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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Dan l-abbozz ta' Regolament jiddefinixxi l-ħidmiet tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali (ERDF), it-tipi ta' nfiq eliġibbli għal għajnuna u l-iskop ta' l-għajnuna tiegħu skond 
l-objettivi tal-"konverġenza", tal-"kompetittività reġjonali u impjiegi " u tal-"koperazzjoni 
territorjali Ewropea". Dawn it-tliet objettivi huma definiti fl-abbozz ta' regolament li jistipula 
dispożizzjonijiet ġenerali għall-Fondi Strutturali u ta' Koeżjoni u arranġamenti għall-
immaniġjar u l-kontroll tal-fondi.

L-ERDF huwa kontributur importanti għall-investiment tal-Komunità fl-infrastruttura tat-
trasport inkluż in-Netwerk għat-Trasport Trans-Ewropew (TEN-T) u għall-appoġġ għat-
turiżmu. Huwa minn din il-prospettiva li r-'rapporteur' għal opinjoni tagħkom ħejja din in-nota 
spjegattiva, li ssemmi liema emendi jistgħu jsiru fl-abbozz għar-Regolament. 

In-nefqa ta' l-ERDF għat-trasport, fl-aħħar perjodu ta' pprogrammar (l-2000 sa l-2006), hija 
stmata li hija 29 biljun Euro, ammont li jaqbeż sew lill-ammonti estiżi permezz tal-linja tal-
baġit tat-TEN-T innifisha. L-abbozz ta' Regolament ma jsemmi l-ebda ammont li għandu 
jitwarrab mill-ERDF għal proġetti ta' trasport jew fil-fatt għall-ERDF kollu kemm hu. Dan 
għandu jiġi ddeterminat fil-kuntest tal-Prospettiva Finanzjarja u tal-proċedura baġitarja.

Il-kontenut ta' l-Abbozz ta' Regolament

Ir-'rapporteur' għal opinjoni tagħkom jilqa' l-fatt li investiment kemm fit-turiżmu kif ukoll fit-
trasport huwa inkluż f'oqsma li se jkollhom l-appoġġ ta' l-ERDF biex jintlaħaq l-objettiv ta' 
"konverġenza" (l-Artikolu 4). Bl-istess mod, intlaqa' tajjeb il-fatt li l-promozzjoni ta' trasport 
urban nadif, l-aċċess għal trasport 'il barra miċ-ċentri urbani ewlenin u t-tisħiħ ta' netwerks 
sekondarji billi jitjiebu l-konnessjonijiet ma' TEN-T u infrastruttura oħra tat-trasport hija 
prijorità fil-kuntest ta' "kompetittività u xogħol reġjonali" (l-Artikolu 4). Fuq l-istess linja, 
sabiex ikun hemm "Koperazzjoni Territorjali Ewropea" l-ERDF se jikkonċentra, fost l-oħrajn, 
fuq l-imprenditorjat fit-turiżmu; it-tnaqqis ta' l-iżolazzjoni permezz ta' aċċess aħjar għat-
trasport; investiment fis-sezzjonijiet tat-TEN-T li jaqsmu l-fruntieri  b'aċċess lokali u reġjonali 
aħjar għal dawn is-sezzjonijiet; u l-promozzjoni tas-sigurtà marittima (l-Artikolu 6). Fl-aħħar, 
f'każi ġġustifikati kif suppost, jekk il-pajjiż imsieħeb ma jkunx fl-UE, jista' jingħata sa 10% 
mill-baġit għall-iffinanzjar ta' operazzjonijiet u li n-natura tagħhom hi ta' bejn il-fruntieri. 

Emendi proposti

Filwaqt li d-direzzjoni ġenerali ta' l-abbozz tar-regolament għandu jintlaqa', u jidher b'mod ċar 
li hemm bżonn Regolament speċifiku għal Fond biex jikkumplimenta r-Regolament ġenerali 
dwar il-Fondi, ir-'rapporteur' għal opinjoni jħoss li hemm oqsma fejn l-emendi jiċċaraw u 
jiffukaw iżjed.

