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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni tlaqqa' flimkien seba' Fondi Ewropej imħaddma permezz ta' ġestjoni 
kondiviża. L-għan huwa li jinħoloq sett komuni ta' regoli simplifikati u konsolidati, li jnaqqsu 
l-piż amministrattiv għall-awtoritajiet u għall-benefiċjarji tal-programmi. 

Ir-rapporteur taqbel li hemm bżonn approċċ ssemplifikat, aktar flessibbiltà u anqas piż 
amministrattiv bla ħtieġa għall-benefiċjarji u għall-korpi ta' ġestjoni, filwaqt li jinżamm livell 
għoli ta' aċċertament ta' legalità u regolarità. 

Ir-rapporteur tilqa' l-fatt li l-allinjament aktar strett tal-programmi mal-prijoritajiet tal-UE u ż-
żieda fl-effikaċja tagħhom, b'mod speċjali l-ħolqien ta' rabta eqreb mal-proċess tas-Semestru 
Ewropew, huma objettivi ewlenin tar-regolament dwar dispożizzjonijiet komuni (CPR) 
propost. Ir-rapporteur tqis li l-ħtieġa ta' modifiki fil-programm biex jakkomoda r-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi (CSRs) rilevanti adottati jew modifikati mill-bidu 
tal-perjodu ta' programmazzjoni, u t-talba tal-Kummissjoni lil Stat Membru biex jeżamina l-
programmi rilevanti u jipproponi emendi għalihom, fejn dan ikun meħtieġ biex tintrifed l-
implimentazzjoni ta' Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill rilevanti, għandhom jitqiesu biss jekk 
il-fondi kollha disponibbli taħt il-Programm ta' Appoġġ għal Riformi (RSP) għall-Istat 
Membru jiġu assorbiti, peress li l-għodda ta' twettiq tar-riforma fi ħdan l-RSP tkopri riformi li 
għandhom l-għan li jindirizzaw l-isfidi identifikati fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, inklużi 
dawk identifikati fis-CSRs, u l-fondi jiġu allokati lill-Istati Membri abbażi tal-popolazzjoni ta' 
kull Stat Membru fl-ewwel stadju, u fit-tieni stadju permezz tas-sejħiet għal proposti abbażi 
tas-simultanjetà. 

Rigward il-miżuri li jorbtu l-effikaċja tal-fondi ma' governanza ekonomika soda, il-
Kummissjoni u l-Kunsill jistgħu jieħdu deċiżjonijiet mingħajr pożizzjoni ċara mill-Parlament 
Ewropew, u jżommuh infurmat biss dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri. Ir-Rapporteur tqis li 
jeħtieġ li r-rwol tal-Parlament jissaħħaħ b'dak il-mod, hekk li tipproponi li proposta għas-
sospensjoni ta' impenji jew għat-tneħħija ta' tali sospensjoni għandha titqies li tkun ġiet 
adottata mill-Kunsill wara djalogu strutturat mal-Parlament Ewropew.

Ir-rapporteur tappoġġja l-introduzzjoni ta' "klawsola ta' ħruġ" li permezz tagħha l-
Kummissjoni tkun tista' tirrakkomanda li l-Kunsill jikkanċella s-sospensjoni f'każ ta' 
ċirkostanzi ekonomiċi eċċezzjonali, jew wara talba motivata mill-Istat Membru kkonċernat.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1



PE627.868v02-00 4/18 AD\1169593MT.docx

MT

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-prinċipju tas-sħubija huwa fattur 
ewlieni fl-implimentazzjoni tal-Fondi, u 
jibni fuq l-approċċ ta' governanza f'diversi 
livelli u jiżgura l-involviment tas-soċjetà 
ċivili u tas-sħab soċjali. Sabiex jipprovdi 
kontinwità fl-organizzazzjoni tas-sħubija, 
jenħtieġ li r-Regolament Delegat tal-
Kummissjoni (UE) Nru 240/201413

ikompli japplika.

