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Emenda mressqa minn Alain Hutchinson

Emenda 26
Artikolu 1, Paragrafu 1

Dan ir-Regolament iwaqqaf il-ħidmiet tal-
Fond ta’ l-Iżvilupp Reġjonali Ewropew 
(ERDF), l-għan ta’ l-għajnuna tiegħu dwar 
il-“Konverġenza”, il-“Kompetittività 
reġjonali u x-xogħol”, u l-“Kooperazzjoni 
territorjali Ewropea” kif iddefiniti fl-
Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru (…) li
jwaqqaf id-dispożizzjonijiet ġenerali għall-
Fond ta’ l-Iżvilupp Reġjonali Ewropew, il-
Fond Soċjali Ewropew u l-Fond tal-
Koeżjoni, u l-għamliet ta’ nefqa eliġibbli 
għall-għajnuna.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-ħidmiet 
tal-Fond ta’ l-Iżvilupp Reġjonali Ewropew 
(ERDF), l-iskop ta’ l-għajnuna ta' dan il-
Fond għall-objettivi tal-“Konverġenza”, tal-
“Kompetittività reġjonali, xogħol u 
inklużjoni soċjali”, u tal-“Kooperazzjoni 
territorjali Ewropea” kif iddefiniti fl-
Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru (…) li 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali 
għall-Fond ta’ l-Iżvilupp Reġjonali 
Ewropew, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond 
tal-Koeżjoni, u l-għamliet tan-nefqa eliġibbli 
għall-għajnuna.
(Din l-emenda tapplika għat-test kollu Dan 
ifisser li jekk tkun adottata jrid isir it-tibdil 
meħtieġ fit-test kollu.) 

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ir-riforma tal-Kummissjoni hija bbażata fuq ir-rabta neċessarja bejn ir-riforma tal-Fondi 
Strutturali u l-Istrategija ta' Liżbona. Sfortunatament, għal ħafna raġunijiet, l-
implimentazzjoni tad-dimensjoni soċjali ta' l-Istrategija ta' Liżbona bħalissa mhix f'postha. 

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 27
Premessa 1

L-Artikolu 160 tat-Trattat jipprovdi li l-Fond 
ta’ l-Iżvilupp Reġjonali Ewropew (ERDF) 
huwa maħsub biex jgħin fil-korrezzjoni ta’ l-
iżbilanċi reġjonali ewlenin li hemm fil-
Komunità. Għalhekk, l-ERDF jgħin biex 
inaqqas il-vojt bejn il-livelli ta’ żvilupp tal-
ħafna reġjuni u fejn ir-reġjuni u l-gżejjer li 
huma l-aktar żvantaġġati, inklużi l-inħawi
rurali, ikunu għadhom lura sew fil-progress 
tagħhom.

L-Artikolu 160 tat-Trattat jipprevedi li l-
Fond ta’ l-Iżvilupp Reġjonali Ewropew 
(ERDF) huwa maħsub biex jgħin fil-
korrezzjoni ta’ l-iżbilanċi reġjonali ewlenin 
li hemm fil-Komunità. Għalhekk, l-ERDF 
jgħin biex inaqqas id-distakk bejn il-livelli 
ta’ żvilupp tad-diversi reġjuni u l-limitu sa 
fejn ir-reġjuni li huma l-aktar żvantaġġati u 
l-gżejjer, inklużi z-zoni rurali, u r-reġjuni li 
qegħdin l-aktar fil-periferija, qegħdin lura,
u biex jippromwovi l-iżvilupp sostenibbli.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

B' konsistenza ma' l-Artikolu 299(2)TEC u l-konklużjonijiet maħruġa wara l-Kunsill Ewropew 
ta' Göteborg tal-15 u l-15 ta' Ġunju 2001.

Emenda mressqa minn Gerardo Galeote Quecedo

Emenda 28
Premessa 1

(1) L-Artikolu 160 tat-Trattat jipprovdi li l-
Fond ta’ l-Iżvilupp Reġjonali Ewropew 
(ERDF) huwa maħsub biex jgħin fil-
korrezzjoni ta’ l-iżbilanċi reġjonali ewlenin 
li hemm fil-Komunità. Għalhekk, l-ERDF 
jgħin biex inaqqas il-vojt bejn il-livelli ta’ 
żvilupp tal-ħafna reġjuni u fejn ir-reġjuni u 
l-gżejjer li huma l-aktar żvantaġġati, inklużi 
l-inħawi rurali, ikunu għadhom lura sew fil-
progress tagħhom.

(1) L-Artikolu 160 tat-Trattat jipprevedi li l-
Fond ta’ l-Iżvilupp Reġjonali Ewropew 
(ERDF) huwa maħsub biex jgħin fil-
korrezzjoni ta’ l-iżbilanċi reġjonali ewlenin 
li hemm fil-Komunità. Għalhekk, l-ERDF 
jgħin biex inaqqas id-distakk bejn il-livelli 
ta’ żvilupp tad-diversi reġjuni u l-limitu sa 
fejn ir-reġjuni li huma l-aktar żvantaġġati, 
inklużi z-zoni rurali u urbani, iz-zoni
affettwati minn transizzjoni industrijali u r-
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reġjuni affettwati minn żvantaġġi 
demografiċi serji u permanenti, iz-zoni 
b'densità ta' popolazzjoni baxxa u l-gżejjer, 
u z-zoni bejn il-fruntieri u z-zoni ta' 
muntanji, qegħdin lura.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li tingħata attenzjoni speċjali liz-zoni kollha li qegħdin jiffaċċjaw żvantaġġi 
permanenti minħabba l-pużizzjoni ġeografika tagħhom jew id-diffikultajiet bl-aċċessibilità, 
għaliex dawn qegħdin ifixklu l-iżvilupp u l-integrazzjoni ta' dawn iz-zoni fis-suq intern.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper 

Emenda 29
Paragrafu 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 fir-rigward tal-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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha tiġi meqjusa flimkien ma' l-Artikolu 2.  Din twessa' l-istrateġija globali  
ta' l-ERDF biex jindirizza u jelimina l-kawżi ta' disparità reġjonali.

Emenda mressqa minn Bernadette Bourzai u Bernard Poignant

Emenda 30
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 jkun integrat b'mod 
sħiħ 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.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bħala wieħed mill-għodda ewlenin tal-poltika ta' koeżjoni, l-ERDF għandu mhux biss 
jipprovdi għajnuna iżda għandu wkoll jimmira għall-istess prioritajiet billi jsir parti mill-
qafas strateġiku tal-politika ta' koeżjoni. It-terminu 'assistenza' f'dan il-każ jista' joħloq 
taħwid.

Emenda mressqa minn Bernadette Bourzai u Bernard Poignant

Emenda 31
Premessa 4

(4) Ir-Regolament (KE) Nru (…) jipprovdi li 
l-eliġibbiltà tan-nefqa għandha titwaqqaf
fuq livell nazzjonali, b’xi eċċezzjonijiet li 
għalihom ikun meħtieġ li jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi. L-eċċezzjonijiet 
marbuta mal-ERDF għandhom, għalhekk, 
jiġu stabbiliti.

(4) Ir-Regolament (KE) Nru (…) jipprevedi 
li r-regoli dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa 
għandhom jiġu stabbiliti fuq livell 
nazzjonali, b’xi eċċezzjonijiet li għalihom 
ikun meħtieġ li jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi. L-eċċezzjonijiet 
marbuta mal-ERDF għandhom, għalhekk, 
jiġu stabbiliti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament (KE) Nru. (...) ma jistipulax li l-eġibilità tan- nefqa speċifika għandha tiġi 
deċiża direttament fuq livell nazzjonali imma li r-regoli dwar l-eliġibilità tan-nefqa 
għandhom jiġu stabbiliti fuq livell nazzjonali, li jagħmila possibli biex l-għażliet magħmula 
jkunu aktar trasparenti.

Emenda mressqa minn Bernadette Bourzai u Bernard Poignant

Emenda 32
Premessa 5

(5) Efficient and effective implementation of 
the action supported by the ERDF relies on 
good governance and partnership among all 
the relevant territorial and socio-economic 
actors, and in particular regional and local 
authorities.

(5) L-implimentazzjoni effiċjenti u effettiva 
ta’ l-azzjoni appoġġjata mill-ERDF tistrieħ  
fuq kontroll tajjeb u fuq il-kollaborazzjoni u 
l-involviment ta' l-imsieħba rilevanti -
partijiet territorjali, soċjo-ekonomiċi u 
ambjentali , u b'mod speċjali l-awtoritajiet 
interreġjonali u lokali - matul l-istadji 
kollha ta' l-ipprogrammar, il-
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preparazzjoni,l- implimentazzjoni, is-
segwitu u l-evalwazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed iżomm f'moħħu, f'dan il-każ, li 'partnership' mal-partijiet 
territorjali rilevanti għandu jiġi stabbilit fi stadji differenti ta' pprogrammar sabiex isir l-
aħjar użu possibli mill-ERDF.

Emenda mressqa minn Gerardo Galeote Quecedo

Emenda 33
Premessa 5

(5) L-implimentazzjoni effiċjenti u effettiva 
ta’ l-azzjoni appoġġjata mill-ERDF tistrieħ 
biss fuq kontroll tajjeb u sħubija bejn l-
imsieħba territorjali u soċjo-ekonomiċi 
rilevanti kollha, u l-aktar l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali.

(5) L-implimentazzjoni effiċjenti u effettiva 
ta’ l-azzjoni appoġġjata mill-ERDF tistrieħ 
fuq kontroll tajjeb u sħubija bejn l-imsieħba 
territorjali u soċjo-ekonomiċi rilevanti 
kollha, u b'mod speċjali l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali; f'dawk il-każi fejn tinħass 
in-neċessità, il-kooperazzjoni bejn korpi 
reġjonali u lokali, b'mod speċjali dawk 
f'zoni urbani, ser tiżdied sabiex jinkisbu l-
objettivi komuni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-titjib tal-parteċipazzjoni fl-eqreb livell tal-gvern huwa essenzjali sabiex ikun possibli għaċ-
ċittadini li jifhmu l-azzjoni Komunitarja, u sabiex jiġi żgurat li l-intervent ta' l-Unjoni huwa 
aktar effettiv u aktar sempliċi. 

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 34
Premessa 5

(5) L-implimentazzjoni effiċjenti u effettiva 
ta’ l-azzjoni appoġġjata mill-ERDF tistrieħ 
biss fuq kontroll tajjeb u sħubija bejn l-
imsieħba territorjali u soċjo-ekonomiċi 

(5) L-implimentazzjoni effiċjenti u effettiva 
ta’ l-azzjoni appoġġjata mill-ERDF tistrieħ 
fuq kontroll tajjeb u sħubija bejn l-imsieħba 
territorjali, socjo-ekonomiċi u ambjentali 
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rilevanti kollha, u l-aktar l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali.

rilevanti kollha, u b'mod speċjali l-
awtoritajiet reġjonali u lokali u fuq il-
ħarsien tal-prinċipji li jmexxu l-liġi tal-
Komunità.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

B'konsistenza ma' l-ordni legali tal-Komunità u l-preminenza tal-prinċipji li jmexxuha.

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 35
Premessa 5

(5) L-implimentazzjoni effiċjenti u effettiva 
ta’ l-azzjoni appoġġjata mill-ERDF tistrieħ 
biss fuq kontroll tajjeb u sħubija bejn l-
imsieħba territorjali u soċjo-ekonomiċi 
rilevanti kollha, u l-aktar l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali.

(5) L-implimentazzjoni effiċjenti u effettiva 
ta’ l-azzjoni appoġġjata mill-ERDF tistrieħ 
fuq kontroll tajjeb u sħubija bejn  l-imsieħba 
territorjali u socjo-ekonomiċi rilevanti 
kollha, u b'mod speċjali l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, l-imsieħba soċjali u 
ambjentali, u għaqdiet mhux governattivi 
risponsabbli għall-promozzjoni ta' l-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tirrifletti l-Artikolu 10 tad-dispożizzjonijiet ġenerali, li jelenka l-gruppi kollha 
msemmija speċifikament f'paragrafu 1(a), (b) u (c).

Emenda mressqa minn Bernadette Bourzai u Bernard Poignant

Emenda 36
Premessa 5.a (ġdida)

(5a) Bħala parti mill-assisstenza teknika 
stipolata fl-Artikoli 43 u 44 tar-
Regolament(KE) Nru. (...), l-ERDF jista' 
jiffinanzja azzjoni relatata mal-
preparazzjoni, l-immoniterjar,l- appoġġ 
amministrattiv u tekniku, l-evalwazzjoni, l-
ivverifikar u l-kontroll meħtieġ kemm 
għall-amministrazzjoni pubblika kif ukoll 
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għall-partijiet rilevanti oħra territorjali, 
bħal għaqdiet mhux governattivi (NGOs), 
assoċjazzjonijiet ta' rappreżentanti eletti u 
soċjo-professjonali u għaqdiet ambjentali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed jispeċifika li l-partijiet territorjali barra l-Istat u l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali jistgħu jitolbu l-għajnuna teknika meħtieġa sabiex jimplimentaw ir-
Regolament (KE) Nru. (...) u l-programmi operattivi kollha għaliex s'issa ftit li xejn għamlu 
użu minnha.

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 37
Premessa 6

(6) Waqt li tinbena fuq l-esperjenza u s-
saħħiet ta’ l-inizjattiva tal-Komunità Urbana 
prevista bl-Artikolu 20(1)(b) tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1260/1999 tal-21 ta’ 
Ġunju 1999, li jwaqqaf id-dispożizzjonijiet 
ġenerali fuq il-Fondi Strutturali1, id-
dimensjoni urbana għandha tissaħħaħ billi 
jkunu integrati b’mod sħiħ miżuri f’dak il-
qasam fi programmi ta’ l-operat li jkunu ko-
finanzjati mill-ERDF.

(6) Waqt li tinbena fuq l-esperjenza u s-
saħħa ta’ l-inizjattiva tal-Komunità Urbana 
prevista bl-Artikolu 20(1)(b) tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1260/1999 tal-21 ta’ 
Ġunju 1999, li jistabbilixxi dispożizzjonijiet 
ġenerali dwar il-Fondi Strutturali1, id-
dimensjoni urbana għandha tissaħħaħ billi 
jkunu integrati b’mod sħiħ miżuri f’dak il-
qasam fi programmi operattivi li jkunu ko-
finanzjati mill-ERDF. Żvilupp lokali u 
inizjattivi ta' impjieg, u l-potenzjal tagħhom 
għall-innovazzjoni, għandu rwol sinifikanti 
f'din ir-rabta.   

__________________

ĠU L 161, 26.6.1999, p. 1. Regolament kif emendat 
l-aħħar mill-Att dwar l-Adeżjoni ta' l-2003.

__________________

ĠU L 161, 26.6.1999, p. 1. Regolament kif emendat 
l-aħħar mill-Att dwar l-Adeżjoni ta' l-2003.

Or. de

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 38
Premessa 7

  
1 ĠU L 161, 26.6.1999, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bl-Att tas-Sħubija ta’ l-2003.
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(7) Għandha tingħata attenzjoni speċjali biex 
ikunu ggarantiti l-kumplementarjetà u l-
konsistenza bejn l-appoġġ mogħti mill-
ERDF u dak mogħti mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali skond ir-
Regolament (KE) Nru (…)u mill-Fond 
Ewropew għas-Sajd skond ir-Regolament 
(KE) Nru (…) Il-programmi li jkunu ko-
finanzjati mill-ERDF għandhom, għalhekk, 
jappoġġjaw id-diversifikazzjoni ta’ l-
ekonomiji rurali u ta’ dawk l-inħawi li 
jiddependu fuq is-sajd, lilhinn minn ħidmiet 
tradizzjonali.

(7) Għandha tingħata attenzjoni speċjali biex 
ikunu ggarantiti l-kumplementarjetà u l-
konsistenza bejn l-appoġġ mogħti mill-
ERDF u dak mogħti mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali skond ir-
Regolament (KE) Nru (…)u mill-Fond 
Ewropew għas-Sajd skond ir-Regolament 
(KE) Nru (…) Il-programmi li jkunu ko-
finanzjati mill-ERDF għandhom, għalhekk, 
jappoġġjaw id-diversifikazzjoni ta’ l-
ekonomiji rurali, id-dimensjoni kulturali 
taz-zoni rurali, l-iżvilupp tat-turiżmu, id-
diversifikazzjoni ta' zoni li jiddependu fuq 
is-sajd, lilhinn minn ħidmiet tradizzjonali, u 
l-ħolqien ta' xogħol sostenibbli u 
għandhom jgħinu reġjuni bħal dawn 
sabiex ikunu aktar attraenti 
ekonomikament u soċjalment. 

Or. de

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 39
Premessa 7

(7) Għandha tingħata attenzjoni speċjali biex 
ikunu ggarantiti l-kumplementarjetà u l-
konsistenza bejn l-appoġġ mogħti mill-
ERDF u dak mogħti mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali skond ir-
Regolament (KE) Nru (…)u mill-Fond 
Ewropew għas-Sajd skond ir-Regolament 
(KE) Nru (…) Il-programmi li jkunu ko-
finanzjati mill-ERDF għandhom, għalhekk, 
jappoġġjaw id-diversifikazzjoni ta’ l-
ekonomiji rurali u ta’ dawk l-inħawi li 
jiddependu fuq is-sajd, lilhinn minn ħidmiet 
tradizzjonali.

(7) Għandha tingħata attenzjoni speċjali biex 
ikunu ggarantiti l-kumplementarjetà u l-
konsistenza bejn l-appoġġ mogħti mill-
ERDF u dak mogħti mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali skond ir-
Regolament (KE) Nru (…)u mill-Fond 
Ewropew għas-Sajd skond ir-Regolament 
(KE) Nru (…) Il-programmi li jkunu ko-
finanzjati mill-ERDF għandhom, għalhekk, 
jappoġġjaw id-diversifikazzjoni ta’ l-
ekonomiji rurali u ta’ zoni li jiddependu fuq 
is-sajd, lilhinn minn ħidmiet tradizzjonali, 
b'mod li jwassal għal żvilupp sostenibbli.  

