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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta li qed tiġi kkunsidrata għandha tiġi kkunsidrata flimkien mar-Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Ġenerali (COM (2004) 492 fin.) dwar ir-riforma tal-fondi strutturali u l-fond 
ta' koeżjoni ta' l-Unjoni, u din hija importanti għal tliet raġunijiet:

a) Tistipula r-regoli ġenerali li jirregolaw tliet Fondi: l-ERDF (li huwa l-istrument ewlieni tal-
politika reġjunali ta' l-UE), il-Fond Soċjali Ewropew (ESF) u l-Fond ta' Koeżjoni;

b) Tiddefinixxi z-zoni speċifiċi ta' l-UE, li se jkunu eliġibbli għal fondi sakemm jintlaħqu l-
għanijiet (konverġenza, kompetittività reġjonali u koperazzjoni territorjali); l-ERDF huwa 
għalhekk strument legali derivattiv;

c) Tiddefinixxi b'mod prattiku ħafna mit-termini u referenza ġenerali għal assistenza mill-
ERDF; il-proposta dwar l-ERDF għalhekk ma tistax tiġi ttrattata separatament mir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Ġenerali.

Madankollu, id-Dispożizzjonijiet Speċifiċi tal-proposta dwar l-ERDF jistgħu jiġu eżaminati 
skond kriterju wieħed magħruf bħala "is-sindrome ta' periferalità". Is-sindrome tinkorpora x-
xkiel (i.e. riżorsi naturali, akkumalazzjoni ta' kapital insuffiċjenti, nuqqas ta' dinamiżmu 
minħabba kapital uman baxx, infrastruttura fqira, servizzi fqar, attivitajiet kulturali ineżistenti, 
eċċ), li joħolqu diverġenza ta' rendiment u attivita' ekonomiċi u ta' benessri ekonomiku (GDP 
'per capita').

Minħabba din il-premessa li fuqha hija bbażata il-proposta, ir-'rapporteur' qiegħed 
jikkonċentra fuq il-kompetenza ta' l-ITRE f'oqsma relatati mal-politika industrijali u ma' l-
SMEs, mar-riċerka u max-xjenza, mat-telekomunikazzjoni, mas-soċjetà ta' l-informatika u 
man-Netwerks Trans-Ewropej (TENs) għall-enerġija u għat-telekomunikazzjoni. Hu 
importanti li jiġi spjegat li dawn il-politiki jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-iżvilupp 
reġjonali.

Minbarra dan, ir-'rapporteur' qed jenfasizza n-nuqqas ta' kompetenza mogħtija lill-Parlament 
Ewropew f'oqsma relatati mal-kawżi reali tad-disparitajiet reġjonali. Madankollu qed 
jipproponi modifiki sostanzjali għall-politika reġjonali ta' l-UE.

Ir-'rapporteur' jilqa' l-għan u l-iskop deskritti fil-proposta tal-Kummissjoni dwar l-ERDF 
imma jeħtieġ li jiġu ċċarati u elaborati aħhjar meta wieħed iqis il-kwantità ta' tagħrif li kisbet 
l-UE minn meta nħolqot l-ERDF u l-prijoritajiet ġodda li ġew stipulati fl-Aġenda riveduta ta' 
Liżbona u fil-Prospettivi Finanzjarji għas-snin 2007-2013.

L-importanza ta' l-innovazzjonijiet għandha tiġi mgħaqqda solidament mal-proposta. L-
inklużjoni ta' l-aġendi ta' Liżbona u ta' Goteborg u l-proposti magħmula mir-rapport Kok 
għandhom jitqiesu bħala kundizzjonijiet essenzjali biex jintlaħqu l-għanijiet ta' l-ERDF.
Tintlaqa' tajjeb ukoll interpretazzjoni flessibbli ta' l-azzjonijiet innovattivi sabiex jinħoloq 
skambju ta' informazzjoni u sabiex jinkiseb gwadann mill-esperjenza u mill-aħjar prattiki. L-
azzjonijiet innovattivi għandhom joħolqu l-opportunità għal reġjuni biex jesperimentaw fl-
oqsma li għandhom potenzjal għall-futur. Ir-reġjuni u l-awtoritajiet lokali għandhom rwol fid-
definizzjoni ta' l-iskop tal-politika Reġjonali Ewropea.
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L-istruttura tar-reġjuni għall-produzzjoni hija bbażata fuq l-SMEs. Dawn ta' l-aħħar 
għandhom jingħataw l-opportunità li jantiċipaw l-isfidi innovattivi ġodda u li jpoġġuhom fil-
prattika kemm jista' jkun viċin taċ-ċittadini. Hemm bżonn, anqas burokrazija, trasparenza u 
mekkaniżmi ġodda biex iħeġġu l-investiment u jiżguraw fondi sabiex l-SMEs jiġu ffaċilitati 
fil-ksib ta' aċċess għall-programmi Ewropej u fit -twettiq tal-programmi bl-aktar mod 
effiċjenti.

