intermedjarji u ta' 
benefiċjarji li jwettqu 
sensiela ta' proġetti.

Ġustifikazzjoni

Bħalissa, il-Politika ta' Koeżjoni tippermetti l-finanzjament tal-kostruzzjoni ta' motorways 
ġodda mingħajr ħlas mill-utent sa minn meta jibdew jintużaw. Din id-dispożizzjoni għandha 
tiżgura li s-sistemi nazzjonali ta' ħlas mill-utent jiġu applikati għall-proġetti kollha li jirċievu 
kofinanzjament mill-UE u li d-dħul jintuża għall-irkupru tal-ispejjeż tal-infrastruttura, u 
b'hekk jonqos il-kofinanzjament neċessarju.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Anness IV – ringiela 7.1 

Test propost mill-Kummissjoni

7. Il-promozzjoni ta' 
trasport sostenibbli u t-
tneħħija ta' toroq li 
jidjiequ f'netwerks 
infrastrutturali prinċipali: 
(imsemmija fl-Artikolu 
9(7))

7.1. Triq: L-eżistenza ta’ 
pjan tat-trasport 
nazzjonali komprensiv li 
jinkludi prijoritizzazzjoni 
xierqa ta’ investimenti fil-
qalba tan-Netwerk 
Ewropew tal-Infrastruttura 
tat-Trasport (TEN-T) , 
fin-netwerk komprensiv 
(investimenti oħra għajr 
it-TEN-T ewlieni) u fil-
konnettività sekondarja 
(inkluż it-trasport 
pubbliku fil-livell 
reġjonali u lokali).

Ikun hemm pjan tat-
trasport komprensiv li 
jinkludi:

prijoritizzazzjoni ta’ 
investimenti fin-netwerk 
TEN-T ewlieni, fin-
netwerk komprensiv u fil-
konnettività sekondarja. 
Il-prijoritizzazzjoni 
għandha tqis il-
kontribuzzjoni tal-
investimenti fil-mobilità, 
fis-sostenibbiltà, it-tnaqqis 



PE486.053v02-00 32/39 AD\906416MT.doc

MT

tal-emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta' serra u 
l-kontribut għaż-żona tat-
trasport Unika Ewropea;

sensiela ta’ proġetti 
realistiċi u maturi (inklużi 
skeda ta' tqassim biż-
żmien, il-qafas tal-baġit);

evalwazzjoni ambjentali 
strateġika li tissodisfa r-
rekwiżiti legali għall-pjan 
tat-trasport; 

miżuri biex tissaħħaħ il-
kapaċità ta’ korpi 
intermedjarji u ta' 
benefiċjarji li jwettqu 
sensiela ta' proġetti.

7.2. Ferrovija: Li fil-pjan 
nazzjonali u komprensiv 
ta' trasport ikun hemm 
kapitolu iddedikat għall-
iżvilupp tal-ferrovija li 
jipprijoritizza kif xieraq l-
investimenti fil-qalba tan-
netwerk tan-Netwerk 
Trans Ewropew tal-
Infrasruttura tat-Trasport 
(TEN-T), fin-netwerk 
komprensiv (investimenti 
oħra barra minn dawk fil-
qalba tat-TEN-T) u fil-
konnettività sekondarja 
tas-sistema tal-ferrovija 
skont il-kontributi fil-
mobilità, fis-sostenibilità, 
fl-effetti wiesa' tan-
netwerk nazzjonali u 
Ewropew. L-investimenti 
jkopru assi mobbli u l-
interoperabilità u t-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet. 

Ikun hemm kapitolu dwar 
l-iżvilupp tal-ferroviji fi 
ħdan il-pjan tat-trasport 
komprensiv li jinkludi:

sensiela ta’ proġetti 
realistiċi u maturi (inklużi 
skeda ta' tqassim biż-
żmien, il-qafas tal-baġit);
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evalwazzjoni ambjentali 
strateġika li tissodisfa r-
rekwiżiti legali għall-pjan 
tat-trasport; 

miżuri biex tissaħħaħ il-
kapaċità ta’ korpi 
intermedjarji u ta' 
benefiċjarji li jwettqu 
sensiela ta' proġetti.

Emenda tal-Parlament

7. Il-promozzjoni ta' 
trasport sostenibbli u t-
tneħħija ta' toroq li 
jidjiequ f'netwerks 
infrastrutturali prinċipali: 
(imsemmija fl-Artikolu 
9(7))

7.1. Triq u passaġġ tal-
ilma navigabbli: L-
eżistenza ta’ pjan tat-
trasport nazzjonali 
komprensiv, effiċjenti u 
komodali li jinkludi 
prijoritizzazzjoni xierqa 
ta’ investimenti, inklużi 
sistemi ta' trasport 
intelliġenti fil-qalba tan-
Netwerk Ewropew tal-
Infrastruttura tat-Trasport 
(TEN-T) , fin-netwerk 
komprensiv (investimenti 
oħra għajr it-TEN-T 
ewlieni) u fil-konnettività 
sekondarja (inkluż it-
trasport pubbliku fil-livell 
reġjonali u lokali).