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Konsistenti mal-konklużjonijiet maħruġa wara l-Kunsill Ewropew ta' Göteborg tal-15 u tas-
16 ta' Ġunju 2001.
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Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper 

Emenda 40
Paragrafu 8a (ġdid)

(8a) Huwa mixtieq li jitkabbru l-mezzi u z-
zoni ta' appoġġ disponibbli fi ħdan l-għan 
għall-konverġenza billi jiġi introdott 
mekkaniżmu ġdid għall-għajnuna għall-
SMEs u approċċ ġdid għall-iżvilupp 
reġjonali billi l-frott tar-riċerka ffinanzjata 
kompletament mill-fondi pubbliċi jsir 
disponibbli għall-SMEs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi approċċ innovattiv għar-riċerka. L-ewwelnett, tobbliga lil dawk l-
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, għandna jkollna trasferiment dirett ta' l-għarfien miksub 
permezz tal-fondi pubbliċi lil dawk li huma interessati li jiżviluppawh aktar għall-iskop ta' 
żvilupp reġjonali.

Emenda mressqa minn Salvatore Tatarella

Emenda 41
Premessa 8 a (ġdida)

(8a) Ma dan, l-operazzjonijiet ta' l-ERDF 
għandhom bżonn li jkunu kkordinati mill-
qrib mis-seba' programm ta' qafas. 

Or. Or. it

Ġustifikazzjoni

L-ERDF irid ikun ikkordinat mas-seba' programm ta' qafas sabiex iwassal għal soċjetà 
mibnija fuq l-għarfien kif mitlub mill-istrateġija ta' Liżbona, kif imsemmi fl-Artikoli 4 u 5 tal-
proposta tal-Kummissjoni għal regolament.
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Emenda mressqa minn Michl Ebner

Emenda 42
Premessa 8 a (ġdida)

(8a) Għandha ssir enfasi akbar fuq 
il-potenzjal ta' l-ERDF li 
jippromwovi l-integrazzjoni 
ekonomika u soċjali, speċjalment 
f'oqsma multikulturali u 
multilingwi.  

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ERDF jista' jitħaddem għall-aħjar effett f'oqsma multikulturali u multi-etniċi. Dan il-fatt 
għandu jiġi enfasizzat b'mod ċar, għax oqsma bħal dawn huma soltu minn ta' quddiem meta l-
Fondi jintużaw biex jippromwovu kulturi u lingwi diversi. 

Emenda mressqa minn Gerardo Galeote Quecedo

Emenda 43
Premessa 9

(9) Għandha tingħata attenzjoni speċjali lir-
reġjuni l-aktar imbiegħda, l-aktar billi 
jitwessa’, fuq bażi eċċezzjonali, l-għan ta’ l-
ERDF għall-iffinanzjar ta’ għajnuna ta’ l-
operat marbuta mal-kumpens ta’ l-ispejjeż 
żejda li jkunu saru f’ċerti oqsma. Din id-
deroga teħtieġ l-użu ta’ l-Artikolu 299(2) tat-
Trattat bħala bażi legali.

(9) Għandha tingħata attenzjoni speċjali lir-
reġjuni l-aktar imbiegħda, l-aktar billi 
jitwessa’, fuq bażi eċċezzjonali, l-għan ta’ l-
ERDF għall-iffinanzjar ta’ għajnuna 
operattiva marbuta mal-kumpens ta’ l-
ispejjeż żejda li jinħolqu minħabba s-
sitwazzjoni strutturali socjali u ekonomika 
speċjali tar-reġjuni, magħmula agħar mill-
pużizzjoni mbiegħda tagħhom, mill-
insularità , mill-firxa żgħira ta' l-art, mit-
topografija u mill-klima avversi u mid-
dipendenza ekonomika fuq numru żgħir ta' 
prodotti, fatturi li l-persitenza u t-taħlit 
flimkien tagħhom jaffettwa serjament l-
iżvilupp tar-reġjuni u l-aċċess għas-suq 
intern. Din id-deroga teħtieġ l-użu ta’ l-
Artikolu 299(2) tat-Trattat bħala bażi legali 
u l-Artikolu III 424 tat-Trattat li 
jistabbilixxi l-Kostutizzjoni għall-Ewropa.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Il-Fond għall-Iżvilupp Reġjonali għandu jitratta d-diffikultajiet ta' aċċess għas-suq li zoni 
affettwati b'nuqqasijiet permanenti qegħdin jiffaċċjaw minħabba l-karatteristiċi ġeografiċi u 
ekonomiċi speċjali tagħhom.

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 44
Premessa 9

(9) Għandha tingħata attenzjoni speċjali lir-
reġjuni l-aktar imbiegħda, l-aktar billi 
jitwessa’, fuq bażi eċċezzjonali, l-għan ta’ l-
ERDF għall-iffinanzjar ta’ għajnuna ta’ l-
operat marbuta mal-kumpens ta’ l-ispejjeż 
żejda li jkunu saru f’ċerti oqsma. Din id-
deroga teħtieġ l-użu ta’ l-Artikolu 299(2) 
tat-Trattat bħala bażi legali.

(9) Għandha tingħata attenzjoni speċjali lir-
reġjuni l-aktar imbiegħda, l-aktar billi 
jitwessa’, fuq bażi eċċezzjonali, l-għan ta’ l-
ERDF għall-iffinanzjar ta’ għajnuna 
operattiva marbuta mal-kumpens ta’ l-
ispejjeż żejda li jkunu saru f’ċerti oqsma, 
b'konformità ma' l-Artikolu 299(2) tat-
Trattat.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-bżonn li jiġu applikati dispożizzjonijiet eżistenti tat-Trattat, mhux l-inqas l-Artikolu 299(2), 
għandu jkun ċar.

Emenda mressqa minn Mieczyslaw Edmund Janowski u Adam Jerzy Bielan

Emenda 45
Premessa 10

(10) L-ERDF għandu jindirizza l-problemi 
ta’ l-aċċessibbiltà u d-distanza ’l bogħod 
minn swieq kbar li qed jiffaċċjaw dawk l-
inħawi li għandhom densità ta’ 
popolazzjoni baxxa ħafna, kif hemm 
imsemmi fil-Protokoll Nru 6 għall-Att tas-
Sħubija ta’ l-Awstrija, il-Finlandja u l-
Isvezja. L-ERDF għandu jindirizza wkoll 
id-diffikultajiet speċifiċi li jiltaqgħu 
magħhom ċerti gżejjer, inħawi bil-muntanji 
u oħrajn b’popolazzjoni baxxa li s-
sitwazzjoni ġeorgrafika tagħhom ma tkunx 
tippermetti li dawn ikollhom żvilupp 
mgħaġġel. 

imħassar
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Or. de

Emenda mressqa minn Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper u Maria Berger

Emenda 46
Premessa 10

(10) L-ERDF għandu jindirizza l-problemi 
ta’ l-aċċessibbiltà u d-distanza ’l bogħod 
minn swieq kbar li qed jiffaċċjaw dawk l-
inħawi li għandhom densità ta’ popolazzjoni 
baxxa ħafna, kif hemm imsemmi fil-
Protokoll Nru 6 għall-Att tas-Sħubija ta’ l-
Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja. L-ERDF 
għandu jindirizza wkoll id-diffikultajiet 
speċifiċi li jiltaqgħu magħhom ċerti gżejjer, 
inħawi bil-muntanji u oħrajn b’popolazzjoni 
baxxa li s-sitwazzjoni ġeorgrafika tagħhom
ma tkunx tippermetti li dawn ikollhom 
żvilupp mgħaġġel. 

(10) L-ERDF għandu jindirizza l-problemi 
ta’ l-aċċessibbiltà u d-distanza ’l bogħod 
minn swieq kbar li qed jiffaċċjaw dawk l-
inħawi li għandhom densità ta’ popolazzjoni 
baxxa ħafna, kif hemm imsemmi fil-
Protokoll Nru 6 għall-Att tas-Sħubija ta’ l-
Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja. L-ERDF 
għandu jindirizza wkoll id-diffikultajiet 
speċifiċi li jiltaqgħu magħhom ċerti gżejjer, 
inħawi bil-muntanji u inħawi oħrajn 
b’popolazzjoni baxxa li ġejjin minn 
nuqqasijiet ġeografiċi jew naturali li 
jżommu lura l-iżvilupp tagħhom. Ma dan, 
għandha tingħata attenzjoni lill-problemi 
speċifiċi tar-reġjuni li kienu jiffurmaw il-
fruntiera tal-Komunità sat-3- ta' April 2004 
u li m'għadx għandhom dik il-pużizzjoni. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iz-zoni ta' fruntiera li kienu jiffurmaw il-fruntiera ta' L-Unjoni Ewropea qabel l-adeżjoni ta' l-
Istati Membri tal-Lvant qiegħdin jiffaċċjaw sfidi partikolari. Il-qabża fil-prosperità hawnhekk 
hija estrema. Dawn ir-reġjuni tilfu waqt il-qasma ta' l-Ewropa u m'għandhomx jerġgħu jitilfu 
għat-tieni darba. Is-suċċess tat-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea lejn il-Lvant ser jiġi ddeterminat 
ukoll f'dan il-punt li qabel kien salib it-toroq.  

Emenda mressqa minn Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper u Maria Berger

Emenda 47
Premessa 10

(10) L-ERDF għandu jindirizza l-problemi 
ta’ l-aċċessibbiltà u d-distanza ’l bogħod 
minn swieq kbar li qed jiffaċċjaw dawk l-
inħawi li għandhom densità ta’ popolazzjoni 
baxxa ħafna, kif hemm imsemmi fil-
Protokoll Nru 6 għall-Att tas-Sħubija ta’ l-

(10) L-ERDF għandu jindirizza l-problemi 
ta’ l-aċċessibbiltà u d-distanza ’l bogħod 
minn swieq kbar li qed jiffaċċjaw dawk l-
inħawi li għandhom densità ta’ popolazzjoni 
baxxa ħafna, kif hemm imsemmi fil-
Protokoll Nru 6 għall-Att tas-Sħubija ta’ l-
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Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja. l-ERDF 
għandu jindirizza wkoll id-diffikultajiet 
speċifiċi li jiltaqgħu magħhom ċerti gżejjer, 
inħawi bil-muntanji u oħrajn b’popolazzjoni 
baxxa li s-sitwazzjoni ġeorgrafika tagħhom
ma tkunx tippermetti li dawn ikollhom 
żvilupp mgħaġġel. 

Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja. L-ERDF 
għandu jindirizza wkoll id-diffikultajiet 
speċifiċi li jiltaqgħu magħhom ċerti gżejjer, 
inħawi bil-muntanji u inħawi oħrajn 
b’popolazzjoni baxxa u zoni ta' fruntiera li 
ġejjin minn nuqqasijiet ġeografiċi jew 
naturali li jżommu lura l-iżvilupp tagħhom. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl ta' l-Artikolu III 220 tal-Kostituzzjoni għall-Ewropa ċerti reġjuni tal-fruntiera huma 
rikonoxxuti bħala reġjuni bi problemi partikolari. Dan irid ukoll jirrifletti ruħu fis-solidarjetà 
Ewropea.

Emenda mressqa minn Salvatore Tatarella

Emenda 48
Premessa 10

(10) L-ERDF għandu jindirizza l-problemi 
ta’ l-aċċessibbiltà u d-distanza ’l bogħod 
minn swieq kbar li qed jiffaċċjaw dawk l-
inħawi li għandhom densità ta’ popolazzjoni 
baxxa ħafna, kif hemm imsemmi fil-
Protokoll Nru 6 għall-Att tas-Sħubija ta’ l-
Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja. L-ERDF 
għandu jindirizza wkoll id-diffikultajiet 
speċifiċi li jiltaqgħu magħhom ċerti gżejjer, 
inħawi bil-muntanji u oħrajn b’popolazzjoni 
baxxa li s-sitwazzjoni ġeorgrafika tagħhom 
ma tkunx tippermetti li dawn ikollhom 
żvilupp mgħaġġel. 

(10) L-ERDF għandu jindirizza l-problemi 
ta’ l-aċċessibbiltà u d-distanza ’l bogħod 
minn swieq kbar li qed jiffaċċjaw dawk l-
inħawi li għandhom densità ta’ popolazzjoni 
baxxa ħafna, kif hemm imsemmi fil-
Protokoll Nru 6 għall-Att tas-Sħubija ta’ l-
Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja. L-ERDF 
għandu jindirizza wkoll id-diffikultajiet 
speċifiċi li jiltaqgħu magħhom ċerti gżejjer, 
inħawi bil-muntanji u inħawi oħrajn 
b’popolazzjoni baxxa li s-sitwazzjoni 
ġeorgrafika jew il-fatturi soċjo-ekonomiċi 
tagħhom iżommu lura l-żvilupp tagħhom. 

Or. Or. it

Ġustifikazzjoni

Ostakli għall-iżvilupp ta' gżejjer, zoni ta' muntanja, u zoni b' popolazzjoni baxxa jistgħu 
jirriżultaw minn numru kbir ta' fatturi. Li wieħed isemmi biss il-pużizzjoni ġeografika f'dak li 
għandu x'jaqsam ma' aċċessibilità u bogħod minn swieq kbar wieħed ikun qiegħed jara wisq 
dejjaq.
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Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 49
Premessa 10

(10) L-ERDF għandu jindirizza l-problemi 
ta’ l-aċċessibbiltà u d-distanza ’l bogħod 
minn swieq kbar li qed jiffaċċjaw dawk l-
inħawi li għandhom densità ta’ popolazzjoni 
baxxa ħafna, kif hemm imsemmi fil-
Protokoll Nru 6 għall-Att tas-Sħubija ta’ l-
Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja. L-ERDF 
għandu jindirizza wkoll id-diffikultajiet 
speċifiċi li jiltaqgħu magħhom ċerti gżejjer, 
inħawi bil-muntanji u oħrajn b’popolazzjoni 
baxxa li s-sitwazzjoni ġeorgrafika tagħhom 
ma tkunx tippermetti li dawn ikollhom 
żvilupp mgħaġġel. 

(10) L-ERDF għandu jindirizza l-problemi 
ta’ l-aċċessibbiltà u d-distanza ’l bogħod 
minn swieq kbar li qed jiffaċċjaw dawk l-
inħawi li għandhom densità ta’ popolazzjoni 
baxxa ħafna, kif hemm imsemmi fil-
Protokoll Nru 6 għall-Att tas-Sħubija ta’ l-
Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja. L-ERDF
għandu jindirizza wkoll id-diffikultajiet 
speċifiċi li jiltaqgħu magħhom ċerti gżejjer, 
inħawi bil-muntanji, reġjuni tal-fruntiera u 
nħawi oħrajn b’popolazzjoni baxxa li s-
sitwazzjoni ġeorgrafika tagħhom iżżomm 
lura l-iżvilupp tagħhom, bil-għan li jingħata 
appoġġ lill-iżvilupp sostenibbli indipendenti 
f'dawn ir-reġjuni.

Or. de

Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 50
Premessa 10

(10) L-ERDF għandu jindirizza l-problemi 
ta’ l-aċċessibbiltà u d-distanza ’l bogħod 
minn swieq kbar li qed jiffaċċjaw dawk l-
inħawi li għandhom densità ta’ popolazzjoni 
baxxa ħafna, kif hemm imsemmi fil-
Protokoll Nru 6 għall-Att tas-Sħubija ta’ l-
Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja. L-ERDF 
għandu jindirizza wkoll id-diffikultajiet 
speċifiċi li jiltaqgħu magħhom ċerti gżejjer,
inħawi bil-muntanji u oħrajn b’popolazzjoni 
baxxa li s-sitwazzjoni ġeorgrafika tagħhom 
ma tkunx tippermetti li dawn ikollhom 
żvilupp mgħaġġel. 

(10) L-ERDF għandu jindirizza l-problemi 
ta’ l-aċċessibbiltà u d-distanza ’l bogħod 
minn swieq kbar li qed jiffaċċjaw dawk l-
inħawi li għandhom densità ta’ popolazzjoni 
baxxa ħafna, kif hemm imsemmi fil-
Protokoll Nru 6 għall-Att tas-Sħubija ta’ l-
Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja. L-ERDF 
għandu jindirizza wkoll id-diffikultajiet 
speċifiċi li jiltaqgħu magħhom gzejjer li 
huma reġjuni, inħawi bil-muntanji u inħawi
b’popolazzjoni baxxa li s-sitwazzjoni 
ġeografika tagħhom iżżomm lura l-iżvilupp 
tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandhom jintużaw it-termini użati fl-Artikolu III-220 tat-Trattat Kostituzzjonali. 
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Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 51
Premessa 11

(11) L-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 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. Sinerġija bħal din għandha 
tidher fl-oqfsa nazzjonali ta' referenza 
strateġika u fil-programmi ta' 
operazzjonijiet li jikkorrispondu.

Or. de

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 52
Premessa 12

(12) Huwa meħtieġ li jkunu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-
ipprogrammar, it-tmexxija, il-monitoraġġ u 
l-kontroll tal-programmi ta’ l-operat taħt l-
għan tal-“Kooperazzjoni territorjali 
Ewropea”.

(12) Jenħtieġ li jkunu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-
ipprogrammar, it-tmexxija, l-immoniterjar u 
l-kontroll tal-programmi operattivi taħt l-
objettiv tal-“Kooperazzjoni territorjali 
Ewropea” u li tiġi stabbilita relazzjoni 
kumplimentari u koerenti ma' politiki 
Komunitarja oħrajn, inkluża l-politika ta' 
'viċinanza usa'  

Or. pt

Ġustifikazzjoni

B'konsistenza mal-'Komunikazzjoni tal-Kummissjoni - It-Tielet rapport ta' progress dwar l-
ekonomija u għaqda soċjali' (KUM(2004)0107).

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 53
Premessa 12
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(12) Huwa meħtieġ li jkunu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-
ipprogrammar, it-tmexxija, il-monitoraġġ u 
l-kontroll tal-programmi ta’ l-operat taħt l-
għan tal-“Kooperazzjoni territorjali 
Ewropea”.