Hemm fatturi oħra li jinfluwenzaw l-iżvilupp u l-politika reġjonali. Wieħed minnhom hu 
marbut ma' forom ġodda ta' koperazzjoni endoġena kkonċeputi biex jipprovdu għal sinerġiji 
ta' reġjuni u l-Istati Membri b'opportunitajiet oħra ta' ffinanzjar (i.e. bejn l-Għan 2 (ERDF) u 
l-Programm Qafas għar-riċerka), bi flessibiltà fil-kofinanzjar tal-programmi, inkluż sħubija 
pubblika-privata (PPP) definita tajjeb u b'mezzi aktar effettivi għall-implimentazzjoni tal-
politika reġjonali.  Dawn il-forom ġodda huma 'partnerships' bħal konsorzji privat/pubbliku, 
soċjetà ċivili/universitajiet, SMEs/awtoritajiet lokali, eċċ. Ir-'rapporteur' jilqa' l-proposti tal-
Kummissjoni li jiffokaw fuq l-importanza tal-koperazzjoni bejn il-fruntieri.

Dawn il-kwistjonijiet kollha huma trasposti f'emendi xierqa flimkien ma' ġustifikazzjonijiet 
qosra.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 3

(3) L-ERDF għandu jagħti għajnuna fil-
qafas ta' strateġija ġenerali għall-politika tal-
koeżjoni li tiżgura konċentrazzjoni akbar ta' 
għajnuna fuq il-prijoritajiet tal-Komunità, l-
aktar barra r-reġjuni li huma l-inqas 
żviluppati.

(3) L-ERDF għandu jagħti għajnuna fil-
qafas ta' strateġija ġenerali għall-politika tal-
koeżjoni li tiżgura konċentrazzjoni akbar ta' 
għajnuna fuq il-prijoritajiet tal-Komunità, u 
tfittex li tindirizza l-kawżi li fuqhom huma 
bbażati d-disparitajiet reġjonali, l-aktar fir-
reġjuni li huma l-inqas żviluppati.

  
1 ĠU C ... / Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tiġi meqjusa flimkien ma' l-emenda għall-Artikolu 2. Hija twessa' l-
istrateġija globali ta' l-ERDF, i.e. il-prijorità ta' dan il-Fond biex jindirizza u jelimina l-kawżi 
ta' disparità reġjonali.

Emenda 2
Premessa 6

(6) Waqt li wieħed jibni fuq l-esperjenza u l-
karatteristiċi b'saħħithom ta’ l-inizjattiva 
għall-Komunità Urbana stipulata fl-Artikolu 
20(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1260/1999 tal-21 ta’ Ġunju 1999, li 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali 
dwar il-Fondi Strutturali1, id-dimensjoni 
urbana għandha tissaħħaħ billi jiġu integrati 
kompletament il-miżuri għal dak il-qasam 
fil-programmi operattivi li jkunu 
kofinanzjati mill-ERDF.

(6) Waqt li wieħed jibni fuq l-esperjenza u l-
karatteristiċi b'saħħithom ta’ l-inizjattiva 
għall-Komunità Urbana stipulata fl-Artikolu 
20(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1260/1999 tal-21 ta’ Ġunju 1999, li 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali 
dwar il-Fondi Strutturali2, id-dimensjoni 
urbana għandha tissaħħaħ billi jiġu integrati 
kompletament il-miżuri għal dak il-qasam 
fil-programmi operattivi li jkunu 
kofinanzjati mill-ERDF. Meta jsir hekk, l-
iżvilupp lokali u l-inizjattivi għall-impjiegi 
u l-potenzjal għal innovazzjoni tagħhom 
għandu jkollhom irwol importanti.

Emenda 3
Premessa 8 a (ġdida)

(8a) Huwa mixtieq li jitkabbru l-mezzi u z-
zoni ta' appoġġ taħt l-għan għall-
konverġenza billi jiġu introdotti 
mekkaniżmu ġdid għall-għajnuna għall-
SMEs u approċċ ġdid għall-iżvilupp 
reġjonali billi l-frott tar-riċerka ffinanzjata 
kompletament minn fondi pubbliċi ssir 
disponibbli għall-SMEs.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi approċċ innovattiv għar-riċerka. L-ewwelnett, tobbliga lil dawk l-

  
1 ĠU L 161, 26.6.1999, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mill-Att dwar l-Adeżjoni ta' l-2003.
2 ĠU L 161, 26.6.1999, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mill-Att dwar l-Adeżjoni ta' l-2003.
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istituti għar-riċerka ffinanzjati kompletament mill-baġits pubbliċi (Ewropej jew nazzjonali) 
biex joffru r-riżultati tar-riċerka tagħhom lil SMEs li jfittxu li jikkonvertuhom f'applikazzjoni 
industrijali konkreta. It-tieninett, l-emenda tispeċifika l-kundizzjonijiet għal trasferiment dirett 
ta' l-għarfien miksub permezz ta' fondi pubbliċi lil dawk li huma interessati li jiżviluppawh 
aktar għall-iskop ta' żvilupp reġjonali.

Emenda 4
Artikolu 2

L-ERDF għandu jgħin li jiffinanzja l-
għajnuna lejn it-tisħiħ tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Dan billi 
jnaqqas id-disparitajiet reġjonali u jappoġġja 
l-iżvilupp strutturali u l-aġġustament ta' l-
ekonomiji reġjonali, inkluż il-konverżjoni ta' 
reġjuni industrijali li sejrin lura.