Ikun hemm pjan tat-
trasport komprensiv li 
jinkludi:

prijoritizzazzjoni ta’ 
investimenti fin-netwerk 
TEN-T ewlieni, fin-
netwerk komprensiv u fil-
konnettività sekondarja. 
Il-prijoritizzazzjoni 
għandha tqis il-
kontribuzzjoni tal-
investimenti fil-mobilità, 
fis-sostenibbiltà, it-tnaqqis 
tal-emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta' serra u 
l-kontribut għaż-żona tat-
trasport Unika Ewropea;

sensiela ta’ proġetti 
realistiċi u maturi (inklużi 
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skeda ta' tqassim biż-
żmien, il-qafas tal-baġit);

evalwazzjoni ambjentali 
strateġika li tissodisfa r-
rekwiżiti legali għall-pjan 
tat-trasport; 

miżuri biex tissaħħaħ il-
kapaċità ta’ korpi 
intermedjarji u ta' 
benefiċjarji li jwettqu 
sensiela ta' proġetti.

7.2. Ferrovija: Li fil-pjan 
nazzjonali u komprensiv 
ta' trasport ikun hemm 
kapitolu iddedikat għall-
iżvilupp tal-ferrovija li 
jipprijoritizza kif xieraq l-
investimenti fil-qalba tan-
netwerk tan-Netwerk 
Trans Ewropew tal-
Infrasruttura tat-Trasport 
(TEN-T), fin-netwerk 
komprensiv (investimenti 
oħra barra minn dawk fil-
qalba tat-TEN-T) u fil-
konnettività sekondarja 
tas-sistema tal-ferrovija 
skont il-kontributi fil-
mobilità, fis-sostenibilità, 
fl-effetti wiesa' tan-
netwerk nazzjonali u 
Ewropew. L-investimenti 
jkopru assi mobbli u l-
interoperabilità u t-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet. 

Ikun hemm kapitolu dwar 
l-iżvilupp tal-ferroviji fi 
ħdan il-pjan tat-trasport 
komprensiv li jinkludi:

sensiela ta’ proġetti 
realistiċi u maturi (inklużi 
skeda ta' tqassim biż-
żmien, il-qafas tal-baġit);

evalwazzjoni ambjentali 
strateġika li tissodisfa r-
rekwiżiti legali għall-pjan 
tat-trasport; 

miżuri biex tissaħħaħ il-
kapaċità ta’ korpi 
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intermedjarji u ta' 
benefiċjarji li jwettqu 
sensiela ta' proġetti.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Anness IV – ringiela 7.2 

Test propost mill-Kummissjoni

7. Il-promozzjoni ta' 
trasport sostenibbli u t-
tneħħija ta' toroq li 
jidjiequ f'netwerks 
infrastrutturali prinċipali: 
(imsemmija fl-Artikolu 
9(7))

7.1. Triq: L-eżistenza ta’ 
pjan tat-trasport 
nazzjonali komprensiv li 
jinkludi prijoritizzazzjoni 
xierqa ta’ investimenti fil-
qalba tan-Netwerk 
Ewropew tal-Infrastruttura 
tat-Trasport (TEN-T) , 
fin-netwerk komprensiv 
(investimenti oħra għajr 
it-TEN-T ewlieni) u fil-
konnettività sekondarja 
(inkluż it-trasport 
pubbliku fil-livell 
reġjonali u lokali).

Ikun hemm pjan tat-
trasport komprensiv li 
jinkludi:

prijoritizzazzjoni ta’ 
investimenti fin-netwerk 
TEN-T ewlieni, fin-
netwerk komprensiv u fil-
konnettività sekondarja. 
Il-prijoritizzazzjoni 
għandha tqis il-
kontribuzzjoni tal-
investimenti fil-mobilità, 
fis-sostenibbiltà, it-tnaqqis 
tal-emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta' serra u 
l-kontribut għaż-żona tat-
trasport Unika Ewropea;

sensiela ta’ proġetti 
realistiċi u maturi (inklużi 
skeda ta' tqassim biż-
żmien, il-qafas tal-baġit);

evalwazzjoni ambjentali 
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strateġika li tissodisfa r-
rekwiżiti legali għall-pjan 
tat-trasport; 

miżuri biex tissaħħaħ il-
kapaċità ta’ korpi 
intermedjarji u ta' 
benefiċjarji li jwettqu 
sensiela ta' proġetti.