(12) Jenħtieġ li jkunu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-
ipprogrammar, it-tmexxija, l-immoniterjar u 
l-kontroll tal-programmi operattivi taħt l-
objettiv tal-“Kooperazzjoni territorjali 
Ewropea”; il-karattru transnazzjonali jew 
interreġjonali li jaqsam il-fruntiera tal-
miżuri għandu jiġi rifless f'dan.

Or. de

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 54
Paragrafu 13

(13) Huwa meħtieġ li tkun appoġġjata 
kooperazzjoni effettiva inter-territorjali u 
transnazzjonali ma’ pajjiżi li jmissu mal-
Komunità, fejn din tkun meħtieġa biex 
tiżgura li r-reġjuni ta’ l-Istati Membri li 
jmissu ma’ pajjiżi terzi jkunu jistgħu jiġu 
megħjuna b’mod effettiv fl-iżvilupp 
tagħhom. Għalhekk, huwa xieraq li jiġi 
awtorizzat fuq bażi eċċezzjonali l-iffinanzjar 
ta’ għajnuna mill-ERDF għal proġetti li 
jseħħu fit-territorju ta’ pajjiżi terzi, fejn 
dawn ikunu ta’ ġid għar-reġjuni tal-
Komunità.

(13) Huwa meħtieġ li tkun appoġġjata 
kooperazzjoni effettiva interterritorjali u 
transnazzjonali ma’ pajjiżi li jmissu mal-
Komunità, fejn din tkun meħtieġa biex 
tiżgura li r-reġjuni ta’ l-Istati Membri li 
jmissu ma’ pajjiżi terzi jkunu jistgħu jiġu 
megħjuna b’mod effettiv fl-iżvilupp 
tagħhom. Għalhekk, huwa xieraq li jiġi 
awtorizzat fuq bażi eċċezzjonali l-iffinanzjar 
ta’ għajnuna mill-ERDF għal proġetti li 
jseħħu fit-territorju ta’ pajjiżi terzi, fejn 
dawn ikunu ta’ ġid għar-reġjuni tal-
Komunità. Hu wkoll neċessarju li jiġi 
żgurat piż xieraq lid-distribuzzjoni tar-
riżorsi finanzjarji bejn l-element 
transnazzjonali u dak interterritorjali ta' l-
objettiv ta' kooperazzjoni territorjali 
Ewropea. L-element inter-territorjali 
jirrikjedi attenzjoni partikulari, peress li l-
fruntieri ta' l-Unjoni żdiedu b'mod 
sinifikattiv u ħafna reġjuni li nqatgħu lura 
huma reġjuni tal-fruntieri.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura li l-mezzi finanzjarji neċessarji jkunu disponibbli biex 
wieħed ilaħħaq ma' l-isfidi ġodda ta' l-element interterritorjali tal-kooperazzjoni territorjali 
Ewropea f'Unjoni mkabbra.
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Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 55
Paragrafu 13

(13) Huwa meħtieġ li tkun appoġġjata 
kooperazzjoni effettiva inter-territorjali u 
transnazzjonali ma’ pajjiżi li jmissu mal-
Komunità, fejn din tkun meħtieġa biex 
tiżgura li r-reġjuni ta’ l-Istati Membri li 
jmissu ma’ pajjiżi terzi jkunu jistgħu jiġu 
megħjuna b’mod effettiv fl-iżvilupp 
tagħhom. Għalhekk, huwa xieraq li jiġi 
awtorizzat fuq bażi eċċezzjonali l-iffinanzjar 
ta’ għajnuna mill-ERDF għal proġetti li 
jseħħu fit-territorju ta’ pajjiżi terzi, fejn 
dawn ikunu ta’ ġid għar-reġjuni tal-
Komunità.

(13) Huwa meħtieġ li tkun appoġġjata 
kooperazzjoni effettiva interterritorjali u 
transnazzjonali ma’ pajjiżi li jmissu mal-
Komunità, fejn din tkun meħtieġa biex 
tiżgura li r-reġjuni ta’ l-Istati Membri li 
jmissu ma’ pajjiżi terzi jkunu jistgħu jiġu 
megħjuna b’mod effettiv fl-iżvilupp 
tagħhom. Għalhekk, huwa xieraq li jiġi 
awtorizzat fuq bażi eċċezzjonali l-iffinanzjar 
ta’ għajnuna għal proġetti li jseħħu fit-
territorju ta’ pajjiżi terzi, fejn dawn ikunu ta’ 
ġid għar-reġjuni tal-Komunità. Dawn il-
proġetti għandhom ikunu ffinanzjati mill-
Istrument Ewropew Ġdid għall-Viċinanzi u 
għas-Sħubija u mill-Istrument għal Qabel 
is-Sħubija biss.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda raġuni għaliex  proġetti li jinsabu kompletament fit-territorju ta' pajjiżi terzi 
għandhom ikunu ffinanzjati mill-ERDF meta l-UE għandha l-istrumenti finanzjarji speċifiċi 
maħsuba għal pajjiżi terzi. L-ERDF għandu jintuża esklussivament għal proġetti li jitwettqu 
fit-territorju ta' l-UE.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij 

Emenda 56
Premessa 13

(13) Huwa meħtieġ li tkun appoġġjata 
kooperazzjoni effettiva inter-territorjali u 
transnazzjonali ma’ pajjiżi li jmissu mal-
Komunità, fejn din tkun meħtieġa biex 
tiżgura li r-reġjuni ta’ l-Istati Membri li 
jmissu ma’ pajjiżi terzi jkunu jistgħu jiġu 
megħjuna b’mod effettiv fl-iżvilupp 
tagħhom. Għalhekk, huwa xieraq li jiġi 
awtorizzat fuq bażi eċċezzjonali l-iffinanzjar 
ta’ għajnuna mill-ERDF għal proġetti li 
jseħħu fit-territorju ta’ pajjiżi terzi, fejn 
dawn ikunu ta’ ġid għar-reġjuni tal-

(13) Huwa meħtieġ li tkun appoġġjata 
kooperazzjoni effettiva inter-territorjali u 
transnazzjonali ma’ pajjiżi li jmissu mal-
Komunità, fejn din tkun meħtieġa biex 
tiżgura li r-reġjuni ta’ l-Istati Membri li 
jmissu ma’ pajjiżi terzi jkunu jistgħu jiġu 
megħjuna b’mod effettiv fl-iżvilupp 
tagħhom. Irid ukoll jiġi żgurat li r-reġjuni 
tal-fruntiera ta' l-UE li għandhom 
x'jaqsmu ma jmorrux agħar, meta wieħed 
iqabbel l-opportunitajiet u d-drittijiet li 
huma għandhom fil-mument, minn kif 
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Komunità. kienu qabel u mir-reġjui li jinsabu fil-
fruntieri interni ta' l-UE. Għalhekk, huwa 
xieraq li jiġi awtorizzat fuq bażi eċċezzjonali 
l-iffinanzjar ta’ għajnuna mill-ERDF għal 
proġetti li jseħħu fit-territorju ta’ pajjiżi 
terzi, fejn dawn il-proġetti jkunu ta’ ġid 
għar-reġjuni tal-Komunità.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regolamenti, kif abbozzati fil-mument, jikxfu r-riskju li fir-rigward ta' l-involviment tar-
reġjuni ta' l-UE li jinsabu fil-fruntiera fil programmi tat-tfassil u ta' l-implimentazzjoni 
(sussidjarjetà u 'partnership') u fir-rigward ta' l-eliġibilità (eż. għajnuna finanzjarja, 
għajnuna ta' ikel), dawn ir-reġjuni ser ikunu f'qagħda agħar minn dik ta' qabel, u li hemm 
wisq konċentrament fuq zoni ta' fruntiera li m'humiex parti mill-UE. 

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 57
Premessa 13

(13) Huwa meħtieġ li tkun appoġġjata 
kooperazzjoni effettiva inter-territorjali u 
transnazzjonali ma’ pajjiżi li jmissu mal-
Komunità, fejn din tkun meħtieġa biex 
tiżgura li r-reġjuni ta’ l-Istati Membri li 
jmissu ma’ pajjiżi terzi jkunu jistgħu jiġu 
megħjuna b’mod effettiv fl-iżvilupp 
tagħhom. Għalhekk, huwa xieraq li jiġi 
awtorizzat fuq bażi eċċezzjonali l-iffinanzjar 
ta’ għajnuna mill-ERDF għal proġetti li 
jseħħu fit-territorju ta’ pajjiżi terzi, fejn 
dawn jkunu ta’ ġid għar-reġjuni tal-
Komunità.

(13) Huwa meħtieġ li tkun appoġġjata 
kooperazzjoni effettiva inter-territorjali u 
transnazzjonali ma’ pajjiżi li jmissu mal-
Komunità, fejn din tkun meħtieġa biex 
tiżgura li r-reġjuni ta’ l-Istati Membri li 
jmissu ma’ pajjiżi terzi jkunu jistgħu jiġu 
megħjuna b’mod effettiv fl-iżvilupp 
tagħhom. Għalhekk, huwa xieraq li jiġi 
awtorizzat fuq bażi eċċezzjonali l-iffinanzjar 
ta’ għajnuna mill-ERDF għal proġetti li 
jseħħu fit-territorju ta’ pajjiżi terzi, fejn 
dawn il-proġetti jkunu ta’ ġid għal-
kooperazzjoni mar-reġjuni tal-Komunità li 
taqsam il-fruntieri .

Or. de

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 58
Premessa 13 a (ġdida)
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(13a) Id-dispożizzjonijiet ġenerali joffru 
tqassim indikattiv tar-riżorsi finanzjarji 
ddedikati għall-ERDF fost l-għanijiet 
differenti u dan jammonta għal qafas 
finanzjarju xieraq li permezz tiegħu jiġu 
indirizzati l-isfidi tat-tliet għanijiet.
Minkejja l-flessibilità ikbar ta' l-Artikolu 5, 
dan il-qafas finanzjarju għandu jiġi 
ppreservat kif stipulat fir-Regolament tal-
Kunsill li jistabbilixxi dispożijzzjonijiet 
ġenerali.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-gamma tal-bżonnijiet tar-reġjuni eleġibbli għall-objettiv tal- "kompetittività u xogħol 
reġjonali"  żdiedet b'mod sinifikattiv bit-tkabbir ta' l-Unjoni u peress li l-priniċipju tas-
sussidjarjetà għandu jippermetti li l-awtoritajiet reġjonali jiddeterminaw il-prijoritajiet 
tagħhom, trid tingħata iktar flessibilità lill-iskop ta' l-intervenzjoni ta' l-Artikolu 5. 

Emenda mressqa minn Gerardo Galeote Quecedo u Fernando Fernández Martín

Emenda 59
Artikolu 1, paragrafu 2

Dan iwaqqaf dispożizzjonijiet speċifiċi dwar 
it-trattament ta’ nħawi urbani u rurali, ta’ 
oħrajn li jiddependu fuq is-sajd, tar-reġjuni 
l-aktar imbiegħda, u ta’ nħawi bi żvantaġġi 
naturali.

Dan jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi 
dwar it-trattament ta’ nħawi urbani u rurali, 
ta’ nħawi oħrajn li jiddependu fuq is-sajd, 
tar-reġjuni li l-aktar qiegħdin fuq in-naħa ta' 
barra, ta' reġjuni li huma gżejjer, ta’ nħawi 
bi żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u 
permanenti, ta' zoni li għandhom densità 
baxxa ta' popolazzjoni u ta' zoni li jaqsmu 
l-fruntieri u zoni ta' muntanji.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Meta jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi m'għandniex ninsew dawk iz-zoni li għandhom 
diffikultajiet ta' aċċess għas-suq intern.
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Emenda mressqa minn Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper u Maria Berger

Emenda 60
Artikolu 1, paragrafu 2

Dan iwaqqaf dispożizzjonijiet speċifiċi dwar 
it-trattament ta’ nħawi urbani u rurali, ta’ 
oħrajn li jiddependu fuq is-sajd, tar-reġjuni 
l-aktar imbiegħda, u ta’ nħawi bi żvantaġġi 
naturali.

Dan jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi 
dwar it-trattament ta’ nħawi urbani u rurali, 
ta’ nħawi oħrajn li jiddependu fuq is-sajd, 
tar-reġjuni li l-aktar qiegħdin fuq in-naħa ta' 
barra, ta' reġjuni li qegħdin fuq il-fruntiera 
u li għandhom differenzi kbar fil-livelli ta' 
prosperità u ta’ nħawi bi żvantaġġi naturali. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Reġjuni li qegħdin fit-tarf huma affettwati ferm aktar minn kooperazzjoni fl-Ewropa minn 
reġjuni interni. Is-solidarjetà Ewropea hija partikolarment importanti fir-reġjuni li qegħdin 
fit-tarf u li għandhom nuqqasijiet fil-prosperità.

Emenda mressqa minn Bairbre de Brún

Emenda 61
Artikolu 2

Il-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 lejn it-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fil-
kuntest ta' strateġija ta' żvilupp sostenibbli. 
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.

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:

(a) il-ħtieġa li jissaħħu l-kompetittività u l-
innovazzjoni, biex jinħolqu impjiegi 
sostenibbli u biex wieħed jippromwovi l-
inklużjoni soċjali u l-ugwaljanza bejn is-
sessi, biex jikkumbatti d-diskriminazzjoni u 
biex jinkiseb titjib fil-qasam ta' l-ambjent 
permezz ta' l-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Komunità dwar l-ambjent 
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u permezz ta' l-immeniġġjar xieraq tan-
netwerk ta' Natura 2000;
(b) il-ħtieġa li jitneħħew l-ostakoli li 
jiltaqgħu magħhom il-persuni b'diżabilità 
waqt l-aċċess għal prodotti u servizzi u 
għal zoni mibnija billi jkun żgurat li l-
aċċessibilità tkun kundizzjoni għal kull 
proġett li jibbenefika mill-Fondi.

Or. en

Emenda mressqa minn Eluned Morgan, Catherine Stihler

Emenda 62
Artikolu 2

Il-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-
iffinanzar ta' l-għajnuna lejn it-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fil-
kuntest ta' l-istrateġija ta' żvilupp 
sostenibbli fl-Unjoni Ewropea. Dan billi 
jnaqqas id-disparitajiet reġjonali u jappoġġja 
l-iżvilupp strutturali u l-aġġustament ta' l-
ekonomiji reġjonali, inkluż l-konverżjoni ta' 
reġjuni industrijali li sejrin lura.

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, filwaqt li d-dettalji ta' dawn il-
prijoritajiet għandhom ikunu ddeterminati 
mill-imsieħba reġjonali u lokali bi qbil ma' 
programmi operattivi u regoli nazzjonali, 
b'mod partikulari:

(a) il-ħtieġa li jissaħħu l-kompetittività u l-
innovazzjoni, biex jinħolqu impjiegi 
sostenibbli u biex wieħed jippromwovi l-
inklużjoni soċjali u l-ugwaljanza bejn is-
sessi, u l-ħtieġa li jinkiseb titjib fil-qasam 
ta' l-ambjent permezz ta' l-implimentazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità dwar l-
ambjent;

(b) il-ħtieġa li jitneħħew l-ostakoli li 
jiltaqgħu magħhom il-persuni b'diżabilità 
waqt l-aċċess għal prodotti u servizzi u għal 
zoni mibnija billi jkun żgurat li l-
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aċċessibilità tkun kundizzjoni għal kull 
proġett li jibbenefika mill-Fondi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-attivitajiet eleġibbli magħżula għall-Kompetittività reġjonali u għax-Xogħol huma wisq 
iddettaljati u dojoq biex jirriflettu l-ħtiġijiet ta' l-iżvilupp tar-reġjuni kollha ta' l-UE.  Il-
proposti kurrenti ma jagħrfux il-ħtiġijiet ta' zoni rurali, b'mod partikulari.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper 

Emenda 63
Artikolu 2

Il-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, 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 l-aktar il-ħtieġa li jissaħħu l-
kompetittività permezz ta' approċċ 
innovattiv lejn l-iżvilupp reġjonali bl-
intenzjoni li jinħolqu impjiegi sostenibbli u 
biex jitmexxa ’l quddiem tkabbir li jkun 
ambjentalment b’saħħtu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda, flimkien ma' dik għal Premessa (3), 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.
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Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 64
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 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, inkluża l-konverżjoni 
ta’ reġjuni industrijali li sejrin lura u miżuri 
biex jintgħelbu problemi soċjali, ambjentali 
u ekonomiċi f'zoni urbani..

Or. de

Emenda mressqa minn Arlene McCarthy

Emenda 65
Artikolu 2, paragrafu 1

Il-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-
iffinanzar ta' l-għajnuna lejn it-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. 
Dan billi jnaqqas id-disparitajiet 
interreġjonali u intrareġjonali u jappoġġja 
l-iżvilupp strutturali u l-aġġustament ta’ l-
ekonomiji reġjonali, inkluż il-konverżjoni 
ta’ reġjuni industrijali li sejrin lura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Il-faqar relattiv fl-Istati Membri hu kwistjoni importanti daqs in-nuqqas ta' konverġenza 
bejn l-ifqar Stati Membri u dawk iktar sinjuri u l-ERDF qiegħed fl-aħjar pożizzjoni biex 
jitratta dan il-fatt.  

Emenda mressqa minn Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Bergeru Lambert 
van Nistelrooij

Emenda 66
Artikolu 3, paragrafu 2, punt a)

a) l-investiment produttiv; a) l-investiment produttiv fil-ħolqien u l-
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manteniment ta' xogħlijiet sostenibbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl ta' livelli għolja ta' qgħad wieħed irid jgħid, b'mod ċar, li kumpaniji għandhom id-
dritt għal appoġġ jekk jassiguraw ix-xogħol jew joħolqu xogħol ġdid. Dan għandu jingħad b' 
mod ċar.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper 

Emenda 67
Artikolu 3, paragrafu 2, punt b)

b) infrastruttura b) infrastruttura fiżika u teknoloġika;

Or. en

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 mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 68
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 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’ viċinanzi, inizjattivi 
lokali konġunti, netwerking u 
kooperazzjoni u skambju sinerġetiku ta’ 
esperjenzi bejn ir-reġjuni, l-ibliet, il-
viċinanzi kif ukoll bejn l-imsieħba soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali li jkunu rilevanti;

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta' enfasi akbar fuq il-bżonn ta' azzjoni reċiproka transnazzjonali akbar bejn id-
diversi reġjuni u awtoritajiet lokali u l-varji mseħbin soċjali, ekonomiċi, u ambjentali. 