L-ERDF għandu jagħti kontribut għall-
iffinanzjar ta' l-għajnuna billi jipprova 
jsaħħaħ l-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali. Dan billi jindirizza u jitratta l-
kawżi li qed jikkaġunaw id-disparitajiet 
reġjonali u jappoġġja l-iżvilupp strutturali u 
l-aġġustament ta’ l-ekonomiji reġjonali, 
inkluż il-konverżjoni ta’ reġjuni industrijali 
li sejrin lura

Waqt li jkun qed jagħmel dan, l-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 jwettaq il-prijoritajiet tal-Komunità, 
u l-aktar il-ħtieġa li tissaħħaħ il-
kompetittività permezz ta' approċċ li jorbot 
l-innovazzjoni ma' l-iżvilupp reġjonali, 
b'attenzjoni speċifika lir-rwol tar-reġjuni 
fil-Pjattaformi Teknoloġiċi, biex jinħolqu 
impjiegi sostenibbli u biex jitmexxa 'l 
quddiem tkabbir li jkun ambjentalment 
b'saħħtu.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda trid turi li l-għan ewlieni ta' l-ERDF huwa t-tneħħija mill-għeruq tal-kawżi ta' 
disparitajiet reġjonali. Għalhekk l-għajnuna mill-ERDF għandha tiġi kkonċentrata fuq il-
fatturi li jipprovokaw u jaċċentwaw id-disparitajiet reġjonali. Barra minn hekk, l-emenda 
tiċċara li l-innovazzjonijiet fihom infushom mhux neċessarjament iwasslu għat-tnaqqis tad-
disparitajiet reġjonali, u lanqas ma jwasslu għal tkabbir sostenibbli. Min-naħa l-oħra, 
sistema ta' innovazzjonijiet tgħin biex tipprovoka effett multiplikattiv fuq il-ħolqien ta' 
impjiegi.

Emenda 5
Artikolu 3, Paragrafu 2, punt (b)

b) l-infrastruttura; b) infrastruttura fiżika u teknoloġika;
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Ġustifikazzjoni

Iż-żewġ aġġettivi: "fiżika u teknoloġika" jiddefinixxu t-tip ta' infrastruttura li hija meqjusa 
bħala eliġibbli għall-iffinanzjar mill-ERDF. Mhux kull tip ta' infrastruttura jikkontribwixxi 
neċessarjament għaż-żieda tal-produttività tar-reġjuni. Għalhekk, issir bżonjuża l-kjarifika 
proposta minn din l-emenda.

Emenda 6
Artikolu 3, paragrafu 2, punt (c)

c) inizjattivi oħrajn ta’ żvilupp inklużi
servizzi għall-impriżi, il-ħolqien u l-iżvilupp 
ta’ strumenti ta’ ffinanzjar bħalma huma 
kapital ta’ riskju, self u fondi ta’ garanzija u 
fondi ta’ żvilupp lokali, sussidji fuq l-
interess, servizzi ta’ qrubija, u bdil ta’ 
esperjenzi bejn ir-reġjuni, l-ibliet, kif ukoll 
bejn l-imsieħba soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali li jkunu rilevanti;

c) inizjattivi ta’ żvilupp li jikkonsistu minn
servizzi għall-impriżi, il-ħolqien u l-iżvilupp 
ta’ strumenti ta’ ffinanzjar bħalma huma 
kapital ta’ riskju, self u fondi ta’ garanzija u 
fondi ta’ żvilupp lokali, sussidji fuq l-
interess, servizzi ta’ qrubija, u 
"networking" jew bdil ta’ esperjenzi bejn 
ir-reġjuni, il-bliet, inizjattivi lokali konġunti 
u bejn l-imsieħba soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali li jkunu rilevanti;

Ġustifikazzjoni

L-ewwel part ta' l-emenda tagħti definizzjoni fis-sens li l-"inizjattivi ta' żvilupp" għandhom 
ikunu kunċetti speċifiċi, mhux astratti. It-tieni parti tintroduċi n-"'networking' ta' l-
esperjenza" bħala mezz innovattiv biex jintlaħaq l-iskop ta' l-assistenza ta' l-ERDF, flimkien 
ma' "inizjattivi konġunti lokali" li jippromwovu l-parteċipazzjoni ta' l-awtoritajiet lokali fl-
iżvilupp reġjonali.

Emenda 7
Artikolu 4, punt (1)

1) Ir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku 
(R&TD), l-innovazzjoni u l-imprenditorjat, 
inkluż it-tisħiħ tar-riċerka reġjonali u tal-
ħiliet ta’ żvilupp teknoloġiku, għajnuna lir-
R&TD f’impriżi żgħar u medji (SMEs) u lit-
trasferiment ta’ teknoloġija, it-titjib ta’ 
rabtiet bejn l-SMEs u l-universitajiet u ċ-
ċentri ta’ riċerka u żvilupp, l-iżvilupp ta’ 
networks u gruppi kummerċjali, appoġġ lid-
dispożizzjoni ta’ servizzi kummerċjali u 
teknoloġiċi biex l-SMEs jinġabru fi gruppi, 
it-tkattir ta’ l-imprenditorjat u l-iffinanzjar 
ta’ l-innovazzjoni għall-SMEs bi strumenti 