Għalkemm f'ċertu ċirkustanzi l-appoġġ ta' l-ERDF jista' jingħata lill-portijiet u għall-
koperazzjoni bejn reġjuni marittimi, m'hemm l-ebda referenza speċifika għas-servizzi bil-
vapur. L-approprjazzjonijiet ta' l-ERDF jistgħu jippromwovu s-sigurtà marittima imma ma 
jissemma xejn dwar is-sigurtà ta' mezzi oħra ta' trasport . Il-flus jistgħu jkunu disponibbli 
għat-turiżmu f'inħawi rurali u f'inħawi dipendenti fuq is-sajd, imma ma jissemma xejn dwar 
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it-turiżmu fil-kuntest tad-dimensjoni urbana (l-Artikolu 8). Appoġġ jista' jiġi pprovdut għas-
servizzi ta' trasport tal-merkanzija u biex jingħata bidu għal servizzi ta' trasport fl-aktar 
reġjuni mbiegħda (l-Artikolu 11), imma kif inhu l-abbozz bħalissa, ma jgħoddx għall-inħawi 
bi żvantaġġi naturali.

L-emendi proposti mir-'rapporteur' tagħkom jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet.
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EMENDI

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

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 10 a (ġdida)

(10a) L-ERDF għandu tindirizza l-
problema ta' aċċessibilità għal persuni 
b'diżabilità fl-ippjanar u fl-
implimentazzjoni ta' proġetti ta' żvilupp 
reġjonali, b'mod partikolari fejn jidħlu l-
estensjoni u l-aġġornament ta' l-
infrastrutturi, it-trasport u l-
komunikazzjoni ta' informazzjoni u  l-
iżvilupp teknoloġiku, billi l-fondi jingħataw 
bil-patt u l-kundizzjoni li xkiel eżistenti jrid 
jitneħħa u ma jsirx xkiel ieħor għall-
aċċessibilità.  

Emenda 2
Premessa 11

(11) Il-ERDF għandu jiżgura li jkun hemm 
sinerġija ma’ l-għajnuna mill-Fond Soċjali 
Ewropew u l-Fond tal-Koeżjoni. Dan
għandu jiżgura wkoll il-kumplementarjetà u 
l-konsistenza ma’ politika oħra tal-
Komunità.

(11) L-ERDF għandu jiżgura li jkun hemm 
sinerġija mal-Fond Soċjali Ewropew u mal-
Fond ta' Koeżjoni. Għandu jiżgura wkoll il-
kumplimentarjetà u l-konsistenza ma’ 
politiki oħra tal-Komunità, b' attenzjoni 
speċjali lill-politika ġdida dwar il-viċinanza 
u  lill-politika dwar it-tkabbir u l-enerġija.
Għalhekk hemm bżonn li jiġu 
ssinkronizzati l-istrumenti finanzjarji 
mmaniġġjati mid-Direttorat Ġenerali għall-
Politika Reġjonali u d-Direttorat Ġenerali 
tal-Kummissjoni għat-Tkabbir u li jiġu 
żgurati l-kumplimentarjetà u s-sinerġija 
bejn l-istrumenti finanzjarji għall-Istati 

  
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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Membri u dawk għall-Istati li m'humiex 
membri.

Ġustifikazzjoni

L-ERDF hija mmaniġġjata mid-DĠ għall-Iżvilupp Reġjonali waqt li d-DĠ għat-Tkabbir 
għandu t-Tacis u l-Cards. Minħabba differenzi bejn ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet ta' 
dawn l-istrumenti, ħafna drabi proġetti li jaqsmu l-fruntieri u proġetti transnazzjonali minn 
ġewwa u minn barra l-Komunità ma' jistgħux jintrabtu flimkien.

Emenda 3
Artikolu 2, paragrafu 2

Waqt li jkun qed jagħmel dan, il-ERDF 
għandu jagħti effett lill-prijoritajiet tal-
Komunità, u l-aktar il-ħtieġa li jissaħħu l-
kompetittività u l-innovazzjoni biex jinħolqu 
impjiegi sostenibbli u biex jitmexxa ’l 
quddiem tkabbir li jkun ambjentalment 
b’saħħtu

Waqt li jkun qed jagħmel dan, l-ERDF
għandu jagħti effett lill-prijoritajiet tal-
Komunità, u b'mod partikulari:

- il-bżonn li jissaħħu l-kompetittività u l-
innovazzjoni, biex jinħolqu impjiegi 
sostenibbli, u biex jitħeġġu tkabbir li jkun 
ambjentalment sod, ugwaljanza bejn nisa u 
rġiel, nondiskriminazzjoni u inklużjoni 
soċjali; 
il-bżonn li jitneħħew l-ostakoli li jaffaċċjaw 
il-persuni b'diżabilità u oħrajn b'inqas 
mobilità biex ikollhom aċċess għal 
merkanzija u servizzi billi jiġi aċċertat li l-
aċċessibilità għal dawn il-gruppi hija 
kundizzjoni biex wieħed jibbenefika mill-
Fondi. 