(11) Il-prinċipju tas-sħubija huwa fattur 
ewlieni fl-implimentazzjoni tal-Fondi, u 
jibni fuq l-approċċ ta' governanza f'diversi 
livelli fil-livell lokali, f'dak reġjonali u 
f'dak nazzjonali, u jiżgura l-involviment 
tas-soċjetà ċivili u tas-sħab soċjali. Sabiex 
jipprovdi kontinwità fl-organizzazzjoni tas-
sħubija, jenħtieġ li r-Regolament Delegat 
tal-Kummissjoni (UE) Nru 240/201413

jibqa' japplika.

_________________ _________________

13Ir-Regolament ta' Delega tal-
Kummissjoni (UE) Nru 240/2014 tas-7 ta' 
Jannar 2014 dwar il-kodiċi tal-kondotta 
Ewropea dwar sħubija fil-qafas ta' Fondi 
Strutturali u ta' Investiment Ewropej (ĠU L 
74, 14.3.2014, p. 1).

13 Ir-Regolament ta' Delega tal-
Kummissjoni (UE) Nru 240/2014 tas-7 ta' 
Jannar 2014 dwar il-kodiċi tal-kondotta 
Ewropea dwar sħubija fil-qafas ta' Fondi 
Strutturali u ta' Investiment Ewropej (ĠU L 
74, 14.3.2014, p. 1).

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew tal-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika huwa l-qafas biex jiġu 
identifikati l-prijoritajiet nazzjonali ta' 
riforma u tiġi monitorjata l-
implimentazzjoni tagħhom. L-Istati 
Membri jiżviluppaw l-istrateġiji tal-
investiment pluriennali nazzjonali tagħhom 
b'appoġġ għal dawn il-prijoritajiet ta' 
riforma. Jenħtieġ li dawn l-istrateġiji jiġu 
ppreżentati flimkien mal-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma bħala mod kif jiġu 
enfasizzati u kkoordinati proġetti ta' 
investimenti ta'prijorità li għandhom jiġu 
appoġġati minn finanzjament nazzjonali u 
tal-Unjoni. Jenħtieġ li jservu wkoll biex il-

(12) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew tal-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika huwa l-qafas biex jiġu 
identifikati l-prijoritajiet nazzjonali ta' 
riforma u tiġi monitorjata l-
implimentazzjoni tagħhom. L-Istati 
Membri jiżviluppaw l-istrateġiji tal-
investiment pluriennali nazzjonali tagħhom 
b'appoġġ għal dawn il-prijoritajiet ta' 
riforma. Jenħtieġ li dawn l-istrateġiji jiġu 
ppreżentati flimkien mal-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma bħala mod kif jiġu 
enfasizzati u kkoordinati proġetti ta' 
investimenti ta'prijorità li għandhom jiġu 
appoġġati minn finanzjament nazzjonali u 
tal-Unjoni. Jenħtieġ li jservu wkoll biex il-
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finanzjament tal-Unjoni jintuża b'mod 
koerenti u biex jiġi massimizzat il-valur 
miżjud tal-appoġġ finanzjarju li għandu jiġi 
riċevut, speċjalment mill-Fondi, mill-
Funzjoni ta' Stabbilizzazzjoni tal-
Investiment Ewropea u mill-InvestUE.

finanzjament tal-Unjoni jintuża b'mod 
koerenti, biex jiġi massimizzat il-valur 
miżjud tal-appoġġ finanzjarju li għandu jiġi 
riċevut, speċjalment mill-Fondi, mill-
Programm ta' Appoġġ għal Riformi, mill-
Funzjoni ta' Stabbilizzazzjoni tal-
Investiment Ewropea u mill-InvestUE u 
biex ikunu jistgħu jiġu implimentati l-
prijoritajiet identifikati fil-proċess tas-
Semestru Ewropew.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jiddeterminaw kif rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż li huma rilevanti u
adottati skont l-Artikolu 121(2) TFUE u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill li huma 
rilevanti u adottati skont l-Artikolu 148(4) 
TFUE (CSRs) jitqiesu fit-tħejjija ta' 
dokumenti ta' programmazzjoni. Matul il-
perjodu ta' programmazzjoni bejn l-2021 u 
l-2027 ("perjodu ta' programmazzjoni"), 
jenħtieġ li l-Istati Membri jippreżentaw il-
progress fl-implimentazzjoni tal-
programmi b'appoġġ għas-CSRs lill-
kumitat ta' monitoraġġ u lill-Kummissjoni 
b'mod regolari. Matul rieżami ta' nofs it-
terminu, jenħtieġ li l-Istati Membri, fost 
elementi oħra, iqisu l-ħtieġa għal modifiki 
fil-programmi biex jakkomodaw CSRs 
rilevanti adottati jew modifikati sa mill-
bidu tal-perjodu ta' programmazzjoni.