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij 

Emenda 69
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;

Or. en

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 mressqa minn Alfonso Andria

Emenda 70
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 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’ viċinanzi, inizjattivi 
lokali konġunti, netwerking u 
kooperazzjoni u bdil ta’ esperjenzi bejn ir-
reġjuni, l-ibliet, kif ukoll bejn l-imsieħba 
soċjali, ekonomiċi u ambjentali li jkunu 
rilevanti;
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Or. it

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm skop għall-kooperazzjoni territorjali sabiex tiġi espressa f'modi differenti.
Għalhekk, tipi oħrajn ta' inizjattivi għandhom jiġu inklużi flimkien mal-bdil ta' esperjenzi kif 
propost mill-Kummisjoni. 

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 71
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 oħrajn ta’ żvilupp u impjieg 
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’ viċinanzi, u bdil 
ta’ esperjenzi bejn ir-reġjuni, l-ibliet, kif 
ukoll bejn l-imsieħba soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali li jkunu rilevanti;

Or. de

Emenda mressqa minn Gary Titley

Emenda 72
Artikolu 3, paragrafu 2, punt (ċ) a (ġdid)

ca) id-dinamika ta' tkabbir u impjieg ta' 
kumpaniji żgħar u ta' daqs medju 
(attivitajiet imprenditorjali bħal ħolqien ta' 
kumpaniji, trasferiment ta' kumpaniji, 
dinamika ta' kumpaniji, kapaċitajiet ta' 
esportazzjoni u żvilupp;

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'reġjuni bi problemi soċjoekonomiċi, b'mod partikolari, huwa importanti li jinħolqu l-
kundizzjonijiet adattati għat-tkabbir ekonomiku u għal aktar impjieg billi dawn l-oqsma ta' 
attività jiġu appoġġjati. 
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Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 73
Artikolu 3, paragrafu 2, punt  c b) (ġdid)

cb) l-azzjonijiet kollha msemmija fl-Artikoli 
8, 9 u 10, li jiżdiedu ma' l-oqsma ta' 
prijorità msemmija hawn fuq, għandhom 
jiġu trattati bl-istess mod bħall-mod li 
jikkonċerna l-allokazzjnoi ta' fondi 
fosthom, ir-riġenerazzjoni kumplessa ta' 
zoni urbani, imsemmija fl-Artikolu 8, ta' 
zoni rurali u ta' zoni li jiddependu mis-sajd, 
imsemmija fl-Artikolu 9 u ta' zoni milquta 
minn nuqqasijiet naturali, imsemmija fl-
Artikolu 10;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan hawnhekk hu li tiġi ċċarata l-artikulazzjoni bejn l-Artikoli 4 u 5 u l-Artikolu 8, 9, 10.

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 74
Artikolu 3, paragrafu 2

Il-ERDF għandu jgħin biex jiffinanzja: L-ERDF għandu jgħin biex jiffinanzja:
a) l-investiment produttiv; a) l-investiment produttiv;
b) l-infrastruttura; b) l-infrastruttura;
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 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 kooperazzjoni 
bejn il-livelli reġjonali u lokali, kif ukoll 
bejn l-imsieħba soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali li jkunu rilevanti;

d) għajnuna teknika kif hemm imsemmi fl-
Artikoli 43 u 44 tar-Regolament (KE) Nru 
(…).

d) għajnuna teknika kif hemm imsemmi fl-
Artikoli 43 u 44 tar-Regolament (KE) Nru 
(…).
e) investiment fil-wirt kulturali;
f) investiment f'bini u f'faċilitajiet għat-
taħriġ għal politika ta' adaptabilità u ta' 
impjieg attiv;
g) l-ispejjeż ta' l-immenigġġjar tat-taħriġ 
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imsemmi hawn fuq għall-attivitajiet tal-
politika ta' adaptabilità u ta' impjieg attiv, 
sa fejn dan jaqa' fi ħdan l-iskop ta' l-ERDF 
skond l-Artikolu 33(2) tar-Regolament tal-
Kunsill (KE)...

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li tillimita l-kooperazzjoni territorjali għall-bdil ta' esperjenzi jidher ristrettiv b'mod mhux 
xieraq peress li l-bdil ta' esperjenzi jikkonstitwixxi aspett wieħed biss tal-kooperazzjoni 
territorjali. Barra minn dan, jidher ukoll mhux xieraq, fuq il-bażi ta' esperjenzi pożittivi skond 
l-iffinanzjar ta' l-ERDF, li jiġi identifikat u speċifikat l-investiment biex il-wirt kulturali jiġi 
miżmum mill-ġdid, ristrutturat u muri, kif ukoll l-investiment fl-istrutturi pubbliċi li għandhom 
irwol funzjonali u strutturali fl-implimentazzjoni ta' l-attivitajiet ta' l-ESF. Jidher ukoll mhux 
xieraq li wieħed jiddefinixxi b'mod ċar l-eleġibilità fir-rigward ta' nfiq kurrenti sabiex jiġu 
żgurati l-kompletezza u l-konsistenza ma' Artikoli oħra tal-proposta (ara l-Artikolu(2)).

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 75
Artikolu 4, frażi ta' introduzzjoni 

Taħt l-għan tal-“Konverġenza”, il-ERDF 
għandu jiffoka l-għajnuna tiegħu billi 
jappoġġja żvilupp ekonomiku reġjonali u 
lokali integrat li jkun sostenibbli; dan billi 
tkun immobilizzata u msaħħa l-ħila 
endoġenika bi programmi maħsuba lejn il-
modernizzazzjoni u d-diversifikazzjoni ta’ 
strutturi ekonomiċi reġjonali, l-aktar fl-
oqsma li ġejjin:

Taħt l-għan tal-“Konverġenza”, il-ERDF 
għandu jiffoka l-għajnuna tiegħu billi 
jappoġġja żvilupp ekonomiku reġjonali u 
lokali integrat li jkun sostenibbli; dan billi 
tkun immobilizzata u msaħħa l-ħila 
endoġenika bi programmi maħsuba lejn il-
modernizzazzjoni u d-diversifikazzjoni ta’ 
strutturi ekonomiċi reġjonali, u lejn il-
ħolqien ta' impjiegi sostenibbli, l-aktar fl-
oqsma li ġejjin:

Or. de

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 76
Artikolu 4, frażi ta' introduzzjoni

Taħt l-għan tal-“Konverġenza”, il-ERDF 
għandu jiffoka l-għajnuna tiegħu billi 

Fi ħdan l-għan tal-“Konverġenza”, l-ERDF
għandu jiffoka l-għajnuna tiegħu billi 
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jappoġġja żvilupp ekonomiku reġjonali u 
lokali integrat li jkun sostenibbli; dan billi 
tkun immobilizzata u msaħħa l-ħila 
endoġenika bi programmi maħsuba lejn il-
modernizzazzjoni u d-diversifikazzjoni ta’ 
strutturi ekonomiċi reġjonali, l-aktar fl-
oqsma li ġejjin:

jappoġġja żvilupp ekonomiku reġjonali, 
lokali, urban u rurali integrat li jkun 
sostenibbli; dan billi tkun immobilizzata u 
msaħħa l-ħila endoġenika bi programmi 
mmirati lejn il-modernizzazzjoni u d-
diversifikazzjoni ta’ strutturi ekonomiċi 
reġjonali, l-aktar fl-oqsma li ġejjin:

Or. en

Emenda mressqa minn Alfonso Andria

Emenda 77
Artikolu 4, paragrafu ta' introduzzjoni

Taħt l-għan tal-“Konverġenza”, l-ERDF 
għandu jiffoka l-għajnuna tiegħu billi 
jappoġġja żvilupp ekonomiku reġjonali u 
lokali integrat li jkun sostenibbli; dan billi 
tkun immobilizzata u msaħħa l-ħila 
endoġenika bi programmi maħsuba lejn il-
modernizzazzjoni u d-diversifikazzjoni ta’ 
strutturi ekonomiċi reġjonali, l-aktar fl-
oqsma li ġejjin:

Fi ħdan il-għan tal-“Konverġenza”, l-ERDF 
għandu jiffoka l-għajnuna tiegħu billi 
jappoġġja żvilupp ekonomiku reġjonali u 
lokali integrat li jkun sostenibbli; dan billi 
tkun immobilizzata u msaħħa l-ħila 
endoġenika bi programmi maħsuba lejn il-
modernizzazzjoni u d-diversifikazzjoni ta’ 
strutturi ekonomiċi, amministrattivi, u 
soċjali reġjonali, l-aktar fl-oqsma li ġejjin:

Or. it

Emenda mressqa minn Alfonso Andria

Emenda 78
Artikolu 4, punt -1) (ġdid)

-1) innovazzjoni territorjali, mhux l-anqas 
biex jitkabbar il-potenzjal ta' mseħbin 
istituzzjonali, soċjali u ekonomiċi bbażati 
fil-lokal jew fir-reġjun u l-immodernizzar 
ta' korpi governattivi, aġenziji ta' l-iżvilupp, 
u istituzzjonijiet finanzjarji. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Innovazzjoni territorjali u innovazzjoni fl-intrapriża huma kunċetti separati u jinħtieġ li 
wieħed jiddistingwi bejn it-tnejn li huma. Din ta' l-aħħar, għalkemm hija bla dubju 
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importanti, m'hi xejn ħlief aspett wieħed minn dik ta' l-ewwel. Għalhekk, jinħtieġ li tiġi 
enfasizzata l-importanza ta' l-irwol li istituzzjonijiet ibbażati fil-lokal huma msejħa sabiex 
jieħdu sehem fil-promozzjoni ta' żvilupp territorjali sostenibbli.

Emenda mressqa minn Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Bergeru Lambert 
van Nistelrooij

Emenda 79
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 
finanzjarji ġodda;

1) Ir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku 
(R&TD), l-innovazzjoni u l-imprenditorjat, 
inklużi t-tisħiħ tal-ħiliet għal riċerka 
reġjonali u għal żvilupp teknoloġiku, l-
għajnuna għall-R&TD f’intrapriżi żgħar u 
medji (SMEs) u għat-trasferiment ta’ 
teknoloġija, it-titjib tar-rabtiet 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’iffinanzjar ta' l-
imprenditorjat u l-innovazzjoni għal SMEs 
permezz ta' strumenti finanzjarji ġodda, l-
appoġġ għall-gamma klassika ta' strumenti 
ta' attività ekonomika reġjonali, bħal ma' 
huma l-appoġġ intenzjonat biex jgħin fil-
ħolqien ta' kumpaniji u investiment 
korporattiv lilhinn mill-SMEs u l-ħolqien u 
l-iżvilupp ta' infrastruttura ekonomika.

Or. de

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 80
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’ 

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'intrapriżi żgħar u medji (SMEs) u 
lit-trasferiment ta’ teknoloġija, il-ġbir u t-
tixrid ta' informazzjoni, l-iffinanzjar ta' l-
adozzjoni mill-intrapriżi ta' teknoloġiji 
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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 
finanzjarji ġodda;

ġodda, proċeduri ta' kwalità, standards 
tekniċi u amjentali, it-titjib ta’ rabtiet bejn l-
intrapriżi, l-universitajiet, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u ċ-
ċentri ta’ riċerka u żvilupp, l-iżvilupp ta’ 
networks u gruppi kummerċjali, appoġġ lid-
dispożizzjoni ta’ servizzi kummerċjali u 
teknoloġiċi lil gruppi ta' intrapriżi, it-tkattir 
ta’ l-imprenditorjat u l-iffinanzjar ta’ l-
innovazzjoni għall-intrapriżi bi strumenti 
finanzjarji ġodda;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan hawnhekk hu li wieħed jippromwovi kontroll u tixrid aħjar ta' R&TD. Id-
dispożizzjonijiet skond Paragrafu 1 għandhom jiġu trattati b'iktar flessibilità biex wieħed 
jippermetti lill-intrapriżi, u mhux lill-SMEs, biss li jieħdu sehem fl-azzjonijiet ta' l-R&TD.
Dan għandu importanza sinifikattiva peress li l-parteċipazzjoni ta' intrapriżi ikbar tippermetti 
impatt ikbar.

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 81
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 
finanzjarji ġodda;

1) Ir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku 
(R&TD), l-innovazzjoni u l-imprenditorjat, 
inklużi it-tisħiħ tal-ħiliet għal riċerka 
reġjonali u għal żvilupp teknoloġiku u l-
integrazzjoni tagħhom fl-oqsma ta' riċerka 
Ewropea, l-għajnuna għall-R&TD 
f’intrapriżi żgħar u medji (SMEs) u għat-
trasferiment ta’ teknoloġija, it-titjib tar-
rabtiet bejn l-SMEs u l-universitajiet, u ċ-
ċentri ta’ riċerka u teknoloġija, ngħidu aħna 
billi wieħed ifittex il-possibilità ta' 
'partnerships' pubbliċi-privati, l-iżvilupp ta’ 
netwerks u gruppi tan-negozju, l-appoġġ lill-
forniment ta’ servizzi kummerċjali u 
teknoloġiċi lill-gruppi ta' SMEs, it-trawwim
ta’iffinanzjar ta' l-imprenditorjat u l-
innovazzjoni għal SMEs permezz ta'
strumenti finanzjarji ġodda;

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Mod xieraq ta' kif wieħed ikabbar l-iżvilupp teknoloġiku jista' jkun dak li jintegra l- ħiliet 
R&TD reġjonali b'mod aktar attiv fil-qasam ta' riċerka Ewropea, kif mitlub mill-istrateġija ta' 
Liżbona.
L-użu ta' 'partnerships' pubbliċi-privati, fejn huma possibli, jista' jagħmilha possibli li t-tipi 
differenti ta' potenzjal offruti mill-universitajiet ikun indirizzat aktar biex iqarreb lejn il-
bżonnijiet ta' s-suq tax-xogħol.

Emenda mressqa minn Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, u Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emenda 82
Artikolu 4, paragrafu 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 
finanzjarji ġodda;

1) Ir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku 
(R&TD), l-innovazzjoni u l-imprenditorjat, 
inklużi t-tisħiħ tal-ħiliet għal riċerka u għal
żvilupp teknoloġiku reġjonali u t-tnaqqis 
tal-qasma teknoloġika bejn ir-reġjuni, l-
għajnuna għall-R&TD f’intrapriżi żgħar u 
medji (SMEs) u għat-trasferiment ta’ 
teknoloġija, it-titjib tar-rabtiet bejn l-SMEs u 
l-universitajiet, u ċ-ċentri ta’ riċerka u 
żvilupp, l-iżvilupp ta’ networks u gruppi 
tan-negozju, l-appoġġ lill-forniment ta’ 
servizzi kummerċjali u teknoloġiċi lill-
gruppi ta' SMEs, it-trawwim ta’ l-
imprenditorjat u l-iffinanzjar għall-
innovazzjoni għal SMEs permezz ta'
strumenti finanzjarji ġodda;

Or. es

Emenda mressqa minn Brigitte Douay and Bernadette Bourzai

Emenda 83
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’ 

1) Ir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku 
(R&TD), l-innovazzjoni u l-imprenditorjat, 
inklużi t-tisħiħ tal-ħiliet għal riċerka u għal
żvilupp teknoloġiku reġjonali, l-għajnuna 
għall-R&TD f’intrapriżi żgħar u medji 
(SMEs) u għat-trasferiment ta’ teknoloġija, 
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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 
finanzjarji ġodda;

it-titjib tar-rabtiet bejn l-SMEs u l-
universitajiet, u ċ-ċentri ta’ riċerka u 
żvilupp, l-iżvilupp ta’ networks u gruppi 
tan-negozju, l-appoġġ lill-forniment ta’ 
servizzi kummerċjali u teknoloġiċi lill-
gruppi ta' SMEs, it-trawwim ta’ l-
imprenditorjat u l-iffinanzjar għall-
innovazzjoni għal SMEs permezz ta'
strumenti finanzjarji ġodda, titjib fil-
kompetenza, fil- kapaċità li jaġixxu u fir-
rappreżentanza ta'organizzazzjonijiet ta' 
SME's, mikro intrapriżi u intrapriżi 
artiġġjanali u kooperazzjoni u 
koordinazzjoni bejn dawn l-
organizzazzjonijiet u dawk ta' l-Istati 
Membri l-antiki.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ikun possibli li wieħed jimplimenta l-miżuri previsti fl-Artikolu 4 biss bil-parteċipazzjoni u l-
involviment ta' organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw SMEs, mikro intrapriżi u intrapriżi 
artiġġjanali. L-objettivi tal-konverġenza jintlaħqu permezz ta' poltika attiva ta' appoġġ għal 
dawn l-organizzazzjonijiet. Kooperazzjoni bejn organizzazzjonijiet fl-Istati Membri ġodda u 
antiki hija essenzjali.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper 

Emenda 84
Artikolu 4, paragrafu 1) a (ġdid)

1a) Il-prodotti ta' riċerka ffinanzjati 
kompletament mill-fondi pubbliċi permezz 
tal-baġit tal-KE jew ta' l-istituti nazzjonali 
ta' riċerka, li ma jkunux għandhom ġew 
koperti bi privattiva, jistgħu jiġu offruti bla 
ħlas lill-SMEs, sakemm din ir-riċerka tiġi 
konvertita direttament fi prodott industrijali 
innovattiv. Sabiex jiġi appoġġat l-iskambju 
ta' għerf mingħajr l-bżonn li jiġu żviluppati 
ħiliet ġodda l-applikazzjoni ta' 'vawċer ta' 
għerf' reġjonali jew nazzjonali għandha 
tkun aċċessiblli bħala strument ġenerali. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fl-UE u possibilment f'ħafna mill-Istati Membri, m'hemm l-ebda mekkaniżmu li permezz 
tiegħu r-riċerka mwettqa minn universitajiet jew istituti ta' riċerka 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. Din tintroduċi mekkaniżmu ġdid ta' appoġġ lill-
SMEs billi tapplika għerf li diġà jeżisti u li ġej minn istituti ta' riċerka u tappoġġja l-użu ta' 
vawċers ta' għerf għall-SMEs. Din ir-riċerka saret possibbli minħabba fondi mis-settur 
pubbliku.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan, Catherine Stihler

Emenda 85
Artikolu 4, punt 2)

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

2)  Soċjetà informatika, inkluż l-iżvilupp ta’ 
kontenut lokali, servizzi u 
applikazzjonijiet, titjib fl-aċċess għal u l-
iżvilupp ta’ servizzi pubbliċi fuq l-internet, 
għajnuna u servizzi lill-SMEs, u 
speċjalment lill-gruppi li huma soċjalment 
esklużi, biex dawn jadottaw u jużaw b’mod 
effettiv it-teknoloġiji ta’ l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni (ICTs);

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inkorporazzjoni ta' gruppi li huma soċjalment esklużi hi ċentrali għall-għanijiet tal-fondi 
strutturali.