Emenda 4
Artikolu 4, punt (5)

5) It-turiżmu, inkluż it-tmexxija ’l quddiem 
ta’ assi naturali u kulturali bħala potenzjal 
għall-iżvilupp ta’ turiżmu sostenibbli, il-
ħarsien u t-tisħiħ tal-wirt kulturali biex ikun 
appoġġjat l-iżvilupp ekonomiku, l-għajnuna 
biex titjieb il-provvista tas-servizzi tat-
turiżmu b’servizzi ta’ valur miżjud ogħla;

5) It-turiżmu, inklużi l-promozzjoni tal-
patrimonju naturali u kulturali bħala 
potenzjal għall-iżvilupp ta’ turiżmu 
sostenibbli li jkun aċċessibbli għall-persuni 
b'diżabilità, għall-persuni b'mard fit-tul jew 
permanenti u għall-pensjonanti, il-ħarsien 
u t-tisħiħ tal-wirt kulturali biex ikun 
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appoġġjat l-iżvilupp ekonomiku, l-għajnuna 
biex jitjieb il-forniment tas-servizzi għat-
turiżmu permezz ta' servizzi b'valur miżjud 
ogħla u biex tiġi ffaċilitata l-bidla għal 
mudelli ġodda u aktar sostenibbli ta' 
turiżmu;

Emenda 5
Artikolu 4, punt (6)

6) Investiment fit-trasport, inklużi networks trans-Ewropej u 
strateġiji integrati għall-ibliet kollha biex ikun hemm trasport 
urban nadif; dawn jgħinu biex jitjiebu l-aċċess u l-kwalità tas-
servizzi tal-passiġġieri u l-oġġetti, biex tintlaħaq qasma modali 
aktar ibbilanċjata ħalli jitmexxew ’il quddiem sistemi intermodali u 
jitnaqqsu l-impatti ambjentali;

6) L-investimenti fit-trasport, inklużi 
netwerks transewropej, proġetti Ewropej 
ewlenin ta' teknoloġija u ta' loġistika (bħal 
m'hu l-GALILEO) u strateġiji integrati 
mifruxa ma' l-ibliet biex ikun hemm trasport 
urban nadif, b'mod partikulari t-trasport 
pubbliku, li jgħinu biex jitjiebu l-
aċċessibiltà, b'mod partikulari għall-
persuni b'diżabiltà, għall-persuni b'mard 
fit-tul jew permanenti u għall-pensjonanti u 
l-kwalità tas-servizzi għall-passiġġieri u 
għall-merkanzija, biex jinkiseb tqassim
modali aktar ibbilanċjat, biex jiġu promossi
sistemi intermodali u biex jitnaqqsu l-impatti 
ambjentali u l-livelli ta' inċidenti fit-toroq.

Emenda 6
Artikolu 4, punt (8)

8) Investimenti fl-edukazzjoni li jgħinu biex 
jiżdiedu l-ġibda u l-kwalità tal-ħajja fir-
reġjuni;

8) L-investimenti fl-edukazzjoni li jgħinu 
biex titjieb il-kwalità tal-ħajja fir-reġjuni u 
biex jagħmluha aktar attraenti permezz ta' l-
applikazzjoni ta' teknoloġiji ġodda (bħal 
m'huma 'blackboards' diġitali) li 
jiffaċilitaw l-aċċess remot;

Emenda 7
Artikolu 4, punt (9)

9) Is-saħħa, inklużi investimenti biex tkun 
żviluppata u mtejba d-dispożizzjoni tas-
saħħa li tgħin fl-iżvilupp reġjonali u fil-
kwalità tal-ħajja fir-reġjuni;

9) Is-saħħa, inklużi investimenti biex jiġu 
żviluppati u mtejbin il-forniment tas-servizzi 
tas-saħħa u l-aċċess ugwali għas-servizzi 
tas-saħħa, li jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
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reġjonali u għall-kwalità tal-ħajja fir-reġjuni;