1) Ir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku 
(R&TD), l-innovazzjoni u l-imprenditorjat, 
inklużi t-tisħiħ tal-ħiliet għal riċerka 
reġjonali u għall-kapaċità ta' l-iżvilupp 
teknoloġiku u tingħalaq il-qasma 
teknoloġika bejn ir-reġjuni, l-għajnuna 
għall-R&TD f’intrapriżi żgħar u medji 
(SMEs) u għat-trasferiment ta’ teknoloġija, 
it-titjib tal-konnessjonijiet bejn l-SMEs u l-
universitajiet, u ċ-ċentri ta’ riċerka u 
żvilupp, l-iżvilupp ta’ netwerks u gruppi tan-
negozju, l-appoġġ lill-forniment ta’ servizzi 
kummerċjali u teknoloġiċi lill-gruppi ta' 
SMEs, it-trawwim ta’ l-imprenditorjat u l-
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finanzjarji ġodda; iffinanzjar għall-innovazzjoni għal SMEs 
permezz ta' strumenti finanzjarji ġodda, u l-
ikkofinanzjar ta' fondi ta' riskju reġjonali u 
ta' fondi għall-investiment lokali fl-iżvilupp 
sabiex jinħoloq inċentiv u sabiex kapital 
privat jiġi inċitat biex jappoġġja l-iżvilupp 
ekonomiku kollu tar-reġjun;

Ġustifikazzjoni

Sabiex titnaqqas il-qasma diġitali li teżisti bejn ir-reġjuni. Peress li waħda mill-problemi 
ewlenin għall-SMEs hija li jinstab il-kapital biex jinbeda u jiġi żviluppat negozju, hemm 
bżonn li investituri privati jinġibdu permezz tal-ħolqien ta' fondi għall-kapital ta' riskju u l-
kofinanzjar tagħhom minn għejjun pubbliċi. Dawn il-fondi huma wieħed mill-aħjar strumenti 
biex jiġi appoġġjat l-iżvilupp ekonomiku tal-pajji¿ peress li l-SMEs jiġu pprovduti bir-riżorsi 
meħtieġa biex iżidu l-potenzjal tagħhom għal innovazzjoni.

Emenda <NumAm>8</NumAm>
Artikolu 4, punt (1 a) (ġdid)

(1a) Ir-riċerka ffinanzjata kompletament 
minn fondi pubbliċi permezz tal-baġit tal-
KE jew ta' istituti nazzjonali ta' riċerka, li 
għadha ma ġietx koperta bi privattiva, tista' 
tiġi offruta bla ħlas lill-SMEs, sakemm din 
ir-riċerka tiġi kkonvertita f'innovazzjoni li 
twassal għal prodott industrijali li jinvolvi 
inqas kontenut ta' enerġija;

Ġustifikazzjoni

Fl-UE u f'ħafna mill-Istati Membri, m'hemm l-ebda mekkaniżmu li permezz tiegħu r-riċerka 
mwettqa minn universitajiet jew istituti ta' riċerka għandha twassal għal applikazzjoni 
industrijali. In-nuqqas ta' dan il-mekkaniżmu joħloq xkiel għall-iżvilupp u din l-emenda 
għandha l-għan li tirranġa s-sitwazzjoni. Tintroduċi mekkaniżmu ġdid ta' appoġġ għall-SMEs 
billi tapplika l-għarfien eżistenti li joriġina f'istituti ta' riċerka lill-innovazzjoni industrijali.
Din ir-riċerka saret possibbli minħabba fondi mis-settur pubbliku. Madankollu, jekk ma 
jintużawx kif suppost, il-fondi pubbliċi jinħlew. Min-naħa l-oħra, jekk jiġu offruti lill-SMEs 
skond dispożizzjonijiet legali minimi, dawn jitħeġġu biex jinvestu fi prodotti ġodda.

Emenda 9
Artikolu 4, punt (2)

2) Soċjetà ta’ tagħrif, inkluż l-iżvilupp ta’ 
kontenut lokali, servizzi u applikazzjonijiet, 
titjib fl-aċċess għal u l-iżvilupp ta’ servizzi 

2) Is-soċjetà ta' l-informatika, inkluż l-
iżvilupp għall-kontenut, għas-servizzi u 
għall-applikazzjonijiet lokali, titjib fl-aċċess 
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pubbliċi fuq l-internet, għajnuna u servizzi 
lill-SMEs biex dawn jadottaw u jużaw 
b’mod effettiv it-teknoloġiji ta’ l-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICTs);

għas-servizzi pubbliċi 'on-line' u l-iżvilupp 
tagħhom, għajnuna u servizzi għall-SMEs 
biex jadottaw u jużaw b'mod effettiv it-
teknoloġiji ta' l-informatika u tal-
komunikazzjoni (ICTs) jew biex jisfruttaw 
ideat ġodda;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssegwi loġikament mill-premessa li fuqha huma bbażati l-ICTs. Essenzjalment 
is-soċjetà ta' l-informatika għandha tħaddan "l-isfruttar ta' ideat ġodda".