Emenda mressqa minn Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Emenda 86
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 
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);

2)   Soċjetà informatika, inkluż l-iżvilupp ta’ 
kontenut lokali, servizzi u applikazzjonijiet, 
titjib fl-aċċess, b'mod partikulari aċċess 
minn persuni b'diżabilità u minn gruppi 
oħra li huma soċjalment esklużi, għal u l-
iżvilupp ta’ servizzi pubbliċi fuq l-internet, 
għajnuna u servizzi lill-SMEs biex dawn 
jadottaw u jużaw b’mod effettiv it-
teknoloġiji ta’ l-informazzjoni u l-
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komunikazzjoni (ICTs);

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 4 ta' l-ERDF li jikkonċerna r-reġjuni ta' l-Objettiv 1 biss, jenfasizza b'mod ġust l-
importanza ta' soċjeta ta' l-informazzjoni.

L-inklużjoni hi element essenzjali ta' l-objettiv tal-Komunità Ewropea li tikseb soċjetà ta' l-
informazzjoni għal kulħadd, jiġifieri li tippromwovi l-aċċess għas-soċjetà ta' l-informazzjoni 
lil gruppi vulnerabbli.  L-ERDF irid ikun kompletament marbut ma' l-għanijiet u l-objettivi 
ġenerali  ta' inklużjoni elettronika u aċċessibilità elettronika u, allura, irid jiżgura li l-
attivitajiet appoġġati f'dan il-qasam jagħtu attenzjoni lil u jirrikonoxxu l-bżonn tal-
promozzjoni u jiżguraw aċċessibilità għas-soċjetà ta' l-informazzjoni minn persuni 
b'diżabilità.

Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 87
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 
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);

2)   Soċjetà informatika, inkluż l-iżvilupp ta’ 
kontenut lokali, servizzi u applikazzjonijiet, 
titjib fl-aċċess, b'mod partikolari aċċess 
minn persuni b'diżabilità u minn gruppi 
oħra li huma soċjalment esklużi, għal u l-
iżvilupp ta’ servizzi 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);

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 4 ta' l-ERDF li jikkonċerna r-reġjuni ta' l-Objettiv 1 biss, jenfasizza b'mod ġust l-
importanza ta' soċjetà ta' l-informazzjoni.  L-inklużjoni elettronika hi element essenzjali ta' l-
objettiv tal-Komunità Ewropea li tikseb soċjetà ta' l-informazzjoni għal kulħadd, jiġifieri li 
tippromwovi l-aċċess għas-soċjetà ta' l-informazzjoni lil gruppi vulnerabbli.  L-ERDF irid 
ikun kompletament marbut ma' l-għanijiet u l-objettivi ġenerali  ta' inklużjoni elettronika u 
aċċessibilità elettronika u, allura, irid jiżgura li l-attivitajiet appoġġati f'dan il-qasam jagħtu 
attenzjoni lil u jirrikonoxxu l-bżonn tal-promozzjoni u jiżguraw aċċessibilità għas-soċjetà ta' 
l-informazzjoni minn persuni b'diżabilità.
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Emenda mressqa minn Bairbre de Brún

Emenda 88
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 
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);

2) Soċjetà informatika, inkluż l-iżvilupp ta’ 
kontenut lokali, servizzi u applikazzjonijiet, 
appoġġ lil gruppi li huma soċjalment 
esklużi biex jegħlbu d-disparitajiet fl-aċċess 
għall-ICTs, titjib fl-aċċess għal u l-iżvilupp 
ta’ servizzi 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);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bżonn li jiġi żgurat li dan l-objettiv ikun soċjalment inklusiv.

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 89
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 
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);

2) Soċjetà informatika, inkluż l-iżvilupp ta’ 
kontenut lokali, servizzi u applikazzjonijiet, 
appoġġ għal gruppi soċjali żvantaġġati biex 
jiġu evitati disparitajiet fl-aċċess għall-
informazzjoni u għat-teknoloġiji ta' l-
informazzjoni (ICTs), għajnuna u servizzi 
lill-SMEs biex dawn jadottaw u jużaw 
b’mod effettiv l-ICTs, l-iżvilupp ta' 
infrastruttura ta' l-ICT, speċjalment 
infrastruttura 'broadband', fir-reġjuni u fl-
Istati Membri inqas żviluppati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tindirizza d-differenzi sinifikattivi bejn l-Istati Membri fir-
rigward ta' l-użu ta' l-infrastruttura ta' l-ICT (eż. 'broadband'), filwaqt li dawn 
jikkontribwixxu bil-kbir għall-konverġenza, għall-kompetittività u huma ta' importanza għal 
kull awtorità kompetenti li twettaq servizzi pubbliċi.
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Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 90
Artikolu 4, punt 2) a (ġdid)

2a) Titjib fl-aċċess għal u l-iżvilupp tas-
servizzi pubbliċi ta' l-internet, inkluż l-
iżvilupp ta' infrastruttura ta' l-ICT, 
specjalment infrastruttura 'broadband', fil-
qasam tas-servizzi pubbliċi (servizzi tas-
saħħa u soċjali, edukazzjoni, protezzjoni 
ambjentali, eċċ.);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-Emenda 88

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 91
Artikolu 4, punt (2 a) (ġdid)

2a) Il-promozzjoni ta' l-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa, inklużi appoġġ għal-ħolqien 
ta' kumpaniji, miżuri speċifiċi għal 
imprendituri nisa biex jiġu iffaċilitati l-
benefiċċji ta' ideat ġodda, appoġġ għall-
ħolqien ta' kumpaniji ġodda ġejjin minn 
universitajiet u intrapriżi eżistenti, 
promozzjoni ta' infrastrutturi u servizzi li 
jagħmluha possibli li wieħed jgħaqqad 
flimkien il-ħajja tax-xogħol u l-familja;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara r-reżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew P5_TA(2003) 0093, u b'mod partikolari l-
paragrafi 1 u 14 tagħha. 
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Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 92
Artikolu 4, punt 3

3) L-ambjent, inklużi investimenti marbuta 
ma’ l-immaniġġjar ta’ l-iskart, il-provvisti 
ta’ ilma, it-trattament tad-drenaġġ urban u l-
kwalità ta’ l-arja, il-prevenzjoni integrata u 
l-kontroll tat-tniġġiż, ir-rijabilitazzjoni ta’ 
postijiet u art imniġġża, it-tmexxija ’l 
quddiem tal-bijodiversità u l-ħarsien tan-
natura, għajnuna lill-SMEs biex dawn 
imexxu ’l quddiem mudelli ta’ produzzjoni 
sostenibbli bid-dħul ta’ sistemi tat-tmexxija 
ambjentali li jkunu ta’ nfiq effettiv, u l-
adozzjoni u l-użu ta’ tekonoloġiji ta’ 
prevenzjoni mit-tniġġiż;

3) L-ambjent, inklużi teknoloġija ambjentali 
innovattiva, investimenti marbuta ma' l-
immaniġġjar ta' l-iskart, l-immaniġjar ta' l-
ilma u l-kwalità ta' l-ilma, inklużi is-sigurtà 
tal-provvista ta' ilma tajjeb għax-xorb u t-
trattament tad-drenaġġ urban skond il-qafas 
tad-Direttiva għall-ilma, inklużi miżuri 
għall-implimentazzjoni tagħha u l-kwalità 
mtejba ta’ l-arja f'zoni urbani, il-
prevenzjoni u l-kontroll tat-tniġġiż integrati, 
l-eliminazzjoni ta' miżbliet ikkontaminati u, 
ir-rijabilitazzjoni ta’ siti u art imniġġża, il-
promozzjoni tal-bijodiversità u l-ħarsien tan-
natura, il-promozzjoni ta' l-iżvilupp ta' 
infrastrutturi għall-implimentazzjoni ta' 
NATURA 2000, għajnuna lill-SMEs biex 
dawn jippromwovu mudelli ta’ produzzjoni 
sostenibbli, il-prevenzjoni ta' tniġġiż u 
mmaniġġjar bilgħaqal ta' riżorsi naturali, 
permezz tad-dħul ta’ sistemi tat-tmexxija 
ambjentali li jkunu ta’ nfiq effettiv u l-
adozzjoni u l-użu ta’ tekonoloġiji innovattivi
għall-prevenzjoni mit-tniġġiż;

Or. de

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 93
Artikolu 4, paragrafu 3

3) L-ambjent, inklużi investimenti marbuta 
ma’ l-immaniġġjar ta’ l-iskart, il-provvisti 
ta’ ilma, it-trattament tad-drenaġġ urban u l-
kwalità ta’ l-arja, il-prevenzjoni integrata u 
l-kontroll tat-tniġġiż, ir-rijabilitazzjoni ta’ 
postijiet u art imniġġża, it-tmexxija ’l 
quddiem tal-bijodiversità u l-ħarsien tan-
natura, għajnuna lill-SMEs biex dawn 
imexxu ’l quddiem mudelli ta’ produzzjoni 
sostenibbli bid-dħul ta’ sistemi tat-tmexxija 
ambjentali li jkunu ta’ nfiq effettiv, u l-

3) L-ambjent, inklużi investimenti marbuta 
ma’ l-immaniġġjar ta’ l-iskart, il-provvisti u 
l-kwalità ta’ ilma, it-trattament tad-drenaġġ 
urban u l-kwalità ta' l-arja, il-prevenzjoni 
integrata u l-kontroll tat-tniġġis, ir-
rijabilitazzjoni ta' postijiet u art imniġġsa, ir-
rijabilitazzjoni ta' zoni komuni tal-pubbliku 
f'viċinanzi urbani deterjorati, l-iżvilupp ta' 
zoni urbani ħodor, il-prevenzjoni ta' l-
istorbju, il-protezzjoni tal-kwalità ta' l-ilma, 
l-immaniġġjar ta' l-ilma, il-promozzjoni ta' 
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adozzjoni u l-użu ta’ tekonoloġiji ta’ 
prevenzjoni mit-tniġġiż;

trasport pubbliku nadif, il-prevenzjoni mir-
riskju,  it-tmexxija 'l quddiem tal-
bijodiversità u l-ħarsien tan-natura, għajnuna 
lill-SMEs biex dawn imexxu 'l quddiem 
mudelli ta' produzzjoni sostenibbli bid-dħul 
ta' sistemi tat-tmexxija ambjentali li jkunu ta' 
nfiq effettiv, u l-adozzjoni u l-użu ta' 
teknoloġiji ta' prevenzjoni mit-tniġġis;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan hu li jiġu inklużi ftit mill-aspetti skond l-objettiv ta' Konverġenza li jaffettwaw b'mod 
sinifikattiv iktar reġjuni li bħalissa huma biss eleġibbli skond l-objettivi tal-kompetittività 
Reġjonali jew tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea. Barra minn hekk, għandu jitqies ukoll l-
aspett ambjentali tar-rijabilitazzjoni urbana.

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 94
Artikolu 4, punt (3a) (ġdid)

3a) Il-konverżjoni, inkluża l -
investigazzjoni ta' miżbliet ikkontaminati, 
ir-riabilitazzjoni ta' zoni li kellhom użu 
militari u l-ogħti tagħhom għal użu ċivili, 
ir-ritorn ta' dawn iz-zoni għan-natura jew 
l-afforestazzjoni, it-tneħħija ta' materjal 
kimiku tal-gwerra, ir-rikostruzzjoni u l-
immodernizzar ta' kwartieri tas-suldati u 
siti għar-riġenerazzjoni ekonomika, soċjali 
u kulturali, inklużi z-zona ta' lqugħ 
rilevanti, u f'dan il-kuntest l-appoġġ għall-
SMEs, b'mod partikolari

Or. de

Ġustifikazzjoni

Siti militari qodma, wirt tal-gwerra bierda, huma piż konsiderevoli fuq ir-riabilitazzjoni, u 
huma ta' tfixkil għall-iżvilupp ta' xi reġjuni u bliet li għandhom kwartieri kbar tas-suldati . 
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Emenda mressqa minn Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, u Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emenda 95
Artikolu 4, paragrafu 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, il-ħarsien u t-tisħiħ tal-wirt 
kulturali biex ikun 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 lejn mudelli ta' turiżmu 
ġodda u iktar sostenibbli;

Or. es

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 96
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 u l-kultura, 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, l-iżvilupp ta' infrastruttura 
kulturali biex ikun appoġġjat l-iżvilupp 
ekonomiku u biex tiżdied is-sbuħija tar-
reġjuni, l-għajnuna biex titjieb il-provvista 
tas-servizzi turistiċi u kulturali b’servizzi 
ta’ valur miżjud ogħla;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-investimenti fil-qasam ta' l-infrastruttura ta' l-isport u s-servizzi kulturali għandhom 
influwenza konsiderevoli fuq is-sitwazzjoni soċjali u ekonomika fir-reġjun. Dawn l-
investimenti joħolqu perspettivi ġodda ta' xogħol u attrazzjonijiet turistiċi kif ukoll itejbu il-
kwalita' tal-ħajja ta' l-abitanti lokali. Għalhekk huwa importanti ħafna li l-kwistjonijiet 
kulturali jiddaħħlu f'dan l-Artikolu.
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Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 97
Artikolu 4, punt (5 a) (ġdid)

5a) Ir-riġenerazzjoni ekonomika u soċjali 
ta' bliet u zoni urbani tal-periferija milquta 
minn kriżi: pjanijiet komprensivi għall-
iżvilupp sostenibbli ta' zoni urbani fi krizi, 
bliet żgħar u medji li għandhom il-funzjoni 
ta' ċentri u zoni urbani tal-periferija, l-
ogħti tal-ħajja mill-ġdid lir-relazzjoni bejn 
l-ibliet u z-zoni interni fir-rigward ta' 
servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali;

Or. de

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 98
Artikolu 4, punt (5 b) (ġdid)

5b) Ekonomija soċjali: il-ħolqien ta' 
infrastrutturi fuq skala xierqa għall-
iżvilupp lokali u għall-iżvilupp ta' l-impjieg, 
assistenza għal-strutturi li jipprovdu 
servizzi fil-viċinanzi għall-ħolqien ta' 
xogħol ġdid, imma barra l-miżuri 
ffinanzjati mill-Fond Soċjali Ewropew 
(ESF);  

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ekonomija soċjali hija b'mod partikolari  importanti għall-iżvilupp ta' zoni urbani 
problematiċi. Il-mod kif inhu mqiegħed il-kliem jaqbel ma' dak li fil preżent hemm fir-
regolament ta' l-ERDF (KE) Nru. 1783/1999, Artikolu 2(1)(c)(v) u (vi).

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 99
Artikolu 4, punt 6

6) Investiment fit-trasport, inklużi networks 
trans-Ewropej u strateġiji integrati għall-

6) Investiment fit-trasport, inklużi netwerks
trans-Ewropej u strateġiji integrati mifruxa 
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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;

mal-belt kollha biex ikun hemm trasport 
urban nadif; li jgħinu biex jitjiebu l-aċċess u 
l-kwalità tas-servizzi għall-passiġġieri u 
għall-merkanzija, b'mod speċjali għall-
persuni neqsin mill-mobilità, biex tintlaħaq 
qasma modali aktar ibbilanċjata ħalli jiġu 
promossi sistemi intermodali u jitnaqqsu l-
impatti ambjentali, inklużi t-tniġġiż mad-
dawra permezz ta' l-istorbju u trab li 
jinġibed man-nifs u l-introduzzjoni ta'
fjuwils bħala sostituti;

Or. de

Emenda mressqa minn Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber

Emenda 100
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) Investiment fit-trasport, inklużi netwerks
trans-Ewropej, sabiex ikun possibi għall-
pajjiżi li ser jissieħbu ma' l-Unjoni 
Ewropea, b'mod partikolari, li 
jipparteċipaw b'mod aktar sħiħ fit-taqsim 
tax-xogħol fl-Ewropa u madwar id-dinja,u 
strateġiji integrati mifruxa mal-belt kollha
biex ikun hemm trasport urban nadif; li
jgħinu biex jitjiebu l-aċċess u l-kwalità tas-
servizzi għall-passiġġieri u għall-
merkanzija, biex tintlaħaq qasma modali 
aktar ibbilanċjata ħalli jiġu promossi sistemi 
intermodali u jitnaqqsu l-impatti ambjentali

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond l-Artikolu 160 tat-Trattat tal-KE l- Fond għall-Iżvilupp Reġjonali għandhu l-biċċa 
xogħol li jikkoreġi l-iżbilanċi reġjonali ewlenin fi ħdan il-Komunità B'mod partikolari, il-
Länder il-ġdid fil-Ġermanja u l-10 pajjiżi li ser jissieħbu ma' l-Unjoni Ewropea għandhom 
jiddaħħlu b'mod sħiħ fit-taqsim globali tax-xogħol.