Emenda 8
Artikolu 5, punt (1), punt (a)

a) it-tisħiħ tar-R&TD reġjonali u ħiliet ta’
innovazzjoni li huma marbutin direttament 
ma’ l-għanijiet ta’ żvilupp ekonomiku 
reġjonali billi jkunu appoġġjati l-industrija 
jew ċentri ta’ ħila tekonoloġika speċifika, 
billi jitmexxa ’l quddiem it-trasferiment tat-
teknoloġija, u billi jkunu żviluppati tbassir 
teknoloġiku u livelli internazzjonali ta’ 
politika biex titmexxa ’l quddiem l-
innovazzjoni, u billi jkunu appoġġjati l-
kollaborazzjoni ta’ bejn l-impriżi u l-politika 
konġunta tar-R&TD u l-innovazzjoni;

a) it-twaqqif u t-tisħiħ ta' l-R&TD reġjonali 
u tal-ħiliet għall-innovazzjoni li huma 
marbutin direttament ma’ l-objettivi ta’ 
żvilupp ekonomiku reġjonali billi jiġu
appoġġjati ċ-ċentri ta’ kompetenza 
speċifikament industrijali jew tekonoloġika, 
billi jiġi promoss it-trasferiment tat-
teknoloġija, u billi jkunu żviluppati it-tbassir 
teknoloġiku u l-'benchmarking'
internazzjonali ta’ politiki għall-promozzjoni 
ta' l-innovazzjoni, u billi jkunu appoġġjati l-
kollaborazzjoni bejn id-ditti u l-politiki
konġunti għall-R&TD u l-innovazzjoni;

Emenda 9
Artikolu 5, punt (2), punt (a)

a) li jkun stimulat l-investiment għar-
riabilitazzjoni ta’ siti u art imniġġża, u li 
jitmexxa ’l quddiem l-iżvilupp ta’ 
infrastruttura li tkun marbuta mal-
bijodiversità u Natura 2000 u li tkun tgħin fl-
iżvilupp ekonomiku sostenibbli u fid-
diversifikazzjoni ta’ inħawi rurali;

a) li jkun stimulat l-investiment għar-
rijabilitazzjoni ta’ siti u art ikkontaminati, u 
li jiġi promoss l-iżvilupp ta’ infrastruttura 
marbuta mal-bijodiversità u ma' Natura 2000 
u b'hekk jingħata kontribut għall-iżvilupp 
sostenibbli u għad-diversifikazzjoni ta’ l-
inħawi rurali, b'mod partikolari fejn jidħol 
it-turiżmu; l-azzjonijiet għandhom jiġu 
mmirati 'inter alia' lejn:
- it-turiżmu, inkluża il-promozzjoni tal-
patrimonju naturali u kulturali bħala 
potenzjal għall-iżvilupp ta' turiżmu 
sostenibbli; 
- l-għajnuna sabiex jittejjeb il-forniment ta' 
servizzi relatati mat-turiżmu permezz ta' 
servizzi ġodda b'valur miżjud għoli;
- il-ħarsien u t-tisħiħ tal-wirt kulturali b' 
appoġġ għall-iżvilupp ekonomiku.
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Ġustifikazzjoni

L-investiment fil-bijodiversità u f'Natura 2000 mhux marbut biss ma' benefiċċji ekonomiċi 
diretti. It-turiżmu u l-promozzjoni tal-patrimonju kulturali u naturali għandhom irwol 
importanti fil-bini tal-kompetittività reġjonali u fil-ħolqien ta' l-impjiegi. Din il-premessa ġiet 
aċċettata fir-'round' preżenti ta' fondi strutturali u ntużat b'suċċess biex jintlaħqu l-objettivi.