(13) Jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż
adottati skont l-Artikolu 121(2) TFUE u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
skont l-Artikolu 148(4) TFUE ("CSRs") 
fit-tħejjija ta' dokumenti ta' 
programmazzjoni. Matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni bejn l-2021 u l-2027 
("perjodu ta' programmazzjoni"), jenħtieġ 
li l-Istati Membri jippreżentaw il-progress
li jkun sar fl-implimentazzjoni tal-
programmi b'appoġġ għas-CSRs lill-
kumitat ta' monitoraġġ u lill-Kummissjoni 
b'mod regolari. Matul rieżami ta' nofs it-
terminu, jenħtieġ li l-Istati Membri, fost 
elementi oħra, iqisu l-ħtieġa għal modifiki 
fil-programmi biex jakkomodaw CSRs 
rilevanti adottati jew modifikati sa mill-
bidu tal-perjodu ta' programmazzjoni.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Jeħtieġ li l-Ftehim ta' Sħubija, (15) Jenħtieġ li l-Ftehim ta' Sħubija, 
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imħejji minn kull Stat Membru, ikun 
dokument strateġiku li jiggwida n-
negozjati bejn il-Kummissjoni l-Istat 
Membru kkonċernat dwar it-tfassil tal-
programmi. Sabiex jitnaqqas il-piż 
amministrattiv, jenħtieġ li ma jkunx hemm 
għalfejn jiġu emendati l-Ftehimiet ta' 
Sħubija matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni. Sabiex jiffaċilitaw il-
programmazzjoni u jiġi evitat kontenut 
duplikat fid-dokumenti ta' 
programmazzjoni, il-Ftehimiet ta' Sħubija 
jistgħu jiġu inklużi bħala parti minn 
programm.

imħejji minn kull Stat Membru, ikun 
dokument strateġiku li jiggwida n-
negozjati bejn il-Kummissjoni l-Istat 
Membru kkonċernat dwar it-tfassil tal-
programmi. L-Istati Membri jenħtieġ li 
jqisu l-karatteristiċi u l-ispeċifiċitajiet 
imsemmija mill-amministrazzjonijiet 
lokali u reġjonali. Sabiex jitnaqqas il-piż 
amministrattiv, jenħtieġ li ma jkunx hemm 
għalfejn jiġu emendati l-Ftehimiet ta' 
Sħubija matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni. Sabiex jiffaċilitaw il-
programmazzjoni u jiġi evitat kontenut 
duplikat fid-dokumenti ta' 
programmazzjoni, il-Ftehimiet ta' Sħubija 
jistgħu jiġu inklużi bħala parti minn 
programm.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Jenħtieġ li l-mekkaniżmi biex 
jiżguraw rabta bejn il-politiki ta' 
governanza ekonomika tal-Unjoni jkomplu 
jiġu rfinuti, biex il-Kummissjoni tkun tista' 
tagħmel proposta lill-Kunsill biex 
tissospendi l-impenji kollha jew parti 
minnhom għal wieħed mill-programmi jew 
aktar tal-Istat Membru kkonċernat meta 
dak l-Istat Membru jonqos milli jieħu 
azzjoni effettiva fil-kuntest tal-proċess tal-
governanza ekonomika. Sabiex tiġi żgurata 
l-implimentazzjoni uniformi u fid-dawl tal-
importanza li jiġu imposti l-effetti 
finanzjarji tal-miżuri, jenħtieġ li s-setgħat 
ta' implimentazzjoni jiġu konferiti fuq il-
Kunsill li jenħtieġ li jaġixxi fuq il-bażi ta' 
proposta tal-Kummissjoni. Sabiex tiġi 
ffaċilitata l-adozzjoni tad-deċiżjonijiet li 
huma meħtieġa biex tiġi żgurata azzjoni 
effettiva fil-kuntest tal-proċess tal-
governanza ekonomika, jenħtieġ li tintuża 
votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata 