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 101
Artikolu 4, punt 6
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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) Investiment fit-trasport, inklużi netwerks
transewropej u bini u aġġornament barra l-
iskop tat-TEN-T, li jiġi kkunsidrat 
kompletament il-bżonn li jinħolqu 
konnessjonijiet ma' gżejjer, ma' reġjuni 
rurali, ma' reġjuni maqtugħin bl-art u ma' 
reġjuni mbiegħda oħra u bejn dawk ir-
reġjuni u r-reġjuni ċentrali tal-Komunità, 
u strateġiji integrati għall-bliet 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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bini u l-aġġornament ta' toroq barra s-sinsla tat-TEN-T għandhom jidhru b'mod espliċitu 
fit-test tar-Regolament speċjalment bħala referenza għall-kumment tal-Kummissjoni dwar il-
laqgħa ta' l-SAWP ta' l-ewwel ta' Ottubru fejn il-Kummissjoni argumentat li t-TEN-T hu 
ffinanzjat mill-Fond ta' Koeżjoni u s-sistemi sekondarji huma ffinanzjati mill-ERDF fil-każ ta' 
toroq ukoll.  It-tieni parti ta' l-emenda tiffoka iktar fuq il-ħtiġijiet tat-trasport fir-reġjuni tal-
periferija.

Emenda mressqa minn Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Emenda 102
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) Investiment fit-trasport, inklużi networks
transewropej u strateġiji integrati għall-ibliet 
kollha biex ikun hemm trasport urban nadif; 
dawn jgħinu biex jitjiebu l-aċċess, b'mod 
partikulari l-aċċess ugwali għat-trasport ta' 
persuni b'diżabilità, 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;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 4 ta' l-ERDF li jikkonċerna r-reġjuni ta' l-Objettiv 1 biss, jenfasizza t-trasport.  L-
ERDF huwa għodda essenzjali biex inaqqas u jtaffi l-esklużjoni soċjali ta' persuni b'diżabilità 
fl-oqsma kollha tal-ħajja b'mod partikulari billi jippromwovi u joħloq ambjent li jkun 
aċċessibbli fiżikament minn persuni b'diżabilità fir-rigward ta' turiżmu, trasport u l-ambjent 
mibni.  Hu ta' importanza vitali li l-Fondi Strutturali ma jwasslux għall-ħolqien ta' iktar 
ostakli għall-aċċess għal persuni b'diżabilità; għalhekk, referenza espliċita hija neċessarja 
biex torbot ir-rekwiżiti ta' l-aċċessibilità għal persuni b'diżabilità ma' l-allokazzjoni ta' 
riżorsi.

Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 103
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) Investiment fit-trasport, inklużi netwerks
transewropej u strateġiji integrati għall-ibliet 
kollha biex ikun hemm trasport urban nadif; 
dawn jgħinu biex jitjiebu l-aċċess, b'mod 
partikulari l-aċċess ugwali għat-trasport ta' 
persuni b'diżabilità, 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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 4 ta' l-ERDF li jikkonċerna r-reġjuni ta' l-Objettiv 1 biss, jenfasizza t-trasport. L-
ERDF huwa għodda essenzjali biex inaqqas u jtaffi l-esklużjoni soċjali ta' persuni b'diżabilità 
fl-oqsma kollha tal-ħajja b'mod partikulari billi jippromwovi u joħloq ambjent li jkun 
aċċessibbli fiżikament minn persuni b'diżabilità fir-rigward ta' turiżmu, trasport u l-ambjent 
mibni. Hu ta' importanza vitali li l-Fondi Strutturali ma jwasslux għall-ħolqien ta' iktar 
ostakli għall-aċċess għal persuni b'diżabilità; għalhekk, referenza espliċita hija neċessarja 
biex torbot ir-rekwiżiti ta' l-aċċessibilità għal persuni b'diżabilità ma' l-allokazzjoni ta' 
riżorsi.
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Emenda mressqa minn Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, u Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emenda 104
Artikolu 4, paragrafu 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) Investiment fit-trasport, inklużi netwerks
transewropej, proġetti Ewropej ewlenin 
dwar teknoloġija u loġistika (bħal m'hu l-
GALILEO) ,u strateġiji integrati mifruxa 
mal-belt kollha biex ikun hemm trasport 
urban nadif; li jgħinu biex jitjiebu l-aċċess u 
l-kwalità tas-servizzi għall-passiġġieri u 
għall-merkanzija, biex tintlaħaq qasma 
modali aktar ibbilanċjata ħalli jiġu promossi 
sistemi intermodali u jitnaqqsu l-impatti 
ambjentali;

Or. es

Emenda mressqa minn Arlene McCarthy

Emenda 105
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) Investiment fit-trasport, inklużi netwerks
trans-Ewropej u strateġiji integrati għall-
ibliet kollha biex ikun hemm trasport urban 
nadif li jkun sostenibbli; 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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta' trasport sostenibbli fiz-zoni urbani.

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 106
Artikolu 4, punt 8
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8) Investimenti fl-edukazzjoni li jgħinu biex 
jiżdiedu l-ġibda u l-kwalità tal-ħajja fir-
reġjuni;

8) Investimenti fl-edukazzjoni li jgħinu biex 
jiżdiedu s-sbuħija u l-kwalità tal-ħajja fir-
reġjuni; li jtejbu l-bażi ta' ħiliet u li 
jiżguraw aċċess għall-ICT, inkluż aċċess 
'broadband' u kompjuters għal stabilimenti 
ta' l-edukazzjoni u għall-prodotti ta' l-
R&TD għal dawk iz-zoni li jiddependu mill-
agrikultura u mis-sajd u għal dawk milquta 
minn nuqqasijiet naturali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li wieħed jiżgura li z-zoni tal-periferija jkunu jistgħu jgawdu minn benefiċċju 
prattiku minn pjanijiet biex jiġu mkabbra l-infrastruttura u l-użu ta' l-ICT. 

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 107
Artikolu 4, punt 8)

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

8) Investimenti sostanzjali fl-edukazzjoni li 
jgħinu biex titjieb il-kwalità tal-ħajja fir-
reġjuni u biex jagħmluha aktar attraenti u 
biex jiġu riabilitati s-sistemi ta' 
produzzjoni, 

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Konsistenti ma' l-istrateġija ta' Liżbona, mfassla matul il-Kunsill Ewropew ta' Liżbona, 
Marzu 2000 

Emenda mressqa minn Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, u Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emenda 108
Artikolu 4, Paragrafu 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 
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jiffaċilitaw l-aċċess remot.

Or. es

Emenda mressqa minn Eluned Morgan, Catherine Stihler

Emenda 109
Artikolu 4, punt 8

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

8) Investimenti fl-edukazzjoni li jgħinu biex 
jiġu appoġġjati t-tisħiħ tal-ħiliet u l-
promozzjoni tat-tagħlim tul il-ħajja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tisħiħ ta' ħiliet u l-promozzjoni tat-tagħlim tul il-ħajja u l-investimenti fl-edukazzjoni, li 
permezz tagħhom inżidu s-sbuħija u l-kwalità tal-ħajja fir-reġjuni.  

Emenda mressqa minn Bairbre de Brún

Emenda 110
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 ikunu
żviluppati u mtejba l-provediment tas-saħħa 
u l-aċċess għas-servizzi tas-saħħa li 
jikkontribwixxu fl-iżvilupp reġjonali u fil-
kwalità tal-ħajja fir-reġjuni, anke permezz 
ta' l-użu ta' l-ICT;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bżonn li tiġi żgurata l-inklużjoni soċjali fl-investiment fis-saħħa.

Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 111
Artikolu 4, punt 9

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

żviluppati u mtejba l-provediment tas-saħħa 
u l-aċċess ugwali għas-servizzi tas-saħħa 
għal gruppi vulnerabbli li jikkontribwixxu
fl-iżvilupp reġjonali u fil-kwalità tal-ħajja 
fir-reġjuni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 4 ta' l-ERDF li jikkonċerna r-reġjuni ta' l-Objettiv 1 biss, jenfasizza l-investiment 
fis-servizzi tas-saħħa. Wieħed irid joqgħod ukoll attent li jiġi żgurat li gruppi vulnerabbli, 
bħal persuni b'diżabilità, ikollhom aċċess ugwali għas-servizzi tas-saħħa, inkluż aċċess għall-
informazzjoni dwar is-servizzi tas-saħħa li għandha tkun provduta f'formati aċċessibbli għal 
persuni b'diżabilità.

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 112
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 tkun 
żviluppata u mtejba l-provediment tas-saħħa 
permezz ta' l-użu ta' l-ICTs u kura ta' 
pazjenti mbiegħda, li jikkontribwixxu fl-
iżvilupp reġjonali u fil-kwalità tal-ħajja fir-
reġjuni;

Or. en

Emenda mressqa minn Bairbre de Brún

Emenda 113
Artikolu 4, punt 10

10) Għajnuna diretta għall-investiment fl-
SMEs li twassal għall-ħolqien u s-s-
salvagwardja ta' l-impjiegi.

10) Għajnuna diretta għall-investiment fl-
SMEs u għal proġetti għall-ekonomija 
soċjali li twassal għall-ħolqien u s-s-
salvagwardja ta' l-impjiegi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ekonomija soċjali hi element importanti biex tiġi ttrattata l-esklużjoni soċjali u biex jiġi 
appoġġjat l-iżvilupp sostenibbli u din għandha tkun appoġġjata flimkien ma' l-iżvilupp ta' l-
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SMEs.

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 114
Artikolu 4, punt (10)

10) Għajnuna diretta għall-investiment fl-
SMEs li twassal għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta’ l-impjiegi.

10) Għajnuna diretta għall-investiment fl-
SMEs u l-intrapriżi kbar li twassal għall-
ħolqien u l-ħarsien ta’ l-impjiegi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Intrapiżi kbar għandhom importanza sinifikanti fil-ħolqien tax-xogħol; għalhekk ir-
'rapporteur' ma jaħsibx li huwa ġustifikat li jitħallew barra minn għajnuniet diretti. 

Emenda mressqa minn Giovanni Claudio Fava

Emenda 115
Artikolu 4, punt (10 a) (ġdid)

10) sigurtà pubblika sabiex tiffaċilita l-
operazzjoni ta' attivitajiet ekonomiċi 
territorjali, li għandha tintlaħaq permezz 
ta' investiment fit-teknoloġiji u f'kampanji 
ta' informazzjoni u għarfien biex ma' 
titħalliex issir infiltrazzjoni kriminali ta' l-
ekonomija u biex tinxtered il-kultura tal-
legalità.

Or. it

Emenda mressqa minn Arlene McCarthy

Emenda 116
Artikolu 4, punt 11 (ġdid)

11) Bini ta' kapaċità ta' l-istituzzjonijiet 
lokali u reġjonali sabiex tiġi mkabbra 
kemm tista' r-rata ta' assorbiment permezz 
ta' skambju ta' esperjenzi bejn reġjuni b' 
konverġenza u dawk mingħajrha.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri ġodda jridu jibnu b'mod urġenti l-kapaċità tagħhom li jassorbu l-fondi 
strutturali.  Għalhekk, il-programm għandu jiffoka, b'mod partikulari fl-ewwel snin, fuq il-
bini ta' kapaċità istituzzjonali sabiex il-fondi jintefqu b'mod effiċjenti u effettiv.  Il-
Kummissjoni ffukat ir-riżorsi sal-ġurnata ta' llum fuq l-amministrazzjonijiet ċentrali biex 
jippreparaw għas-sħubija, però dan l-isforz issa jrid jikkonċentra fuq il-livelli lokali u 
reġjonali li ġew injorati bil-kbir. 

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 117
Artikolu 4, punt 10 a (ġdid)

10 a) L-għoti ta' ħajja ġdida lill-ambjent 
mibni, inkluż tiġdid, twaqqigħ, titjib ta' l-
ambjent madwar il-bini, effiċjenza ta' l-
enerġija u proġetti ta' enerġija li tiġġedded 
f'zoni deterjorati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta' ħajja ġdida lill-ambjent mibni għandu jkun inkluż fil-lista ta' miżuri eliġibbli 
peress li dawn huma problemi ekonomiċi, ambjentali u soċjali f'daqqa. L-għoti ta' ħajja ġdida 
liz-zoni deterjorati, li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u li jkun sostenibbli, jikkonstitwixxi 
problemi panewropej li jridu jiġu ttrattati fuq livell komunitarju permezz ta' approċċ integrat. 

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 118
Artikolu 4, punt (10a) (ġdid)

(10a) It-tisħiħ ta' l-istrutturar, il-kapaċità 
istituzzjonali u r-rappreżentanza ta' 
organizzazzjonijiet u kmamar intermedjarji 
ta' SMEs, mikro intrapriżi u intrapriżi 
artiġġjanali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-SMEs għandhom bżonn jadattaw u jtejbu l-ambjent tagħhom kontinwament sabiex jibqgħu 
kompetittivi u b'hekk jikkontribwixxu għall-koeżjoni ekonomika u soċjali. Għandhom bżonn l-
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għajnuna sabiex iwettqu dak l-irwol.

Emenda mressqa minn Gerardo Galeote Quecedo

Emenda 119
Artikolu 5, parti ta' introduzzjoni

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

Fi ħdan l-objettiv tal-“Kompetittività 
reġjonali u x-xogħol”, l-ERDF għandu 
jiffoka l-għajnuna tiegħu, fil-kuntest ta’ 
strateġiji ta’ żvilupp reġjonali sostenibbli, 
fuq dawn il-prijoritajiet li ġejjin, filwaqt li 
jżomm xi ftit flessibilità fir-rigward tar-
reġjuni li għandhom qegħdin jintegraw: 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Reġjuni li għadhom kemm jibdew jingħaqdu mal-kategorija l-ġdida tal-kompetittività 
reġjonali u impjieg, imma li għadhom ma spiċċawx il-pjan attwali tagħhom tal-proċess tal 
konverġenza, għandhom jibbenefikaw minn xi ftit flessibilità fejn tidħol id-deċiżjoni dwar 
prijoritajiet, sabiex tippermettilhom li jżidu l-effettività tal-miżuri skond il-bżonnijiet reali u 
speċifiċi tagħhom fi żmien partikolari, biex b'hekk ma jaqgħux lura meta mqabbla ma' reġjuni 
oħra li għandhom vanatġġi komparattivi ta' żvilupp f'ċerti oqsma.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 120
Artikolu 5, frażi ta' introduzzjoni

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 jiffoka l-
għajnuna tiegħu, fil-kuntest ta’ strateġiji ta’ 
żvilupp ekonomiku reġjonali sostenibbli, u 
billi jikkunsidra l-objettivi tal-Programm 
ta' Qafas 7, fuq dawn l-oqsma li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu essenzjali li teżisti sinerġija aħjar bejn il-programm ta' qafas għall-iffinanzjar u l-
programm strutturali għall-iffinanzar.
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Emenda mressqa minn Arlene McCarthy

Emenda 121
Artikolu 5, frażi ta' introduzzjoni

il-ERDF għandu jiffoka l-għajnuna tiegħu, 
fil-kuntest ta’ strateġiji ta’ żvilupp reġjonali 
sostenibbli, fuq dawn il-prijoritajiet li ġejjin:

l-ERDF għandu jiffoka l-għajnuna tiegħu, 
fil-kuntest ta’ strateġiji ta’ żvilupp reġjonali 
ekonomiku u sostenibbli, fuq dawn il-
prijoritajiet li ġejjin;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni kollha għandhom xi forma ta' strateġija reġjonali ekonomika eżistenti u l-ERDF 
għandu jfittex li jżid il-valur tagħhom u mhux li jipprovdi dupplikazzjoni.

Emenda mressqa minn Catherine Stihler

Emenda 122
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 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, billi 
jikkunsidraw il-bżonnijiet lokali:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prijoritajiet lokali għandhom jiġu rikonoxxuti sabiex jiġu implimentati b'mod effettiv il-
kompetittività reġjonali u l-istrateġiji tax-xogħol.

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 123
Artikolu 5, punt 1, parti ta' introduzzjoni

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 ta' l-għerf, 
b'appoġġ għat-tfassil u l-implimentazzjoni 
ta' strateġiji ta' innovazzjoni reġjonali li 
jwasslu għal sistemi effiċjenti ta' 
innovazzjoni reġjonali, inkluż:
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ladarba wieħed iqis l-ispeċifiċità ekonomika u soċjali ta' kull territorju u l-potenzjal u l-
bżonnijiet differenti tagħhom għall-iżvilupp, għandha titħalla iktar flessibilità biex jiġu 
definiti miżuri speċifiċi fir-reġjuni u fl-inħawi lokali differenti fil-kuntest tat-tliet prijoritajiet 
stabbiliti għall-intervent ta' l-ERDF.

Emenda mressqa minn Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, u Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emenda 124
Artikolu 5, paragrafu 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 ta' l-għerf, 
permezz ta' appoġġ għat-tfassil u għall-
implimentazzjoni ta' strateġiji reġjonali 
għall-innovazzjoni li jwasslu għal sistemi 
effiċjenti ta' innovazzjoni reġjonali li kapaċi 
jnaqqsu l-qasma teknoloġika, u 
speċifikament:

Or. es

Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 125
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 ta' l-għerf, 
b'appoġġ għat-tfassil u l-implimentazzjoni 
ta' strateġiji ta' innovazzjoni reġjonali li 
jwasslu għal sistemi effiċjenti ta' 
innovazzjoni reġjonali
, li għandhom ukoll jikkunsidraw 
karatteristiċi ta' aċċessibilità għal persuni 
b'diżabilità, u l-aktar:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ERDF hu għodda essenzjali biex titnaqqas u tittaffa l-esklużjoni soċjali ta' persuni 
b'diżabilità fl-oqsma kollha tal-ħajja b'mod partikulari billi jippromwovi u joħloq ambjent li 
jkun aċċessibli fiżikament minn persuni b'diżabilità. L-aċċessibilità hija parti kruċjali u 
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ċentrali minn strateġija ta' żvilupp reġjonali sostenibbli u għandha tkun rikonoxxuta bħala 
waħda mill-prijoritatjiet.  Fir-rigward ta' l-iżvilupp urban, hemm bżonn ta' attenzjoni 
partikulari lil persuni li huma soċjalment esklużi, b'mod speċjali fl-ippjanar urban.  L-
aċċessibilità ta' persuni b'diżabilità għall-ambjent urban hi essenzjali.