Emenda 10
Artikolu 5, punt (2), punt (c)

c) li jitmexxa ’l quddiem trasport pubbliku 
urban li jkun nadif;

c) li jiġi promoss trasport pubbliku li ma 
jagħmilx ħsara lill-ambjent; 

Emenda 11
Artikolu 5, punt (3), punt (a)

a) it-tisħiħ ta’ networks sekondarji billi 
jitjiebu r-rabtiet man-networks tat-TEN-
transport, ma’ ċentri tal-ferroviji reġjonali, 
ajruporti u portijiet, jew ma’ pjattaformi 
multimodali, billi jkunu pprovduti rabtiet 
radjali mal-linji tal-ferroviji ewlenin, u billi 
jitmexxew ’il quddiem il-passaġġi ta’ l-ilma 
interni reġjonali u lokali; 

a) it-tisħiħ ta' netwerks sekondarji billi 
jittejbu l-konnessjonijiet man-netwerks tat-
trasport TEN, ma' ċentri reġjonali tal-
ferroviji, ma' ajruporti u ma' portijiet, jew 
ma' pjattaformi multimodali, billi jiġu
pprovduti konnessjonijiet radjali mal-linji 
tal-ferroviji ewlenin, u billi jiġu promossi l-
passaġġi ta' l-ilma interni reġjonali u lokali u 
permezz ta' appoġġ għas-servizzi ta' vapuri 
meħtieġa biex jipprovdu s-servizzi bażiċi 
għall-gżejjer;

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-fondi tal-Komunità għall-appoġġ tas-servizzi ta' vapuri ma għandux jaffettwa lill-
kompetizzjoni fl-ekonomija tas-suq u għalhekk għandu jiġi llimitat għas-servizzi bażiċi.

Emenda 12
Artikolu 6, punt (1), punt (b)

b) billi jkunu inkuraġġiti l-ħarsien u t-
tmexxija konġunta ta’ l-ambjent;

b) billi jkun hemm inkoraġġiment tal-ħarsien 
u l-immaniġġjar konġunt ta’ l-ambjent u l-
prevenzjoni tar-riskji naturali;

Ġustifikazzjoni

Il-prevenzjoni tar-riskji naturali għandha dimensjoni ċara li taqsam il-fruntieri u 
m'għandhiex tiġi eskluża mill-assistenza ta' l-ERDF.
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Emenda 13
Artikolu 6, punt (1), punt (d)

d) billi tiżviluppa kollaborazzjoni, ħila u użu 
konġunt ta' l-infrastrutturi b'mod partikolari 
fl-oqsma tas-saħħa, il-kultura u l-
edukazzjoni.

d) billi jiżviluppa l-kollaborazzjoni, il-ħila u 
l-użu konġunt, kif ukoll l-aċċess, għall-
infrastrutturi b'mod partikolari f'oqsma bħall 
ma huma dawk tas-saħħa, tal-kultura u ta' l-
edukazzjoni.

Emenda 14
Artikolu 6, punt (1), konklużjoni

Barra minn hekk, il-ERDF jista’ jgħin ukoll 
biex titmexxa ’l quddiem l-integrazzjoni tas-
swieq tax-xogħol inter-territorjali, inizjattivi
lokali dwar ix-xogħol, opportunitajiet 
indaqs, it-taħriġ u l-inklużjoni soċjali, u l-
qsim tar-riżorsi umani u tal-faċilitajiet għar-
R&TD.

Flimkien ma' dan, l-ERDF jista' 
jikkontribwixxi biex tiġi promossa l-
integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol li jaqsmu 
l-fruntieri, l-inizjattivi lokali għax- xogħol, 
l-opportunitajiet ugwali, it-taħriġ u l-
inklużjoni soċjali, in-nondiskriminazzjoni u 
t-taqsim ta' riżorsi umani u ta' faċilitajiet 
għall-R&TD. 

Emenda 15
Artikolu 6, punt (2), punt (b)

b) li titjieb l-aċċessibbiltà, inklużi l-
investimenti f’taqsimiet inter-territorjali
tan-networks trans-Ewropej, l-aċċess lokali 
u reġjonali imtejjeb għal networks u 
pjattaformi nazzjonali u transnazzjonali, l-
interoperabbiltà msaħħa tas-sistemi 
nazzjonali u reġjonali, u t-tmexxija ’l 
quddiem ta’ tekonoloġiji avanzati ta’ 
komunikazzjoni u informazzjoni;

b) li titjieb l-aċċessibilità, inklużi l-
investimenti f'taqsimiet ta' netwerks trans-
Ewropej li jaqsmu l-fruntieri, it-titjib ta' 
aċċess lokali u reġjonali, b'mod partikolari 
mill-inħawi urbani, għal netwerks u 
pjattaformi nazzjonali u transnazzjonali, it-
titjib ta' l-interoperabilità ta' sistemi 
nazzjonali u reġjonali, u l-promozzjoni ta' 
teknoloġiji avvanzati ta' loġistika, ta' 
komunikazzjoni u ta' l-informatika;