7.2. Ferrovija: Li fil-pjan 
nazzjonali u komprensiv 
ta' trasport ikun hemm 
kapitolu iddedikat għall-
iżvilupp tal-ferrovija li 
jipprijoritizza kif xieraq l-
investimenti fil-qalba tan-
netwerk tan-Netwerk 
Trans Ewropew tal-
Infrasruttura tat-Trasport 
(TEN-T), fin-netwerk 
komprensiv (investimenti 
oħra barra minn dawk fil-
qalba tat-TEN-T) u fil-
konnettività sekondarja 
tas-sistema tal-ferrovija 
skont il-kontributi fil-
mobilità, fis-sostenibilità, 
fl-effetti wiesa' tan-
netwerk nazzjonali u 
Ewropew. L-investimenti 
jkopru assi mobbli u l-
interoperabilità u t-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet. 

Ikun hemm kapitolu dwar 
l-iżvilupp tal-ferroviji fi 
ħdan il-pjan tat-trasport 
komprensiv li jinkludi:

sensiela ta’ proġetti 
realistiċi u maturi (inklużi 
skeda ta' tqassim biż-
żmien, il-qafas tal-baġit);

evalwazzjoni ambjentali 
strateġika li tissodisfa r-
rekwiżiti legali għall-pjan 
tat-trasport; 

miżuri biex tissaħħaħ il-
kapaċità ta’ korpi 
intermedjarji u ta' 
benefiċjarji li jwettqu 
sensiela ta' proġetti.
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Emenda tal-Parlament

7. Il-promozzjoni ta' 
trasport sostenibbli u t-
tneħħija ta' toroq li 
jidjiequ f'netwerks 
infrastrutturali prinċipali: 
(imsemmija fl-Artikolu 
9(7))

7.1. Triq: L-eżistenza ta’ 
pjan tat-trasport 
nazzjonali komprensiv li 
jinkludi prijoritizzazzjoni 
xierqa ta’ investimenti fil-
qalba tan-Netwerk 
Ewropew tal-Infrastruttura 
tat-Trasport (TEN-T) , 
fin-netwerk komprensiv 
(investimenti oħra għajr 
it-TEN-T ewlieni) u fil-
konnettività sekondarja 
(inkluż it-trasport 
pubbliku fil-livell 
reġjonali u lokali).

Ikun hemm pjan tat-
trasport komprensiv li 
jinkludi:

prijoritizzazzjoni ta’ 
investimenti fin-netwerk 
TEN-T ewlieni, fin-
netwerk komprensiv u fil-
konnettività sekondarja. 
Il-prijoritizzazzjoni 
għandha tqis il-
kontribuzzjoni tal-
investimenti fil-mobilità, 
fis-sostenibbiltà, it-tnaqqis 
tal-emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta' serra u 
l-kontribut għaż-żona tat-
trasport Unika Ewropea;

sensiela ta’ proġetti 
realistiċi u maturi (inklużi 
skeda ta' tqassim biż-
żmien, il-qafas tal-baġit);

evalwazzjoni ambjentali 
strateġika li tissodisfa r-
rekwiżiti legali għall-pjan 
tat-trasport; 

miżuri biex tissaħħaħ il-
kapaċità ta’ korpi 
intermedjarji u ta' 
benefiċjarji li jwettqu 
sensiela ta' proġetti.

7.2. Ferrovija: Li fil-pjan Ikun hemm kapitolu dwar 
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nazzjonali u komprensiv, 
effiċjenti u komodali ta' 
trasport ikun hemm 
kapitolu iddedikat għall-
iżvilupp tal-ferrovija li 
jipprijoritizza kif xieraq l-
investimenti fil-qalba tan-
netwerk tan-Netwerk 
Trans Ewropew tal-
Infrasruttura tat-Trasport 
(TEN-T), fin-netwerk 
komprensiv (investimenti 
oħra barra minn dawk fil-
qalba tat-TEN-T) u fil-
konnettività sekondarja 
tas-sistema tal-ferrovija 
skont il-kontributi fil-
mobilità, fis-sostenibilità, 
fl-effetti wiesa' tan-
netwerk nazzjonali u 
Ewropew. L-investimenti 
jkopru assi mobbli u l-
interoperabilità u t-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet.

l-iżvilupp tal-ferroviji fi 
ħdan il-pjan tat-trasport 
komprensiv li jinkludi:

sensiela ta’ proġetti 
realistiċi u maturi (inklużi 
skeda ta' tqassim biż-
żmien, il-qafas tal-baġit);

evalwazzjoni ambjentali 
strateġika li tissodisfa r-
rekwiżiti legali għall-pjan 
tat-trasport; 

miżuri biex tissaħħaħ il-
kapaċità ta’ korpi 
intermedjarji u ta' 
benefiċjarji li jwettqu 
sensiela ta' proġetti.
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