(20) Il-mekkaniżmi biex jiżguraw rabta 
bejn il-politiki ta' governanza ekonomika 
tal-Unjoni iridu jissaħħu aktar, biex il-
Kummissjoni tkun tista' tagħmel proposta 
lill-Kunsill biex tissospendi l-impenji 
kollha jew parti minnhom għal programm
jew programmi tal-Istat Membru 
kkonċernat meta dak l-Istat Membru 
jonqos milli jieħu azzjoni effettiva fil-
kuntest tal-proċess tal-governanza 
ekonomika. Fil-każ ta' nuqqas ta' 
konformità sinifikanti, il-pagamenti 
jenħtieġ li jiġu sospiżi awtomatikament.
Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni 
uniformi u fid-dawl tal-importanza li jiġu 
imposti l-effetti finanzjarji tal-miżuri, 
jenħtieġ li s-setgħat ta' implimentazzjoni 
jiġu konferiti fuq il-Kunsill li jenħtieġ li 
jaġixxi fuq il-bażi ta' proposta tal-
Kummissjoni. Sabiex tiġi ffaċilitata l-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet li huma 
meħtieġa biex tiġi żgurata azzjoni effettiva 
fil-kuntest tal-proċess tal-governanza 
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inversa. ekonomika, jenħtieġ li tintuża votazzjoni 
b'maġġoranza kwalifikata inversa. Is-
sospensjonijiet ma jridux jiġu kkanċellati 
minħabba kunsiderazzjonijiet politiċi.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha 
obbligu li tinnotifika lill-Parlament 
Ewropew dwar proposta għal sospensjoni 
tal-impenji jew proposta għat-tneħħija ta' 
tali sospensjoni, u jenħtieġ li, qabel id-
deċiżjoni finali dwar is-sospensjoni, l-
opinjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-
proposti tiġi kkunsidrata, bħala 
konklużjoni ta' djalogu strutturat.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex jeżamina l-prestazzjoni tal-
programmi, jenħtieġ li l-Istat Membru 
jwaqqaf kumitati ta' monitoraġġ. Għall-
FEŻR, għall-FSE+ u għall-Fond ta' 
Koeżjoni, jenħtieġ li r-rapporti annwali ta' 
implimentazzjoni jiġu sostitwiti minn 
djalogu ta' politika strutturat annwali 
bbażat fuq l-aħħar informazzjoni u data 
dwar l-implimentazzjoni tal-programmi li 
jkunu saru disponibbli mill-Istat Membru.

(27) Sabiex jeżamina l-prestazzjoni tal-
programmi, jenħtieġ li l-Istat Membru 
jwaqqaf kumitati ta' monitoraġġ. Għall-
FEŻR, għall-FSE+ u għall-Fond ta' 
Koeżjoni, jenħtieġ li r-rapporti annwali ta' 
implimentazzjoni jiġu sostitwiti minn 
djalogu ta' politika strutturat annwali 
bbażat fuq l-aħħar informazzjoni u data 
dwar l-implimentazzjoni tal-programmi li 
jkunu saru disponibbli mill-Istat Membru 
bl-informazzjoni mogħtija mill-entitajiet 
reġjonali u lokali.

Emenda 8
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ewropa aktar kompetittiva u 
ekonomikament reżiljenti

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'konformità mal-approċċ tal-
governanza f'diversi livelli, l-Istat Membru 
għandu jinvolvi lil dawk l-imsieħba fit-
tħejjija tal-Ftehimiet ta' Sħubija u tul it-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
programmi, inkluż permezz tal-
parteċipazzjoni fil-kumitati ta' monitoraġġ 
f'konformità mal-Artikolu 34.