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 126
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 ta' l-għerf, 
permezz ta' appoġġ għat-tfassil u għall-
implimentazzjoni ta' strateġiji reġjonali 
għall-innovazzjoni li jwasslu għal sistemi 
effiċjenti ta' innovazzjoni reġjonali, u 
speċifikament billi jikkunsidraw il-
bżonnijiet lokali:

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Konsistenti mall-prinċipju ta' 'partnership', li jippermetti li l-prijoritajiet reġjonali u lokali 
jiġu verament rikonoxxuti u jippermetti l-implimentazzjoni effiċjenti tal-kompetitività lokali, 
tat-tkabbir u ta' l-istrateġiji għax-xogħol lokali 

Emenda mressqa minn Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, u Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emenda 127
Artikolu 5, paragrafu 1 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) il-ħolqien 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 jiġu żviluppati tbassir 
teknoloġiku u 'benchmarking'
internazzjonali ta’ politiki għall-promozzjoni 
ta' l-innovazzjoni, u billi jiġu appoġġjati l-
kollaborazzjoni bejn id-ditti u l-politiki
konġunti għall-R&TD u l-innovazzjoni;

Or. es



AM\562438MT.doc 55/150 PE 357.528v01-00

MT

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 128
Artikolu 5, punt (1), sottopunt (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-tisħiħ ta' l-R&TD reġjonali u tal-ħiliet 
għall-innovazzjoni li huma marbutin 
direttament ma’ l-objettivi ta’ żvilupp 
ekonomiku reġjonali, b'mod partikolari billi 
jiġu appoġġjati ċ-ċentri ta’ kompetenza 
speċifikament industrijali jew tekonoloġika, 
billi jiġi promoss it-trasferiment tat-
teknoloġija, u billi jiġu żviluppati tbassir 
teknoloġiku u 'benchmarking'
internazzjonali ta’ politiki għall-promozzjoni 
ta' l-innovazzjoni, u billi jiġu appoġġjati l-
kollaborazzjoni bejn id-ditti u l-politiki
konġunti għall-R&TD u l-innovazzjoni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kif  iħeġġeġ ukoll l-aħħar xogħol ta' l-OECD dwar l-iżvilupp reġjonali, il-kunċett ta' 
innovazzjoni m'għandhux jiġi llimitat wisq b'mod unilaterali għar-riċerka u l-iżvilupp (= 
approċċ teknoloġiku), imma għandu jħalli spazju għall-kunċetti usa ta' innovazzjoni.

Emenda mressqa minn Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper u Maria Berger

Emenda 129
Artikolu 5, punt (1), sottopunt (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-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 jiġu 
promossi l-R&TD industrijali u l- SMEs u
t-trasferiment tat-teknoloġija, u billi jiġu
żviluppati tbassir teknoloġiku u 
'benchmarking' internazzjonali ta’ politiki
għall-promozzjoni ta' l-innovazzjoni, u billi 
jiġu appoġġjati l-kollaborazzjoni bejn id-ditti
u l-politiki konġunti għall-R&TD u l-
innovazzjoni;
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla twassal għal attenzjoni prattika fuq l-appoġġ għall-SMEs b'mod partikolari , li 
huwa proprju fejn tinstab ħafna mill-innovazzjoni (proċess ta' Liżbona). Hemm bżonn 
partikolari biex jiġu promossi dawn l-ideat.

Emenda mressqa minn Christa Prets

Emenda 130
Artikolu 5, punt (1), sottopunt (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-tisħiħ ta' l-R&TD reġjonali u tal-ħiliet 
għall-innovazzjoni li huma marbutin 
direttament ma’ l-objettivi ta’ żvilupp 
ekonomiku reġjonali, b'mod partikolari billi 
jiġu appoġġjati ċ-ċentri ta’ kompetenza 
speċifikament industrijali jew tekonoloġika, 
billi jiġi promoss it-trasferiment tat-
teknoloġija, u billi jiġu żviluppati tbassir 
teknoloġiku u 'benchmarking'
internazzjonali ta’ politiki għall-promozzjoni 
ta' l-innovazzjoni, u billi jiġu appoġġjati l-
kollaborazzjoni bejn id-ditti u l-politiki
konġunti għall-R&TD u l-innovazzjoni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kif  iħeġġeġ ukoll l-aħħar xogħol ta' l-OECD dwar l-iżvilupp reġjonali, il-kunċett ta' 
innovazzjoni m'għandhux jiġi llimitat wisq b'mod unilaterali għar-riċerka u l-iżvilupp (= 
approċċ teknoloġiku), imma għandu jħalli spazju għall-kunċetti usa ta' innovazzjoni.

Emenda mressqa minn Brigitte Douay and Bernadette Bourzai

Emenda 131
Artikolu 5, paragrafu 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 

b) li tkun stimulata l-innovazzjoni fl-SMEs 
billi jiġu promossi netwerks ta’ 
kooperazzjoni bejn universitajiet u l-
intrapriżi, billi jkunu appoġġjati netwerks ta’ 
negozji u gruppi ta’ SMEs u billi jiġi 
ffaċilitat l-aċċess ta’ l-SMEs għal servizzi 
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avanzat tan-negozju, u billi tkun appoġġjata 
l-integrazzjoni ta’ teknoloġiji aktar nodfa u 
ġodda fl-SMEs;

avvanzati ta’ appoġġ għan-negozju, u billi 
tkun appoġġjata l-integrazzjoni ta’ 
teknoloġiji aktar nodfa u ġodda fl-SMEs u 
b'miżuri u pjanijiet ta' azzjoni speċifiċi 
maħsuba biex jistimulaw l-innovazzjoni 
f'intrapriżi żgħar ħafna;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Intrapriżi żgħar u mikro intrapriżi huma affettwati b'mod dirett ħafna mill-miżuri proposti. L-
appoġġ għal innovazzjoni f'dawn l-intrapriżi żgħar ħafna jrid jinkludi miżuri speċifikament 
immirati għalihom.

Emenda mressqa minn Elspeth Attwooll

Emenda 132
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 jitmexxew ’il quddiem netwerks ta’ 
kooperazzjoni bejn universitajiet u 
intrapriżi, billi jkunu appoġġjati netwerks ta’ 
negozji u gruppi ta’ SMEs, billi jittejjeb l-
aċċess ta' l-SMEs għal finanzi u self, u 
billi jiġi ffaċilitat l-aċċess ta’ l-SMEs għal 
servizzi ta’ appoġġ avvanzat għan-negozju, 
u billi tkun appoġġjata l-integrazzjoni ta’ 
teknoloġiji aktar nodfa u ġodda fl-SMEs;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tinżamm ir-referenza għal aċċess lin-negozji għal finanzi u self li tinsab fl-Artikolu 
2, 1) c) (iii) tar-Regolament preżenti ta' l-ERDF.  

Emenda mressqa minn Alyn Smith

Emenda 133
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, 

b) li tkun stimulata l-innovazzjoni fl-SMEs 
billi jitmexxew ’il quddiem netwerks ta’ 
kooperazzjoni bejn universitajiet u intrapriżi 
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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;

u kooperazzjoni oħra bejn is-setturi, billi 
jkunu appoġġjati netwerks ta’ negozji u 
gruppi ta’ SMEs u billi jiġi ffaċilitat l-aċċess 
ta’ l-SMEs għal servizzi ta’ appoġġ avvanzat
għan-negozju, u billi tkun appoġġjata l-
integrazzjoni ta’ teknoloġiji aktar nodfa u 
ġodda fl-SMEs;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jistgħu jiġu żviluppati approċċi innovattivi mhux biss fil-qafas università-intrapriża jew f' 
netwerks speċjalizzati ta' negozji, iżda wkoll permezz ta' metodi ġodda ta' kooperazzjoni bejn 
is-setturi.

Emenda mressqa minn Konstantinos Hatzidakis

Emenda 134
Artikolu 5, paragrafu 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 u l-
immodernizzar fl-SMEs billi jitqawwa l-
investiment dirett, billi  jiġu promossi
netwerks ta’ kooperazzjoni bejn 
universitajiet u l-intrapriżi, billi jkunu 
appoġġjati netwerks ta’ negozji u gruppi ta’ 
SMEs u billi jiġi ffaċilitat l-aċċess ta’ l-
SMEs għal servizzi avvanzati ta’ appoġġ 
għan-negozju, u billi tkun appoġġjata l-
integrazzjoni ta’ teknoloġiji aktar nodfa u 
ġodda fl-SMEs

Or. el

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprova twessa' l-iskop għat-tisħiħ ta' l-SMEs permezz ta' referenza għall-
bżonn ta' mmodernizzar, minn barra l-istimolu ta' l-innovazzjoni  Barra minn hekk, hemm 
bżonn li tiġi inkluża referenza speċifika għall-investiment dirett bħala mod ta' kif jintlaħqu l-
għanijiet .  

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper 

Emenda 135
Artikolu 5, punt 1, punt b)
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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 jitmexxew 'il quddiem netwerks ta' 
kooperazzjoni bejn is-soċjetà ċivili u 
intrapriżi u bejn universitajiet u intrapriżi, 
billi jkunu appoġġjati netwerks ta' negozji u 
gruppi ta' SMEs u billi jiġi ffaċilitat l-aċċess 
ta' l-SMEs għal servizzi ta' appoġġ avvanzat
għan-negozju, u billi tkun appoġġjata l-
integrazzjoni ta' teknoloġiji aktar nodfa u 
ġodda fl-SMEs;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sħubija hija forma ġdida ta' kooperazzjoni li għandha l-għan li tippromwovi l-innovazzjoni 
industrijali. L-involviment ta' parteċipanti minn livelli differenti tas-settur pubbliku u ta' dak 
privat m'għandux jiġi sottovalutat; għalhekk, din l-emenda sempliċiment tintroduċi s-sħubija 
bejn is-soċjetà ċivili u l-intrapriżi. 

Emenda mressqa minn Christa Prets

Emenda 136
Artikolu 5, punt 1, sottopunt 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, 
b'mod partikolari, billi jiġu promossi
netwerks ta’ kooperazzjoni bejn 
universitajiet u l-intrapriżi, billi jkunu 
appoġġjati netwerks ta’ negozji u gruppi ta’ 
SMEs u billi jiġi ffaċilitat l-aċċess ta’ l-
SMEs għal servizzi avvanzati ta’ appoġġ 
għan-negozju, u billi tkun appoġġjata l-
integrazzjoni ta’ teknoloġiji aktar nodfa u 
ġodda fl-SMEs

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-attenzjoni fuq l-SMEe waħedhom, kif huwa definit b'mod verament dejjaq fil-leġislazzjoni 
għall-għajnuna, mhix f'postha; politika reġjonali li tirnexxi titlob li karatteristiċi reġjonali 
speċifiċi jiġu akkomodati billi jkun hemm spazju xieraq għal manuvri. 
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Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 137
Artikolu 5, punt 1, sottopunt 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, 
b'mod partikolari, billi jiġu promossi
netwerks ta’ kooperazzjoni bejn 
universitajiet u l-intrapriżi, billi jkunu 
appoġġjati netwerks ta’ negozji u gruppi ta’ 
SMEs u billi jiġi ffaċilitat l-aċċess ta’ l-
SMEs għal servizzi avvanzati ta’ appoġġ 
għan-negozju, u billi tkun appoġġjata l-
integrazzjoni ta’ teknoloġiji aktar nodfa u 
ġodda fl-SMEs

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-attenzjoni fuq l-SMEe waħedhom, kif huwa definit b'mod verament dejjaq fil-leġislazzjoni 
għall-għajnuna, mhix f'postha; politika reġjonali li tirnexxi titlob li karatteristiċi reġjonali 
speċifiċi jiġu akkomodati billi jkun hemm spazju xieraq għal manuvri. 

Emenda mressqa minn Salvatore Tatarella

Emenda 138
Artikolu 5, punt b a) (ġdid)

ba) li tiġi stabbilita rabta aktar mill-qrib
bejn l-għerf u l-impjieg sabiex tippermetti 
lil studenti żgħażagħ li jibbenefikaw minn 
possibilitajiet ta' taħriġ immirati lejn 
opportunitajiet ta' xogħol li jeżistu fl-
industrija.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fi ħdan l-objettiv tal- 'kompetittività u impjieg', l-ERDF għandu jippromwovi żvilupp li joħloq 
ix-xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, li huma l-aktar li jistgħu jagħmlu biex joħolqu soċjetà 
bbażata fuq l-għerf.



AM\562438MT.doc 61/150 PE 357.528v01-00

MT

Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 139
Artikolu 5, punt (1), sottopunt (c)

c) li jitmexxa ’l quddiem l-imprenditorjat 
billi titħaffef l-esplojtazzjoni ekonomika ta’ 
ideat ġodda, u billi jitkattar il-ħolqien ta’ 
ditti ġodda mill-universitajiet u d-ditti li 
hemm bħalissa;

(c) li jiġi promoss l-imprenditorjat billi tiġi 
ffaċilitata l-esplojtazzjoni ekonomika ta’ 
ideat ġodda, u billi jitrawwem il-ħolqien ta’ 
ditti ġodda mill-universitajiet u mid-ditti li 
hemm bħalissa u permezz tat-tfassil ta' 
pjanijiet ta' azzjoni biex jiġu stimulati l-
ħolqien, ix-xiri, l-iżvilupp u l-
immodernizzar ta' intrapriżi żgħar ħafna u 
intrapriżi ta' l-artiġġjanat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Intrapriżi żgħar ħafna u intrapriżi ta' l-artiġġjanat, partikolarment fl-oqsma tradizzjonali, 
huma 'għejun'  important ta' impjiegi u l-potenzjali konsiderevoli tagħhom għall-innovazzjoni 
mhux qed jiġi esplojtat biżżejjed. Huwa essenzjali li reġjuni li jixtiequ li jagħmlu dak il-
potenzjal bħala prijorità ma jkunux imċaħħda mill-possibilità ta' appoġġ għall-iżvilupp ta' 
dawn l-intrapriżi, kif inhu l-każ fil-preżent.

Emenda mressqa minn Catherine Stihler

Emenda 140
Artikolu 5, punt (1), sottopunt (c)

c) li jitmexxa ’l quddiem l-imprenditorjat 
billi titħaffef l-esplojtazzjoni ekonomika ta’ 
ideat ġodda, u billi jitkattar il-ħolqien ta’ 
ditti ġodda mill-universitajiet u d-ditti li 
hemm bħalissa;

c) li jiġi promoss l-imprenditorjat billi tiġi 
ffaċilitata l-esplojtazzjoni ekonomika ta’ 
ideat ġodda, fosthom aproċċi innovattivi 
għall-istimolu ta' l-ekonomija soċjali u l-
iżvilupp lokali, u billi jitrawwem il-ħolqien 
ta’ ditti ġodda mill-universitajiet u mid-ditti 
li hemm bħalissa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test preżenti tar-Regolament ma jistipulax li l-ERDF għandu jappoġġja l-iżvilupp 
ekonomiku komunitarju barra z-zona magħżula skond l-Artikolu 8.
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Emenda mressqa minn Brigitte Douay and Bernadette Bourzai

Emenda 141
Artikolu 5, punt (1), sottopunt (c)

c) li jitmexxa ’l quddiem l-imprenditorjat 
billi titħaffef l-esplojtazzjoni ekonomika ta’ 
ideat ġodda, u billi jitkattar il-ħolqien ta’ 
ditti ġodda mill-universitajiet u d-ditti li 
hemm bħalissa;

(c) li jiġi promoss l-imprenditorjat billi tiġi 
ffaċilitata l-esplojtazzjoni ekonomika ta’ 
ideat ġodda, u billi jitrawwem il-ħolqien ta’ 
ditti ġodda mill-universitajiet u mid-ditti li 
hemm bħalissa permezz ta' l-inkoraġġiment 
ta' 'partnerships' bejn ditti eżistenti u 
universitajiet, istituzzjonijiet ta' taħriġ 
tekniku u vokazzjonali u istituzzjonijiet 
għall-apprentistat;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed jisħaq fuq l-idea ta' 'partnerships' u importanti wkoll li f'dan il-
punt isemmi istituzzjonijiet ta' taħriġ tekniku u  vokazzjonali, li għandhom rabta mill-qrib ma' 
intrapriżi zgħar (ħafna) u intrapriżi ta' artiġġjanat.

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 142
Artikolu 5, punt (1), sottopunt (c)

c) li jitmexxa ’l quddiem l-imprenditorjat 
billi titħaffef l-esplojtazzjoni ekonomika ta’ 
ideat ġodda, u billi jitkattar il-ħolqien ta’ 
ditti ġodda mill-universitajiet u d-ditti li 
hemm bħalissa;

(c) li jiġi promoss l-imprenditorjat billi tiġi 
ffaċilitata l-esplojtazzjoni ekonomika ta’ 
ideat ġodda, u billi jitrawwem il-ħolqien ta’ 
ditti ġodda mill-universitajiet u mid-ditti li 
hemm bħalissa permezz ta' l-inkoraġġiment 
ta'  'partnerships' bejn ditti eżistenti u 
istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja, 
istituzzjonijiet ta' taħriġ tekniku u 
vokazzjonali u istituzzjonijiet għall-
apprentistat;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-eliġibilità m'għandhiex tiġi ristretta biss għall-universitajiet.
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Emenda mressqa minn Ambroise Guellec 

Emenda 143
Artikolu 5, punt (1), sottopunt (c)

c) li jitmexxa ’l quddiem l-imprenditorjat 
billi titħaffef l-esplojtazzjoni ekonomika ta’ 
ideat ġodda, u billi jitkattar il-ħolqien ta’ 
ditti ġodda mill-universitajiet u d-ditti li 
hemm bħalissa;

(c) li jiġi promoss l-imprenditorjat billi tiġi 
ffaċilitata l-esplojtazzjoni ekonomika ta’ 
ideat ġodda, u billi jitrawwem il-ħolqien ta’ 
ditti ġodda mill-universitajiet u mid-ditti li 
hemm bħalissa permezz  ta' l-inkoraġġiment 
ta' 'partnerships' bejn ditti eżistenti u 
istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja, 
istituzzjonijiet ta' taħriġ tekniku u 
vokazzjonali u istituzzjonijiet għall-
apprentistat;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-terminu 'università'  huwa wisq dejjaq fit-tifsira għaliex istituzzjonijiet edukattivi oħrajn 
jikkontribwixxu wkoll għall-ħolqien ta' intrapriżi.