Emenda 10
Artikolu 4, punt (4)

4) Il-prevenzjoni tar-riskji, inklużi l-iżvilupp 
u l-implimentazzjoni ta' pjani ta' prevenzjoni 
biex jevitaw u jkunu jistgħu jilqgħu għal 
riskji naturali u teknoloġiċi;

4) Il-prevenzjoni tar-riskji li ġejjin mill-
iżvilupp tas-swieq finanzjarji u kapitali,, 
inklużi l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 
pjani ta' prevenzjoni biex jevitaw u jkunu 
jistgħu jilqgħu għal riskji naturali u 
teknoloġiċi;

Ġustifikazzjoni

Hemm ħafna għejjun ta' riskju, li jeħtieġu tekniki u metodi differenti għall-"prevenzjoni" 
tagħhom. Għar-reġjuni koperti minn dan ir-regolament, għajn  importanti ta' riskju huwa n-
nuqqas ta' stabbiltà tas-"swieq finanzjarji jew kapitali", li taffettwa ħażin lill-investiment 'ex-
ante'. Għalhekk garanzija pubblika għandha tiżgura element ta' appoġġ u inqas inċertezza.

Emenda 11
Artikolu 4, punt (6)

6) Investiment fit-trasport, inklużi netwerks 
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 trans-Ewropej, proġetti Ewropej 
ewlenin dwar teknoloġija u loġistika u 
strateġiji integrati għall-ibliet biex ikun 
hemm trasport urban nadif, li jgħinu biex 
jitjiebu l-aċċess 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;
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Ġustifikazzjoni

Tinkludi l-investiment fil-proġetti tekniċi, loġistiċi u spazjali ewlenin skond l-objettiv ta' 
konverġenza.

Emenda 12
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;

Ġustifikazzjoni

L-għeluq tal-qasma teknoloġika bejn ir-reġjuni fil-qasam ta' l-edukazzjoni permezz ta' l-
applikazzjoni ta' teknoloġiji ġodda.

Emenda 13
<Article>Artikolu 5, parti ta' introduzzjoni</Article>

Taħt l-għan tal-“Kompetittività reġjonali u 
x-xogħol”, il-ERDF għandu jiffoka l-
għajnuna tiegħu, fil-kuntest ta’ strateġiji ta’ 
żvilupp reġjonali sostenibbli, fuq dawn il-
prijoritajiet li ġejjin:

Fi ħdan l-għan tal-“Kompetittività reġjonali
u x-xogħol”, l-ERDF għandu jqis l-objettivi 
tas-7 Programm ta' Qafas u għandu jiffoka 
l-għajnuna tiegħu, fil-kuntest ta’ strateġiji ta’ 
żvilupp reġjonali sostenibbli, f' dawn l-
oqsma li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Hu essenzjali li teżisti sinerġija aħjar bejn il-programm ta' Qafas għall-iffinanzjar u l-
programm strutturali għall-iffinanzar.

Emenda <NumAm>14</NumAm>
Artikolu 5, punt (1)

1) l-innovazzjoni u l-ekonomija ta' l-għerf, 
b'appoġġ għat-tfassil u l-implimentazzjoni 
ta' strateġiji ta' innovazzjoni reġjonali li 
jwasslu għal sistemi effiċjenti ta' 
innovazzjoni reġjonali, u l-aktar:

1) l-innovazzjoni u l-ekonomija tat-tagħrif, 
b'appoġġ għat-tfassil u l-implimentazzjoni 
ta' strateġiji ta' innovazzjoni reġjonali li 
jwasslu għal sistemi effiċjenti ta' 
innovazzjoni reġjonali, jew bit-
traspożizzjoni ta' riċerka ffinanzjata 
kompletament mill-KE jew mill-baġits ta' l-
Istati Membri għal prodotti industrijali 
ġodda  jew għal servizzi ġodda u l-aktar:
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Ġustifikazzjoni

Ara l-emendi għall-Premess 8a (ġdida) u għall-Artikolu 4(1a) (ġdid) għar-raġunament wara 
din il-proposta.

Emenda 15
Artikolu 5, punt (1), punt (b)

b) li tkun stimulata l-innovazzjoni fl-SMEs 
billi jitmexxew ’il quddiem networks ta’ 
kooperazzjoni bejn universitajiet u impriżi, 
billi jkunu appoġġjati networks ta’ negozji u 
gruppi ta’ SMEs u billi jkun imħaffef l-
aċċess ta’ l-SMEs għal servizzi ta’ appoġġ 
avanzat tan-negozju, u billi tkun appoġġjata 
l-integrazzjoni ta’ teknoloġiji aktar nodfa u 
ġodda fl-SMEs;

b) li tkun stimulata l-innovazzjoni fl-SMEs 
billi jiġu promossi ċentri ta' riċerka għall-
aġenziji li jappoġġaw in-negozju, l-
intrapriża tas-soċjetà u ċivili u netwerks ta' 
koperazzjoni bejn universitajiet u intrapriżi u 
netwerks oħra ta' koperazzjoni bejn is-
setturi, billi jkunu appoġġjati netwerks ta' 
negozji u ta' gruppi ta' SMEs u billi jiġi 
ffaċilitat l-aċċess mill-SMEs għal servizzi ta' 
appoġġ avanzat għan-negozju, u billi tkun 
appoġġjata l-integrazzjoni ta' teknoloġiji 
aktar nodfa u innovattivi fl-SMEs;