Emenda 16
Artikolu 6, punt (2), punt (c)

c) il-prevenzjoni ta' riskji, inklużi t-tmexxija 
'l quddiem tas-sigurtà u l-protezzjoni 
marittima kontra l-għargħar, it-tniġġis tal-
baħar u ilmijiet oħra, il-prevenzjoni ta' taħfir, 
terremoti u avalangi u l-protezzjoni 

c) il-prevenzjoni tar-riskji, inkluża l-
promozzjoni tas-sigurtà fit-trasport u l-
ħarsien mill-għargħar, mit-tniġġis tal-baħar 
u ta' ilmijiet interni, il-prevenzjoni u l-
ħarsien mill-erożjoni u mid-
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minnhom.  Il-programmi jistgħu jinkludu l-
forniment u l-iżvilupp ta’ infrastruttura, it-
tfassil u l-implimentazzjoni ta' pjani ta’ 
għajnuna transnazzjonali, l-adozzjoni ta' 
sistemi li jagħtu stampa ċara tar-riskji 
komuni, u l-iżvilupp ta’ strumenti komuni 
biex ikunu studjati, imwaqqfa, immonitorjati
u kkontrollati ir-riskji naturali u teknoloġiċi;

deżertifikazzjoni, mit-terremoti u mill-
valangi. Il-programmi jistgħu jinkludu l-
forniment u l-iżvilupp ta’ infrastruttura, it-
tfassil u l-implimentazzjoni ta' pjanijiet
għall-għajnuna transnazzjonali, l-adozzjoni
ta' sistemi li jagħtu stampa ċara tar-riskji 
komuni, u l-iżvilupp ta’ strumenti komuni 
biex ikunu studjati, evitati, immoniterjati u 
kkontrollati r-riskji naturali u teknoloġiċi;

Emenda 17
Artikolu 6, punt (2), punt (d)

d) il-ħolqien ta’ networks xjentifiċi u 
teknoloġiċi marbuta ma’ punti li għandhom 
x’jaqsmu ma’ l-iżvilupp ibbilanċjat ta’ 
oqsma transnazzjonali, inklużi t-twaqqif ta’ 
networks bejn universitajiet u rabtiet biex 
wieħed ikollu aċċess għall-għerf xjentifiku u 
għat-trasferiment teknoloġiku bejn 
faċilitajiet ta’ R&TD u ċentri internazzjonali 
ta’ eċċellenza ta’ R&TD, l-iżvilupp ta’ 
konsorzja transnazzjonali għall-qsim tar-
riżorsi tar-R&TD, il-ġemellaġġ bejn l-
istituzzjonijiet tat-trasferiment tekonoloġiku, 
u l-iżvilupp ta’ strumenti ta’ inġinerija 
finanzjarja konġunti maħsuba biex 
jappoġġjaw ir-R&TD fl-SMEs.

d) il-ħolqien ta’ netwerks xjentifiċi u 
teknoloġiċi marbutin ma’ kwistjonijiet li 
għandhom x’jaqsmu ma’ l-iżvilupp 
ibbilanċjat ta’ oqsma transnazzjonali u mat-
tnaqqis tal-qasma teknoloġika, inklużi t-
twaqqif ta’ netwerks bejn l-universitajiet u 
ta' konnessjonijiet li jagħtu aċċess għall-
għerf xjentifiku u għat-trasferiment tat-
teknoloġija bejn faċilitajiet għall-R&TD u 
ċentri internazzjonali għall-eċċellenza ta’ l-
R&TD, ma' l-iżvilupp ta’ konsorzji
transnazzjonali biex jinqasmu r-riżorsi għall-
R&TD, mal-ġemellaġġ bejn l-istituzzjonijiet 
għat-trasferiment tat-teknoloġija, u l-
iżvilupp ta’ strumenti konġunti ta’ inġinerija
finanzjarja maħsuba biex jappoġġjaw l-
R&TD fl-SMEs.

Emenda 18
Artikolu 6, punt (2), punt (d a) (ġdid)

da) il-ħarsien u t-tisħiħ tal-wirt kulturali 
naturali u fiżiku fil-kuntest ta' l-iżvilupp 
ekonomiku sostenibbli.