2. F'konformità mal-approċċ tal-
governanza f'diversi livelli, l-Istat Membru 
għandu jinvolvi lil dawk l-imsieħba fit-
tħejjija tal-Ftehimiet ta' Sħubija u tul it-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
programmi, inkluż permezz tal-
parteċipazzjoni fil-kumitati ta' monitoraġġ 
f'konformità mal-Artikolu 34. Jekk il-
programmi kkonċernati jkunu ta' natura 
transfruntiera, l-Istati Membri involuti 
għandhom jinkludu lis-sħab tagħhom 
mill-Istati Membri parteċipanti kollha.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Ftehim ta' Sħubija għandu 
jitħejja mill-Istati Membri, 
f'kooperazzjoni mas-sħab imsemmija fl-
Artikolu 6, fi djalogu mal-Kummissjoni u 
abbażi ta' proċeduri li jkunu trasparenti 
għall-pubbliku.



AD\1169593MT.docx 9/18 PE627.868v02-00

MT

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-objettivi ta' politika magħżula li 
jindikaw liema huma l-Fondi u l-
programmi li bihom se jinkisbu u 
ġustifikazzjoni għalihom, u meta rilevanti, 
ġustifikazzjoni għall-użu tal-modalità għat-
twettiq InvestEU, filwaqt li jitqiesu 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiżi;

(a) l-objettivi ta' politika magħżula li 
jindikaw liema huma l-Fondi u l-
programmi li bihom se jinkisbu u 
ġustifikazzjoni għalihom, u meta rilevanti, 
ġustifikazzjoni għall-użu tal-Programm ta' 
Appoġġ għal Riformi u tal-modalità għat-
twettiq InvestEU, filwaqt li jitqiesu 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiżi;

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) analiżi tad-diverġenzi, tal-ħtiġijiet 
ta' żvilupp u tal-potenzjal tat-tkabbir fir-
rigward tal-objettivi tematiċi u tal-isfidi 
territorjali u fil-qies tal-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma, fejn dan ikun 
f'loku, u r-rakkomandazzjonijiet rilevanti 
speċifiċi għall-pajjiż;

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) sommarju tal-għażliet ta' politika u r-
riżultati ewlenin mistennija għal kull 
wieħed mill-Fondi, inklużi meta rilevanti, 
bis-saħħa tal-użu ta' InvestEU;

(i) sommarju tal-għażliet ta' politika u r-
riżultati ewlenin mistennija għal kull 
wieħed mill-Fondi, inklużi meta rilevanti, 
bis-saħħa tal-użu ta' Programm ta' Appoġġ 
għal Riformi u InvestEU;
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 10 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jallokaw, 
fil-Ftehim ta' Sħubija jew fit-talba għal 
emenda ta' programm, l-ammont tal-FEŻR, 
tal-FSE+, tal-Fond ta' Koeżjoni u tal-
FEMS li jrid jingħata f'kontribuzzjonijiet 
lil InvestEU u mwettaq bis-saħħa tal-
garanziji baġitarji. L-ammont li jrid 
jingħata f'kontribuzzjonijiet lil InvestEU 
ma għandux jaqbeż il-5 % tal-allokazzjoni 
totali ta' kull Fond, ħlief f'każijiet
debitament ġustifikati. Tali 
kontribuzzjonijiet ma għandhomx 
jikkostittwixxu trasferimenti tar-riżorsi 
skont l-Artikolu 21.

1. L-Istati Membri jistgħu jallokaw, 
fil-Ftehim ta' Sħubija jew fit-talba għal 
emenda ta' programm, l-ammont tal-FEŻR, 
tal-FSE+, tal-Fond ta' Koeżjoni u tal-
FEMS li jrid jingħata f'kontribuzzjonijiet 
lil InvestEU u mwettaq bis-saħħa tal-
garanziji baġitarji. L-ammont li jrid 
jingħata f'kontribuzzjonijiet lil InvestEU 
ma għandux jaqbeż il-5 % tal-allokazzjoni 
totali ta' kull Fond. Tali kontribuzzjonijiet 
ma għandhomx jikkostittwixxu 
trasferimenti tar-riżorsi skont l-Artikolu 21. 
Filwaqt li jirrispettaw il-prinċipju it-
territorjalità fir-ridistribuzzjoni tar-riżorsi, 
tali kontribuzzjonijiet għandhom ukoll 
jiġu ġestiti b'mod konġunt mal-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali u 
reġjonali.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kriterji applikati mill-Istat 
Membru biex jagħżel l-indikaturi;