Ġustifikazzjoni
Il-'Partnerships' huma forom ġodda ta' koperazzjoni li għandhom l-għan li jippromwovu l-
innovazzjoni industrijali. Din l-emenda sempliċiment tintroduċi l-'partnership' soċjetà ċivili-
universitajiet.
L-istituzzjonijiet relevanti kollha għandhom ikunu involuti fin-netwerking ma' l-SMEs sabiex 
jiġu ffaċilitati l-innovazzjonijiet u l-implimentazzjoni tagħhom u sabiex jiġi ffaċilitat it-
trasferiment ta' konoxxenza u ta' għarfien.
Jistgħu jiġu żviluppati approċċi innovattivi mhux biss fil-qafas università-intrapriża jew f' 
netwerks speċjalizzati ta' negozji, iżda wkoll permezz ta' metodi ġodda ta' koperazzjoni bejn 
is-setturi.

Emenda 16
Artikolu 5, punt (1), punt (c a) (ġdid)

ca) li jiġi promoss il-'partnership' 
pubbliku/privat fil-produzzjoni ta' prodotti 
u servizzi;

Ġustifikazzjoni

Għal skopijiet ta' ċarezza, din l-emenda żżid is-'sħubija pubblika/privata' mal-ħażna ta' l-
istrumenti.
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<Amend>Emenda 17
Artikolu 5, punt (1), punt (d)

d) il-ħolqien ta’ strumenti finanzjarji ġodda 
u faċilitajiet ta’ żvilupp li jwasslu għall-
ħolqien jew l-espansjoni ta’ intrapriżi 
b’għerf intensiv.

d) il-ħolqien ta’ strumenti u faċilitajiet 
finanzjarji ġodda li jwasslu għall-kapaċità 
ta' riċerka u ta' żvilupp teknoloġiku ta' l-
SMEs u li jinkuraġġixxu l-imprenditorjat u 
l-ħolqien ta' negozji ġodda permezz tal-
kapital ta' l-investiment u permezz tal-
faċilitajiet ta' żvilupp.

Ġustifikazzjoni

Hu essenzjali li teżisti sinerġija aħjar bejn il-programm ta' Qafas għall-iffinanzjar u l-
programm strutturali għall-iffinanzar.

</Amend>Emenda <NumAm>18</NumAm>
Artikolu 5, punt (1), punt (d a) (ġdid)

(da) li jinħolqu swieq reġjonali ġodda għal 
prodotti ekoloġiċi;

Ġustifikazzjoni

M'hemmx għalfejn jitkabbru jew saħansitra jinħolqu s-swieq reġjonali li d-daqs tagħhom 
jiddetermina l-ispeċjalizzazzjoni u l-ħolqien ta' xogħlijiet sostenibbli. Prinċiparjament, il-
prodotti ekoloġiċi huma r-riżorsa naturali tar-reġjuni periferiċi. Minkejja dan, m'hemm l-
ebda suq organizzat għal dan it-tip ta' prodotti.

Emenda 19
Artikolu 5, punt (1), punt (d b) (ġdid)

db) il-bini u l-ekwipaġġar ta' ċentri 
teknoloġiċi u ta' ċentri għar-riċerka u l-
iżvilupp.

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi appoġġjat l-iżvilupp tal-politika ta' innovazzjoni.

</Amend>Emenda 20
Artikolu 5, punt (2), punt (b)

(b) li jkunu stimulati l-effiċjenza ta’ l-
enerġija u l-produzzjoni ta’ enerġija li 
tiġġedded;

(b) li jkunu stimulati l-effiċjenza ta’ l-
enerġija u l-produzzjoni ta’ enerġija li 
tiġġedded, li jiżviluppaw sistemi effiċjenti 
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għall-maniġment ta' l-enerġija;

</Amend>Emenda 21
Artikolu 5, punt (2 a) (ġdid)

(2 a) U għat-turiżmu, inklużi l-promozzjoni 
tal-patrimonju naturali u kulturali bħala 
potenzjal għall-iżvilupp ta’ turiżmu 
sostenibbli, il-ħarsien u t-tisħiħ tal-wirt 
kulturali biex jiġi appoġġjat l-iżvilupp 
ekonomiku, l-għajnuna biex titjieb il-
provvista tas-servizzi tat-turiżmu permezz 
ta' servizzi b'valur miżjud ogħla.

Ġustifikazzjoni

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 intużat b'suċċess biex jintlaħqu l-objettivi.  M'hemm l-
ebda raġuni għalfejn il-miżuri msemmija fl-Artikolu 4(5) għandhom jiġu indirizzati biss lejn l-
Istati Membri l-inqas żviluppati, b'mod partikulari peress li l-iskop tal-fond deskritt fl-
Artikolu 2 jitkellem dwar il-ħtieġa li jiġu appoġġjati "l-iżvilupp strutturali u l-aġġustament ta’ 
l-ekonomiji reġjonali, inkluż il-konverżjoni ta’ reġjunijiet industrijali li sejrin lura".

