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RETTIFIKA
għar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Diċembru 2013 li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-

Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew koperti mill-Qafas Strateġiku Komuni u li 

jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-
Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 1083/2006
(ĠU L 347, 20,12,2013, p. 320)

(pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-20 ta' Novembru 2013 bil-ħsieb 
tal-adozzjoni tar-regolament ikkwotat hawn fuq

P7_TA(2013)0482)
(COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

Skont l-Artikolu 231 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew, il-regolament ikkwotat 
hawn fuq qed jiġi kkoreġut kif ġej: 

1. Paġna 339, l-Artikolu 2, il-punt 26

minflok:

“(26) 'escrow account' tfisser … ftehim bil-miktub bejn benefiċjarju ta' korp pubbliku 

u l-imsieħeb privat approvat mill-awtorità ta’ ġestjoni, jew korp intermedjarju, 

stabbilit speċifikament biex iżomm fondi li għandhom jitħallsu wara l-perjodu ta’ 

eliġibbiltà, esklussivament …”,

aqra:

“(26) 'escrow account' tfisser … ftehim bil-miktub bejn il-korp pubbliku benefiċjarju u 

l-imsieħeb privat approvat mill-awtorità ta’ ġestjoni, jew korp intermedjarju, stabbilit 

speċifikament biex iżomm fondi li għandhom jitħallsu wara l-perjodu ta’ eliġibbiltà 
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fil-każ ta' strument finanzjarju, jew matul il-perjodu ta’ eliġibbiltà u/jew wara l-

perjodu ta’ eliġibbiltà fil-każ ta' operazzjoni PPP, esklussivament …”;

2. Paġna 350, l-Artikolu 23(5)

minflok:

“…mhux aktar tard minn tliet xhur wara s-sottomissjoni tagħhom mill-Istat Membru 

skont il-paragrafu 3.”,

aqra:

“…mhux aktar tard minn tliet xhur wara s-sottomissjoni tagħhom mill-Istat Membru 

skont il-paragrafu 4.”;

3. Paġna 352, l-Artikolu 24(2)

minflok:

“(2) … l-appoġġ tal-Unjoni permezz tal-pagamenti interim u l-pagamenti tal-bilanċ 

finali ma għandux ikun ogħla mill-appoġġ pubbliku jew l-ammont massimu ta’ 

appoġġ mill-Fondi ESI għal kull prijorità għall-FEŻR, il-FSE u l-Fond ta' 

Koeżjoni, jew għal kull waħda mill-miżuri tal-FAEŻR u l-FEMS, kif stabbilit 

fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-programm.”,

aqra:

“(2) … l-appoġġ tal-Unjoni permezz tal-pagamenti interim u l-pagamenti tal-bilanċ 

finali ma għandux ikun ogħla minn:

(a) in-nefqa pubblika; jew 

(b) l-ammont massimu ta’ appoġġ mill-Fondi ESI għal kull prijorità għall-

FEŻR, il-FSE u l-Fond ta' Koeżjoni, jew għal kull waħda mill-miżuri 

għall-FAEŻR u l-FEMS, kif stabbilit fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 

tapprova l-programm,

skont liema ammont ikun l-inqas.”;

4. Paġna 353, l-Artikolu 25(1)
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minflok:

“… parti mir-riżorsi provduti taħt l-Artikolu 59 u programmati bi qbil mar-regoli 

speċifiċi għall-Fondi jistgħu, bi ftehim mal-Kummissjoni, jiġu ttrasferiti għal għajnuna 

teknika fuq inizjattiva tal-Kummissjoni għall-implimentazzjoni ta' miżuri fir-rigward 

tal-Istat Membru kkonċernat b'konformità mal-punt (k) tat-tielet subparagrafu tal-

Artikolu 58(1) …”,

aqra:

“… parti mir-riżorsi provduti taħt l-Artikolu 59 u programmati bi qbil mar-regoli 

speċifiċi għall-Fondi jistgħu, bi ftehim mal-Kummissjoni, jiġu ttrasferiti għal għajnuna 

teknika fuq inizjattiva tal-Kummissjoni għall-implimentazzjoni ta' miżuri fir-rigward 

tal-Istat Membru kkonċernat b'konformità mal-punt (l) tat-tielet subparagrafu tal-

Artikolu 58(1) …”;

5. Paġna 365, l-Artikolu 42(4), il-parti introduttorja

minflok:

“(4) In-nefqa eliġibbli żvelata skont il-paragrafi 1 u 2 m’għandhiex taqbeż  …”,

aqra:

“(4) In-nefqa eliġibbli żvelata skont il-paragrafi 1, 2 u 3 m’għandhiex taqbeż …”;

6. Paġna 365, l-Artikolu 42(4), il-punt (a)

minflok:

“(a) l-ammont totali tal-appoġġ mill-Fondi ESI imħallas għall-iskopijiet tal-

paragrafi 1 u 2; …”,

aqra:

“(a) l-ammont totali tal-appoġġ mill-Fondi ESI imħallas għall-iskopijiet tal-

paragrafi 1, 2 u 3; …”;
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7. Paġna 365, l-Artikolu 42(5), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel sentenza

minflok:

“(5) L-ispejjeż u t-tariffi tal-ġestjoni ... jistgħu jiġu imposti mill-korp li jimplimenta 

l-fond tal-fondi jew mill-korpi li jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji 

f’konformità mal-punti (a) u (b) tal-Artikol 38(4), u ma għandhomx jaqbżu l-

livelli ta’ limitu …”,

aqra:

“(5) Fejn l-ispejjeż u t-tariffi tal-ġestjoni ... huma imposti mill-korp li jimplimenta l-

fond tal-fondi jew mill-korpi li jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji 

f’konformità mal-punti (a) u (b) tal-Artikolu 38(4), ma għandhomx jaqbżu l-

livelli ta’ limitu …”;

8. Paġna 365, l-Artikolu 43(2)

minflok:

“(2) … inkluż ir-rimborż tal-ispejjeż ta’ ġestjoni mġarrba jew il-pagament ta’ miżati 

ta’ ġestjoni tal-istrument finanzjarju skont il-punt (d) tal-ewwel subparagrafu 

tal-Artikolu 42(1), u n-nefqa mħallsa skont l-Artikolu 42(2), bħal l-appoġġ 

oriġinali mill-Fondi ESI jew fl-istess strument finanzjarju, jew wara l-istralċ 

tal-istrument finanzjarju, fi strumenti finanzjarji jew forom ta’ appoġġ oħra 

…”,

aqra:

“(2) … inkluż ir-rimborż tal-ispejjeż ta’ ġestjoni mġarrba jew il-pagament ta’ tariffi 

ta’ ġestjoni tal-istrument finanzjarju skont il-punt (d) tal-ewwel subparagrafu 

tal-Artikolu 42(1) u skont l-Artikolu 42(2) u (3), bħal l-appoġġ oriġinali mill-

Fondi ESI, fl-istess strument finanzjarju jew, wara l-istralċ tal-istrument 

finanzjarju, fi strumenti finanzjarji jew forom ta’ appoġġ oħra …”;
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9. Paġna 383, l-Artikolu 92(3)

minflok:

“3. Fl-2016, il-Kummissjoni għandha, fl-aġġustament tekniku tagħha għas-sena 

2017 f'konformità mal-Artikoli 4 u 5 tar- Regolament (UE, Euratom) Nru 

1311/2013 ... F'konformità mal-Artikolu 5 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 

1311/2013, l-aġġustamenti għandhom jitqassmu fi proporzjonijiet ugwali …”,

aqra:

“3. Fl-2016, il-Kummissjoni għandha, fl-aġġustament tekniku tagħha għas-sena 

2017 f'konformità mal-Artikoli 6 u 7 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 

1311/2013 ... F'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 

1311/2013, l-aġġustamenti għandhom jitqassmu fi proporzjonijiet ugwali…”;

10. Paġna 387, l-Artikolu 96(3), il-punt (b)

minflok:

“(b) l-ammont indikattiv ... li għandu jiġi implimentat f’konformità mad-

dispożizzjonijiet fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament FEŻR …”,

aqra:

“(b) l-ammont indikattiv ... li għandu jiġi implimentat f’konformità mal-Artikolu 

7(4) tar-Regolament FEŻR …”;

11. Paġna 402, l-Artikolu 130(2)

minflok:

“2. …

(a) in-nefqa pubblika eliġibbli indikata fl-applikazzjoni għal pagament għall-

prijorità; jew

(b) il-kontribuzzjoni mill-Fondi jew il-FEMS għall-prijorità stabbilita fid-deċiżjoni 

tal-Kummissjoni li tapprova l-programm operazzjonali.”,
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aqra:

“2. …

(a) in-nefqa pubblika eliġibbli indikata fl-applikazzjonijiet għal pagament 

għall-prijorità; jew

(b) il-kontribuzzjoni mill-Fondi jew il-FEMS għall-prijorità stabbilita fid-

deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-programm operazzjonali,

skont liema ammont ikun l-inqas.”;

12. Paġna 407, l-Artikolu 143(2), ir-raba' sentenza

minflok:

“Il-korrezzjonijiet finanzjarji għandhom jiġu rreġistrati fil-kontijiet mill-awtorità ta’ 

ġestjoni għas-sena ta’ kontabilità li fiha tkun ittieħdet id- deċiżjoni dwar il-

kanċellazzjoni.”,

aqra:

“Il-korrezzjonijiet finanzjarji għandhom jiġu rreġistrati fil-kontijiet għas-sena ta’ 

kontabilità li fiha tkun ittieħdet id- deċiżjoni dwar il-kanċellazzjoni.”;

13. Paġna 427, Anness IV, taqsima 2, il-punt (c)

minflok:

“(c) l-użu u l-użu mill-ġdid ta’ riżorsi attribwibbli għas-sostenn ta’ Fondi ESI 

f’konformità mal-Artikoli 43, 44 u 45;”,

aqra:

“(c) l-użu mill-ġdid ta’ riżorsi attribwibbli għas-sostenn ta’ Fondi ESI f’konformità 

mal-Artikoli 44 u 45;”.