(a) il-kriterji applikati mill-Istat 
Membru biex jagħżel l-indikaturi mogħtija 
wkoll mill-entitajiet reġjonali u lokali;

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 15 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista' titlob lil Stat 
Membru biex jirrieżamina u jipproponi l-

1. Il-Kummissjoni tista' titlob lil Stat 
Membru biex jirrieżamina l-programmi 
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emendi għall-programmi rilevanti, meta 
dan ikun meħtieġ biex tkun appoġġata l-
implimentazzjoni tar-
Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill rilevanti.

rilevanti u jipproponi emendi għalihom, 
meta dan ikun meħtieġ biex tkun 
appoġġata l-implimentazzjoni tar-
Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill rilevanti, 
jekk il-fondi kollha disponibbli skont il-
Programm ta' Appoġġ għal Riformi għall-
Istat Membru jkunu ġew assorbiti.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 15 - paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta l-Istat Membru jonqos milli 
jieħu azzjoni effettiva bi tweġiba għat-talba 
li tkun saret f'konformità mal-paragrafu 1, 
sal-iskadenzi stabbiliti fil-paragrafi 3 u 4, 
il-Kummissjoni tista' tissospendi l-
pagamenti kollha jew parti minnhom 
għall-programmi jew għall-prijoritajiet 
ikkonċernati f'konformità mal-Artikolu 91.

6. Meta l-Istat Membru jonqos milli 
jieħu azzjoni effettiva bi tweġiba għat-talba 
li tkun saret f'konformità mal-paragrafu 1, 
sal-iskadenzi stabbiliti fil-paragrafi 3 u 4, 
il-Kummissjoni tista' tissospendi l-impenji
kollha jew parti minnhom għall-programmi 
jew għall-prijoritajiet ikkonċernati 
f'konformità mal-Artikolu 91.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tagħmel proposta 
lill-Kunsill biex jissospendi l-impenji jew 
il-pagamenti kollha jew parti minnhom 
għal programm wieħed jew aktar ta' Stat 
Membru fil-każijiet li ġejjin:

Wara li tqis iċ-ċirkostanzi ekonomiċi u 
soċjali tal-Istat Membru kkonċernat u l-
impatt tas-sospensjoni prevista fuq l-
ekonomija, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel proposta lill-Kunsill biex 
jissospendi l-impenji jew il-pagamenti 
kollha jew parti minnhom għal programm 
wieħed jew aktar ta' Stat Membru fil-
każijiet li ġejjin:
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata prijorità lis-
sospensjoni tal-impenji; il-pagamenti 
għandhom ikunu sospiżi biss meta titfittex 
azzjoni immedjata u fil-każ ta' nuqqas ta' 
konformità sinifikanti. Is-sospensjoni tal-
pagamenti għandha tapplika għat-talbiet 
għall-pagamenti ppreżentati għall-
programmi kkonċernati wara d-data tad-
deċiżjoni għas-sospensjoni.

imħassar

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 10 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sospensjoni tal-impenji għandha tkun 
soġġetta għal massimu ta' 25 % tal-impenji 
relatati mas-sena kalendarja li jkun imiss 
għall-Fondi jew 0,25 % tal-PDG nominali, 
jekk dan ikun inqas, fi kwalunkwe każ 
minn dawn li ġejjin:

Is-sospensjoni tal-impenji għandha tkun 
soġġetta għal massimu ta' 50 % tal-impenji 
relatati mas-sena kalendarja li jkun imiss 
għall-Fondi jew 0,5 % tal-PDG nominali, 
jekk dan ikun inqas, fi kwalunkwe każ 
minn dawn li ġejjin:

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 12 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha żżomm lill-
Parlament Ewropew infurmat bl-
implimentazzjoni ta' dan l-artikolu. B'mod 
partikolari, meta waħda mill-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 7 tiġi 
ssodisfata għal Stat Membru, il-
Kummissjoni għandha tgħarraf f'qasir 

Il-Kummissjoni għandha żżomm lill-
Parlament Ewropew infurmat bl-
implimentazzjoni ta' dan l-artikolu. B'mod 
partikolari, meta waħda mill-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 7 tiġi 
ssodisfata għal Stat Membru, il-
Kummissjoni għandha tgħarraf f'qasir 
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żmien lill-Parlament Ewropew u tipprovdi 
dettalji tal-Fondi u tal-programmi li jistgħu 
jkunu soġġetti għal sospensjoni tal-impenji.