</Amend>Emenda 22
Artikolu 6, punt (1)

1) l-iżvilupp ta' ħidmiet ekonomiċi u soċjali 
inter-territorjali bi strateġiji konġunti għal 
żvilupp territorjali sostenibbli, u l-aktar:

1) l-iżvilupp ta' ħidmiet bejn il-fruntieri 
relatati mar-riċerka, ma' l-enerġija, ma' l-
ekonomija, mal-kultura u mal-qasam 
soċjali bi strateġiji konġunti għal żvilupp 
territorjali sostenibbli, u l-aktar:

Ġustifikazzjoni

L-iskopijiet ta' din l-emenda huma purament ta' ċarezza, possibilment attività nieqsa li tidher 
neċessarja għal koperazzjoni bejn il-fruntieri u ftehim aħjar ta' kulturi differenti.

Emenda 23
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 

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-
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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.

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.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tingħalaq il-qasma teknoloġika li teżisti bejn ir-reġjuni.

</Amend> <Amend>Emenda <NumAm>24</NumAm>
Artikolu 6, punt (1), punt (d a) (ġdid)

(da) billi tippromwovi l-mudell ta' 
manigment deċentralizzat INTERREG.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċarra r-raġunament wara l-Premessa (12) li tispeċifika d-dispożizzjonijiet 
speċifiċi, li waħda minnhom huwa l-manigment. Il-mudell deċentralizzat INTERREG diġà 
wera kemm jiswa' u għalhekk għandu jitqies utli għall-iskop ta' koperazzjoni territorjali.

</Amend> <Amend>Emenda <NumAm>25</NumAm>
Artikolu 6, punt (1), punt (d b) (ġdid)

(d a) il-ħarsien u t-tisħiħ tal-wirt kulturali 
naturali u/jew fiżiku bħala appoġġ ta' l-
iżvilupp ekonomiku, tar-riġenerazzjoni 
urbana jew rurali jew tat-turiżmu billi jiġi 
promoss il-mudell tal-maniġment 
deċentralizzat INTERREG.

Ġustifikazzjoni

Dan il-qasam ta' attività mhux sempliċiment limitat fil-livell lokali jew reġjonali. Hemm 
eżempji ċari fejn il-koperazzjoni transnazzjonali fis-soluzzjoni ta' problemi u fil-qsim ta' l-
aħjar prattiċi qed joffru valur-miżjud Ewropew sostanzjali permezz ta' metodi li m'humiex se 
jiġu indirizzati fin-netwerks.  Il-kwistjonijiet dwar riġenerazzjoni ta' spiss iħaddnu l-ambjent 
storiku u nstab li tul ir-reġjuni ta' l-UE qed jiġu affrontati l-istess problemi sabiex jinkiseb 
żvilupp sostenibbli. Hemm bżonn isir iktar xogħol u l-proġetti transnazzjonali huma mezz 
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effettiv biex isir progress, li jiżguraw l-użu ta' l-aħjar teknika u konoxxenza disponibbli.

</Amend><Amend>Emenda <NumAm>26</NumAm>
Artikolu 6, punt (3)

3) it-tisħiħ ta’ l-effettività tal-politika 
reġjonali billi jitmexxew ’il quddiem 
networking u bdil ta’ esperjenzi bejn l-
awtoritajiet reġjonali u lokali li jkunu qed 
jiffukaw fuq is-suġġetti msemmija taħt l-
Artikolu 5(1) u (2) u l-Artikolu 8. Dan 
jinkludi programmi ta’ networks ta’ 
kooperazzjoni li jkopru l-Komunità kollha u 
azzjonijiet li jinvolvu studji, ġbir ta’ data, u 
osservazzjoni u stħarriġ tax-xejriet ta’ l-
iżvilupp fil-Komunità.

3) it-tisħiħ ta’ l-effettività tal-politika 
reġjonali billi jiġu promossi n-netwerking u 
l-iskambju ta’ esperjenzi bejn l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali u l-entitajiet pubbliċi li 
jiffukaw fuq is-suġġetti msemmija fl-
Artikolu 5(1) u (2) u fl-Artikolu 8, li 
jinkludu programmi għal netwerks ta’ 
kooperazzjoni li jkopru l-Komunità kollha u 
azzjonijiet li jinvolvu studji, ġbir ta’ 'data', u 
l-osservazzjoni u l-analiżi tat-tendenzi 
ta’żvilupp fil-Komunità.

Ġustifikazzjoni

Il-mod kif qed jitpoġġew il-kliem bħalissa hu restrittiv wisq. Jista' jinstab valur-miżjud 
Ewropew kbir billi tiġi ffaċilitata firxa ta' organizzazzjonijiet għal netwerking sabiex jittejbu 
l-istandards u l-kompetenza Ewropej fis-suġġetti li jaffettwaw lill-politika reġjonali.

</Amend><Amend>Emenda <NumAm>27</NumAm>
Artikolu 6, punt (3 a) (ġdid)

(3a) Proġetti ta' netwerking għandhom jiġu 
kkordinati permezz ta' zona unika ta' l-UE.
Għandu jsir evalwazzjoni ta' nofs il-
perjodu ta' netwerks eżistenti bħal ESPON, 
URBAct u INTERACT.