Ġustifikazzjoni

Dan il-qasam ta' attività mhux sempliċiment ristrett għal-livell lokali jew reġjonali. Hemm 
eżempji ċari fejn il-kooperazzjoni transnazzjonali fejn jidħlu is-soluzzjoni ta' problemi u l-
iskambju ta' l-aħjar prattiki qed toffri valur miżjud Ewropew sostanzjali.

Emenda 19
Artikolu 8, paragrafu 1, subparagrafu 2
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Din tista’ tgħaqqad ir-riabilitazzjoni ta’ l-
ambjent fiżiku, l-iżvilupp mill-ġdid ta’ żoni 
urbani ftit li xejn użati, u l-preservazzjoni u 
l-iżvilupp tal-wirt storiku u kulturali ma’ 
miżuri li jmexxu ’l quddiem l-imprenditorjat, 
ix-xogħol lokali u l-iżvilupp komunitarju, kif 
ukoll id-dispożizzjoni ta’ servizzi għall-
popolazzjoni waqt li jitqiesu l-istrutturi 
demografiċi li qed jinbidlu.

Din tista' tgħaqqad ir-rijabilitazzjoni ta' l-
ambjent fiżiku, l-iżvilupp mill-ġdid ta' żoni 
urbani tat-tip 'brownfield', u l-preservazzjoni 
u l-iżvilupp tal-wirt storiku u kulturali 
b'miżuri għall-promozzjoni ta' l-
imprenditorjat, it-turiżmu, ix-xogħol lokali, 
il-mobilità sostenibbli u l-iżvilupp tal-
komunità, kif ukoll il-forniment ta' servizzi 
għall-popolazzjoni waqt li jitqiesu strutturi 
demografiċi li jinbidlu. 

Emenda 20
Artikolu 9, paragrafu 2, punt (1)

1) l-infrastruttura biex titjieb l-aċċessibbiltà; 1) l-infrastruttura biex titjieb l-aċċessibbiltà
b'mod partikulari għat-turisti;

Emenda 21
Artikolu 9, paragrafu 2, punt (3)

3) l-iżvilupp ta’ ħidmiet ekonomiċi ġodda 
barra l-oqsma ta’ l-agrikoltura u s-sajd;

3) l-iżvilupp ta’ attivitajiet ekonomiċi ġodda 
barra s-setturi ta’ l-agrikoltura u s-sajd, 
b'mod partikulari permezz tat-tisħiħ tar-
riżorsi li għandhom potenzjal għat-turiżmu;

Emenda 22
Artikolu 10, paragrafu 2

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3 u 4, 
l-ERDF irid jikkontribwixxi b'mod 
partikolari lejn l-iffinanzjar ta' investimenti 
maħsuba biex itejbu l-aċċessibilità, jitħeġġu 
u jiġu żviluppati ħidmiet ekonomiċi marbuta 
mal-wirt kulturali, jitħeġġeġ l-użu 
sostenibbli ta' riżorsi naturali, u jingħata 
stimulu lis-settur tat-turiżmu. 

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 3 u 4, l-
ERDF għandu jgħin b’mod partikulari fl-
iffinanzjar ta’ investimenti maħsuba biex 
itejbu l-aċċessibiltà għaċ-ċittadini billi 
jappoġġja s-servizzi pubbliċi u t-trasport ta' 
merkanzija bażika fl-inħawi remoti, inkluż 
l-appoġġ għal negozji li għadhom kif 
jibdew, biex jippromwovu u jiżviluppaw 
attivitajiet ekonomiċi marbuta mal-wirt 
kulturali, biex jippromwovu l-użu sostenibbli 
tar-riżorsi naturali, u biex jistimulaw is-
settur tat-turiżmu. 

Ġustifikazzjoni
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L-użu tal-fondi tal-Komunità għall-appoġġ għas-servizzi ta' trasport ta' merkanzija ma 
għandux jaffettwa lill-kompetizzjoni fl-ekonomija tas-suq u għalhekk għandu jiġi llimitat 
għas-servizzi bażiċi.

L-aċċessibiltà m'għandhiex tiġi promossa biss għan-negozji imma wkoll għar-residenti ta' 
zoni li qegħdin jaffaċċjaw żvantaġġi.
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