żmien lill-Parlament Ewropew u tipprovdi 
dettalji tal-Fondi u tal-programmi li jistgħu 
jkunu soġġetti għal sospensjoni tal-impenji
kif ukoll tal-impatt tas-sospensjoni 
prevista fuq l-ekonomija.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 12 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti l-
proposta għal sospensjoni tal-impenji jew 
il-proposta biex titneħħa tali sospensjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti l-
proposta għal sospensjoni tal-impenji jew 
il-proposta biex titneħħa tali sospensjoni, 
lill-Parlament Ewropew għal opinjoni u 
lill-Kunsill għal deċiżjoni.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra d-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 31, l-Istat Membru jista' 
jipproponi li jieħu azzjonijiet addizzjonali 
ta' azzjoni teknika sabiex isaħħaħ il-
kapaċità tal-awtoritajiet tal-Istat Membru, 
tal-benefiċjarji u tal-imsieħba rilevanti,
meħtieġa għall-użu u l-amministrazzjoni 
b'mod effettiv tal-Fondi.

Minbarra d-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 31, l-Istat Membru jista' 
jipproponi li jieħu azzjonijiet addizzjonali 
ta' azzjoni teknika sabiex isaħħaħ il-
kapaċità istituzzjonali u l-effiċjenza tal-
amministrazzjonijiet pubbliċi u tas-
servizzi pubbliċi, kif ukoll il-kapaċità tal-
awtoritajiet tal-Istat Membru, tal-
benefiċjarji u tas-sħab rilevanti li jkunu
meħtieġa għall-amministrazzjoni u għall-
użu effikaċi tal-Fondi.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 43 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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2. Kull awtorità ta' ġestjoni għandha 
tidentifika uffiċjal għall-komunikazzjoni 
għal kull programm ("uffiċjal għall-
komunikazzjoni tal-programm")

2. Kull awtorità ta' ġestjoni għandha 
tidentifika uffiċjal għall-komunikazzjoni 
għal kull programm ("uffiċjal għall-
komunikazzjoni tal-programm") L-uffiċjal 
għall-komunikazzjoni għandu jqis il-
lingwi uffiċjali u kouffiċjali kollha tal-
Istat Membru, jew il-lingwi uffiċjali tal-
entità jew tal-entitajiet reġjonali u/jew 
lokali, tal-post fejn il-programm għandu 
jiġi implimentat.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 2022: 0.5 %; (b) 2022: 0.7 %;

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 2023: 0.5 %; (c) 2023: 1 %;

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 2024: 0.5 %; (d) 2024: 1.5 %;

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(e) 2025: 0.5 %; (e) 2025: 2 %;

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) 2026: 0.5 % (f) 2026: 2 %

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 70 % għar-reġjuni anqas żviluppati; (a) 85 % għar-reġjuni anqas żviluppati;

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 55 % għar-reġjuni ta' tranżizzjoni; (b) 65 % għar-reġjuni ta' tranżizzjoni;

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 40 % għal reġjuni aktar żviluppati; (c) 50 % għar-reġjuni aktar żviluppati;

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 3 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta' kofinanzjament għall-Fond ta' 
Koeżjoni fil-livell ta' kull prijorità ma 
għandhiex tkun ogħla minn 70%.

Ir-rata ta' kofinanzjament għall-Fond ta' 
Koeżjoni fil-livell ta' kull prijorità ma 
għandhiex tkun ogħla minn 85%.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta' kofinanzjament għal programmi 
Interreg ma għandhiex tkun ogħla minn 
70 %.

Ir-rata ta' kofinanzjament għal programmi 
Interreg ma għandhiex tkun ogħla minn 
85 %.
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