Ġustifikazzjoni

Bħalissa l-INTERREG IIIc hu maqsum f'zona tat-Tramuntana, tan-Nofsinhar, tal-Punent u 
tal-Lvant. Peress li jista' jintwera li n-netwerks jifirxu tul dawn iz-zoni, dawn huma 
burokratiċi bla bżonn, għaljin biex jitħaddmu u bla sens.  Hemm każ ċar biex ikun hemm 
razzjonalizzazzjoni u ffukar mill-ġdid għal ġo zona waħda tul l-UE għal netwerks.  Kieku dan 
ikun użu aktar effiċjenti tal-baġit u jtejjeb l-effiċjenza u l-forniment ta' proġetti koerenti.

In-netwerks li bħalissa huma ffinanzjati taħt l-INTERREG IIIc jinkludu tliet netwerks 
sponserjati mill-Kummissjoni li ma ġewx riveduti: l-ESPON, l-URBAct u l-INTERACT.

</Amend><Amend>Emenda <NumAm>28</NumAm>
Artikolu 9, subparagrafu 2, punt (5 a) (ġdid)

(5a) il-preżervazzjoni u l-manteniment ta' 
rziezet storiċi.
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Ġustifikazzjoni

Waħda mill-problemi li jaffaċċja l-iżvilupp rurali hija n-numru ta' rziezet mitluqa. Din hija 
problema li taffaċċja l-inħawi rurali tul l-UE mkabbra. Ta' spiss, dawn ikunu bini storiku li 
jekk jiġu ppreżervati u wżati mill-ġdid jista' jkollhom irwol importanti fit-titjib tal-kwalità tal-
ħajja fiz-zoni rurali.  Kieku dan jaħdem lejn is-sostenibiltà, imma m'huwiex ta' għajnuna 
għall-investiment, peress li l-istat ta' dan il-bini jirriżulta minn falliment tas-suq.

</Amend><Amend>Emenda <NumAm>29</NumAm>
Artikolu 10, paragrafu 2

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 3 u 4, 
il-ERDF għandu jgħin b’mod partikulari fl-
iffinanzjar ta’ investimenti maħsuba biex 
itejbu l-aċċessibbiltà, imexxu ’l quddiem u 
jiżviluppaw ħidmiet ekonomiċi marbuta 
mal-wirt kulturali, imexxu ’l quddiem l-użu 
sostenibbli tar-riżorsi naturali, u li 
jistimulaw il-qasam tat-turiżmu.

Bla ħsara għall-Artikoli 3 u 4, l-ERDF 
għandu jgħin b’mod partikulari fl-iffinanzjar 
ta’ investimenti maħsuba biex itejbu l-
aċċessibiltà, biex jippromwovu u jiżviluppaw 
kull tip ta' attività ekonomika, mhux biss 
attivitajiet marbuta mal-wirt kulturali, imma 
anke attivitajiet marbuta ma' innovazzjoni 
u teknoloġiji ġodda adatti b'mod partikulari 
għall-karatteristiċi tar-reġjun ('telecentres' 
rurali, eċċ.), biex jippromwovu l-użu 
sostenibbli tar-riżorsi naturali, u biex
jistimulaw is-settur tat-turiżmu

Ġustifikazzjoni

Biex jissaħħu l-politiki għall-innovazzjoni u għall-teknoloġiji ġodda fil-qasam tat-turiżmu fl-
inħawi rurali li jbatu minn żvantaġġi naturali.

</Amend><Amend>Emenda <NumAm>30</NumAm>
Artikolu 11, punt (b a) (ġdid)

ba) għajnuna biex jintgħelbu n-nuqqasijiet 
fl-innovazzjoni teknoloġika u fir-riċerka u 
fl-iżvilupp (R&TD);

Ġustifikazzjoni

Wieħed jiltaqa' ma' problemi li għandhom x'jaqsmu ma' l-aċċessibiltà mhux biss fis-servizz 
tat-trasport ta' merkanzija u tat-trasport, iżda l-iktar fl-oqsma tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, tat-telekomunikazzjonijiet u ta' l-iżvilupp tas-soċjetà ta' l-informazzjoni wkoll.

</Amend><Amend>Emenda <NumAm>31</NumAm>
Artikolu 17, paragrafu (2 a) (ġdid)

(2a) Il-kontribuzzjonijiet għandhom 
jitħallsu lill-benefiċarju ewlieni u lill-
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benefiċjarji individwali qabel, waqt u wara 
l-implimentazzjoni ta' proġett.

Ġustifikazzjoni

Ħafna kumpaniji u organizzazzjonijiet isibu diffikultà biex ikollhom aċċess għall-kapital ta' 
riskju u għalhekk ikollhom problemi ta' likwidità meta l-kontribuzzjonijiet jitħallsu ħafna 
wara li jsir l-infiq. F'każi estremi, proġetti kellhom jiġu abbandunati minħabba li l-
benefiċjarji individwali jkunu fallew. Jekk jitħallsu 25% tal-kontribuzzjonijiet qabel jibda l-
proġett, 50% waqt li l-proġett għadu għaddej u 25% wara li jintemm, din il-problema 
tissolva.
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