Emenda mressqa minn Ambroise Guellec and Emanuel Jardim Fernandes 

Emenda 144
Artikolu 5, punt 1(ċ)

c) li jitmexxa ’l quddiem l-imprenditorjat 
billi titħaffef l-esplojtazzjoni ekonomika ta’ 
ideat ġodda, u billi jitkattar il-ħolqien ta’ 
ditti ġodda mill-universitajiet u d-ditti li 
hemm bħalissa;

c) li jiġi promoss l-imprenditorjat billi tiġi 
ffaċilitata l-esplojtazzjoni ekonomika ta’ 
ideat ġodda, fosthom aproċċi innovattivi 
biex jiġu stimulati l-ekonomija soċjali u l-
iżvilupp lokali, u billi jitrawwem il-ħolqien 
ta’ ditti ġodda mill-universitajiet u mid-ditti 
li hemm bħalissa;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Konsistenti ma' l-istrateġija ta' Liżbona, mfassla matul il-Kunsill Ewropew ta' Liżbona, 
Marzu 2000. L-emenda proposta timla' l-vojt fit-test kurrenti tar-regolament, speċifikament 
fl-Artikolu 8, li ma jsemmix setturi oħra li għandhom il-potenzjal li jiġġeneraw tkabbir 
ekonomiku.
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Emenda mressqa minn Eluned Morgan, Catherine Stihler

Emenda 145
Artikolu 5, punt 1, punt c)

c) li jitmexxa ’l quddiem l-imprenditorjat 
billi titħaffef l-esplojtazzjoni ekonomika ta’ 
ideat ġodda, u billi jitkattar il-ħolqien ta’ 
ditti ġodda mill-universitajiet u d-ditti li 
hemm bħalissa;

c) il-promozzjoni ta' l-imprenditorjat billi 
titħaffef l-esplojtazzjoni ekonomika ta’ ideat 
ġodda, fosthom aproċċi innovattivi biex jiġu 
stimulati l-ekonomija soċjali u l-iżvilupp 
lokali, u billi jitrawwem il-ħolqien ta’ ditti 
ġodda mill-universitajiet u mid-ditti li hemm 
bħalissa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test preżenti tar-Regolament ma jipprovdix biex l-ERDF jappoġġja l-iżvilupp ekonomiku 
komunitarju barra z-zona magħżula skond l-Artikolu 8.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper 

Emenda 146
Artikolu 5, punt 1, punt  c) a (ġdid)

ca) li tiġi promossa is-sħubija 
pubblika/privata fil-produzzjoni ta' prodotti 
u servizzi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal skopijiet ta' ċarezza, din l-emenda żżid is-'sħubija pubblika/privata' mal-ħażna ta' l-
istrumenti.

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 147
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’ impriżi b’għerf 
intensiv.

d) il-ħolqien ta’ strumenti finanzjarji ġodda, 
kundizzjonijiet għall-infrastruttura lokali u 
faċilitajiet ta’ inkubazzjoni li jwasslu għall-
ħolqien u għall-espansjoni ta’ impriżi 
b’għerf intensiv.
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Or. de

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 148
Artikolu 5, punt (1), punt d a) (ġdid)

2a) Il-promozzjoni ta' l-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa, inklużi appoġġ għal-ħolqien 
ta' kumpaniji, miżuri speċifiċi għal 
imprendituri nisa biex jiġu ffaċilitati l-
benefiċċji ta' ideat ġodda, appoġġ għall-
ħolqien ta' kumpaniji ġodda ġejjin minn 
universitajiet u intrapriżi eżistenti, 
promozzjoni ta' infrastrutturi u servizzi li 
jagħmluha possibli li wieħed jgħaqqad 
flimkien il-ħajja tax-xogħol u l-familja;

Or. de

Emenda mressqa minn Eluned Morgan, Catherine Stihler

Emenda 149
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’ impriżi 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 (ħassar 7 kelmiet) u li 
jinkuraġġixxu l-imprenditorjat u l-ħolqien 
ta' negozji ġodda permezz tal-kapital ta' l-
investiment u permezz tal-faċilitajiet ta' 
żvilupp.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 150
Artikolu 5, paragrafu 1, punt d)

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

d) il-ħolqien ta’ strumenti finanzjarji ġodda, 
u faċilitajiet ta’ inkubazzjoni li jwasslu għall-
ħolqien jew għall-espansjoni ta’ impriżi u 
teknoloġija b’għerf intensiv fejn hu 
possibbli..

Or. el

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-promozzjoni tat-tekonoloġija bħala fattur strutturali fl-iżvilupp tiġi 
appoġġjata b'kull mezz possibli.

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 151
Artikolu 5, punt 1) d)

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

d) il-ħolqien ta’ strumenti finanzjarji ġodda, 
u faċilitajiet ta’ inkubazzjoni li jwasslu għall-
ħolqien jew għall-espansjoni ta’ impriżi 
b’għerf intensiv, speċjalment l-SMEs.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Tenfasizza l-bżonn għall-investiment akbar f'intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, li jagħtu 
kontribut sinifikanti għall-PGN (Prodott Gross Nazzjonali) tal-Komunità

Emenda mressqa minn Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai, Eluned Morgan

Emenda 152
Artikolu 5, punt (1), sottopunt (d a) (ġdid)

(da) iż-żieda fl- involviment attiv ta' ħafna 
mill-gruppi żvantaġġati f'zoni urbani u 
rurali fl-iżvilupp tal-komunitajiet tagħhom 
u l-ekonomija lokali;

Or. en
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Emenda mressqa minn Christa Prets

Emenda 153
Artikolu 5, punt 1, sottopunt d a) (ġdid)

da) it-taħrik tal-potenzjal endoġeniku 
għall-iżvilupp reġjonali permezz tal-ħolqien 
u l-appoġġ ta' pariri reġjonali, aġenziji ta' 
attivazzjoni u koordinazzjoni (bini ta' 
kapaċitajiet reġjonali).

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'xi każi għad hemm bżonn kbir għall-bini ta' kapaċitajiet reġjonali fi ħdan l-objettiv tal-
'kompetittività u l-impjieg reġjonali'.

Emenda mressqa minn Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, u Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emenda 154
Artikolu 5, paragrafu 1, punt d a) (ġdid)

db) il-bini u t-tagħmir ta' ċentri għat-
teknoloġija u ta' ċentri għar-riċerka u l-
iżvilupp.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħqu l-objettivi ta' Liżbona u Göteborg għar-riċerka u l-innovazzjoni, hemm bżonn 
ukoll li jkun hemm appoġġ għall-ħolqien ta' ċentri ta' kwalità għolja għar-riċerka u għat-
teknoloġija. 

Emenda mressqa minn Eluned Morgan, Catherine Stihler

Emenda 155
Artikolu 5, punt 1, punt (e a) (ġdid)

ea) il-promozzjoni ta' riġenerazzjoni 
ekonomika bbażata fuq il-komunità
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna mill-applikazzjonijiet ta' l-ERDF li kellhom suċċess saru permezz ta' gruppi bbażti fuq 
il-komunità; dan għandu jiġi rikonoxxut u mħeġġeġ.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 156
Artikolu 5, punt 1, sottopunt d a) (ġdid)

da) it-taħrik  tal-potenzjal endoġeniku 
għall-iżvilupp reġjonali permezz tal-ħolqien 
u l-appoġġ ta' pariri lokali u reġjonali, ta' 
aġenziji ta' attivazzjoni u koordinazzjoni 
(bini ta' kapaċitajiet reġjonali).

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'xi każi għad hemm bżonn kbir għall-bini ta' kapaċitajiet reġjonali fi ħdan l-objettiv tal-
'kompetittività u l-impjieg reġjonali.'

Emenda mressqa minn Brigitte Douay and Bernadette Bourzai

Emenda 157
Artikolu 5, punt (1), sottopunt (d a) (ġdid)

(da) it-tfassil ta' pjanijiet u azzjonijiet biex 
jiġu stimulati l-ħolqien, ix-xiri, l-iżvilupp u 
l-immodernizzar ta' intrapriżi żgħar u 
mikro intrapriżi u intrapriżi ta' l-
artiġġjanar.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Reġjuni li jixtiequ, ikunu jistgħu jibqgħu jappoġġjaw l-iżvilupp ta' intrapriżi żgħar ħafna, kif 
inhu l-każ bħalissa.  
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Emenda mressqa minn Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Bergeru Lambert 
van Nistelrooij

Emenda 158
Artikolu 4, punt 1, sottopunt d a) (ġdid)

da) il-provvediment ta' assistenza għall-
investimenti fl-SMEs li jgħinu fil-ħolqien u 
ż-żamma tax-xogħol.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'reġjuni bi problemi l-appoġġ għall-istrutturi ekonomiċi eżistenti huwa ta' spiss l-aqwa 
għajnuna. Għajnuna diretta għall-investiment hija partikolarment importanti hawnhekk, 
flimkien ma' l-appoġġ għall-innovazzjoni, u għandu jitħalla jsir.

Emenda mressqa minn Bairbre de Brún

Emenda 159
Artikolu 5, punt 1, punt (e a) (ġdid)

ea) l-appoġġ għall-gruppi esklużi 
soċjalment biex jintgħelbu id-disparitajiet 
fl-aċċess għall-ICTs;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li l-gruppi soċjali kollha jibbenefikaw fl-istess mod mill-aċċess għall-ICTs.

Emenda mressqa minn Bairbre de Brún

Emenda 160
Artikolu 5, punt 1, punt (f a) (ġdid)

fa) l-identifikazzjoni tal-bżonnijiet soċjali 
ta' komunitajiet żvantaġġati u l-appoġġ 
għall-iżvilupp ta' intrapriżi għal ekonomija 
soċjali sostenibbli biex dan it-tip ta' 
bżonnijiet jintlaħqu;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li l-ekonomija soċjali tiġi identifikata b'mod ċar u appoġġjata fil-miżura fl-istess 
livell ta' l-SMEs u ta' l-imprenditorjat.

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 161
Artikolu 5, punt 2

2) l-ambjent u l-prevenzjoni tar-riskju, u l-
aktar:

2) l-ambjent u l-prevenzjoni tar-riskju,li 
jinkludu:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ladarba wieħed iqis l-ispeċifiċità ekonomika u soċjali ta' kull territorju u l-potenzjal u l-
bżonnijiet differenti tagħhom għall-iżvilupp, għandha titħalla iktar flessibiltà biex jiġu definiti 
miżuri speċifiċi fir-reġjuni u fl-inħawi lokali differenti fil-kuntest tat-tliet prijoritajiet stabbiliti 
għall-intervent ta' l-ERDF.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 162
Artikolu 5, punt 2, punt (a a) (ġdid)

aa) it-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 ikun appoġġjat l-iżvilupp 
ekonomiku, l-għajnuna biex jitjieb il-
forniment tas-servizzi għat-turiżmu 
permezz ta' servizzi b’valur miżjud ogħla 
fejn jista' jkun muri b'mod ċar li dawn se 
jżidu l-GNI taz-zona kkonċernata;

Or. en

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.
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Emenda mressqa minn Elspeth Attwooll

Emenda 163
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, 
tat-tip 'brownfield' jew li huma mitluqa, u li 
jiġi promoss l-iżvilupp ta’ infrastruttura 
marbuta ma' l-implimentazzjoni ta' 
leġiżlazzjoni ambjentali, mal-bijodiversità u 
ma' l-immaniġġjar ta' Natura 2000 u b'hekk 
jingħata kontribut għall-iżvilupp sostenibbli 
u għad-diversifikazzjoni ta’ l-inħawi rurali; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jitwessa' l-iskop ta' l-attivitajiet eliġibbli koperti sabiex jinkludu siti u art mitluqa u 
tat-tip 'brownfield'.  Art tat-tip 'brownfield' tista' tiġi ddefinita bħala kull art jew bini li qabel 
kien jitużaw jew li ġew żviluppati, u li bħalissa m'humiex qed jintużaw kompletament, 
għalkemm jistgħu ikunu parzjalment okkupati jew utilizzati. Jistgħu jkunu wkoll vakanti, 
mitluqa jew kkontaminati.

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 164
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 
għall-iżilupp ta' zoni ta' ħdura fl-ibliet, 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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jitqies ukoll l-aspett ambjentali tar-rijabilitazzjoni urbana.



PE 357.528v01-00 72/150 AM\562438MT.doc

MT

Emenda mressqa minn Theresa Villiers

Emenda 165
Artikolu 5, punt 2, punt (a a) (ġdid)

5)  it-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 ikun appoġġjat l-iżvilupp 
ekonomiku, l-għajnuna biex jitjieb il-
forniment tas-servizzi għat-turiżmu 
permezz ta' servizzi b’valur miżjud ogħla;

Or. en

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.

Emenda mressqa minn Konstantinos Hatzidakis

Emenda 166
Artikolu 5, paragrafu 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 jiġi stimulat l-investiment għall-
immaniġġjar ta' skart solidu u likwidu
għar-riabilitazzjoni ta’ siti u art imniġġża, u 
li jiġi promoss l-iżvilupp ta’ infrastruttura 
marbuta mal-bijodiversità u man-Natura 
2000 u li tgħin fl-iżvilupp ekonomiku 
sostenibbli u fid-diversifikazzjoni ta’ inħawi 
rurali;

Or. el

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed iqis il-kobor tal-problema, huwa importanti li ssir referenza diretta għall-
immaniġġjar ta' skart solidu u likwidu fost il prijoritajiet ta' l-appoġġ ta' l-ERDF fil-qasam 
ambjentali.
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Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 167
Artikolu 5, punt 2, sottopunt a a) (ġdid)

3a) Il-konverżjoni, inkluża l -
investigazzjoni ta' miżbliet ikkontaminati, 
ir-riabilitazzjoni ta' zoni li kellhom użu 
militari u l-ogħti tagħhom għal użu ċivili, 
ir-ritorn ta' dawn iz-zoni għan-natura jew 
l-afforestazzjoni, it-tneħħija ta' materjal 
kimiku tal-gwerra, ir-rikostruzzjoni u l-
immodernizzar ta' kwartieri tas-suldati u 
ta' siti għar-riġenerazzjoni ekonomika, 
soċjali u kulturali, inklużi z-zona ta' lqugħ 
rilevanti, u f'dan il-kuntest l-appoġġ għall-
SMEs, b'mod partikolari

Or. de

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 168
Artikolu 5, punt 2, sottopunt b

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

(b) li jiġu stimulati l-effiċjenza ta’ l-enerġija 
u l-produzzjoni ta’ enerġija li tiġġedded, l-
iżvilupp ta' sistemi effiċjenti għall-
immaniġġjar ta' l-enerġija u t-tnaqqis tas-
CO2 u ta' emissjonijiet velenużi oħra;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tirrifletti URBAN  II (2000/C 141 04), punt 12, il-ħames inċiż.

Emenda mressqa minn Elspeth Attwooll

Emenda 169
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, l-produzzjoni ta’ enerġija li 
tiġġedded, l-iżvilupp teknoloġiku 
sostenibbli, l-immaniġġjar ta' l-iskart u r-
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riċiklaġġ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest tal-promozzjoni ta' l-aspetti ambjentali ta' l-iżvilupp sostenibbli fi ħdan l-objettiv 
għall-kompetittività reġjonali u għall-impjiegi, l-istimulazzjoni ta' l-iżvilupp teknoloġiku 
sostenibbli, l-immaniġġjar ta' l-iskartu r-riċiklaġġ ukoll għandhom jitqiesu bħala kruċjali.  

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 170
Artikolu 5, punt (2), sottopunt (c)

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

c) il-promozzjoni ta' trasport pubbliku li ma' 
jagħmilx ħsara lill-ambjent, permezz ta' 
sistemi ta' trasport pubbliku integrati, 
dispożizzjonijiet għaċ-ċikliżmu, il-mixi u 
sistemi inteliġenti ta' komunikazzjoni li 
jwasslu għall-tnaqqis fin-numru ta' vjaġġi 
li jsiru minn mezzi ta' trasport motorizzati 
privati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan il-kliem huwa meħud minn URBAN  II (2000/C 141 04), punt 12, il-ħames inċiż.

Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 171
Artikolu 5, punt 2, punt c)

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

c) li jiġi promoss trasport pubbliku urban li 
jkun nadif, aċċessibbli għal kulħadd, inkluż 
għal persuni b'diżabiltà;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ERDF hu għodda essenzjali biex titnaqqas u tittaffa l-esklużjoni soċjali ta' persuni 
b'diżabilità fl-oqsma kollha tal-ħajja b'mod partikulari billi jippromwovi u joħloq ambjent li 
jkun aċċessibli għal persuni b'diżabilità. L-aċċessibiltà hija parti kruċjali u ċentrali ta' l-
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istrateġija għal żvilupp reġjonali sostenibbli u trid tiġi rikonoxxuta bħala waħda mill-
prijoritajiet. Għal dak li għandu x'jaqsam ma' l-iżvilupp urban, hemm bżonn li tingħata 
attenzjoni partikulari għall-persuni soċjalment esklużi, speċifikament fl-ippjanar urban.  L-
aċċessibilità ta' persuni b'diżabilità għall-ambjent urban hi essenzjali.

Emenda mressqa minn Richard Howitt, Catherine Stihler

Emenda 172
Artikolu 5, punt 2, punt d)

d) li jkunu żviluppati pjani u miżuri biex 
jevitaw u jilqgħu għal riskji naturali u 
teknoloġiċi;

d) li jkunu żviluppati pjani u miżuri biex 
jitwaqqfu u jiġu affaċċjati riskji naturali u 
teknoloġiċi u biex jittaffa l-impatt 
ambjentali ta' attività ta' negozju u 
domestika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Diversi reġjuni għandhom quddiemhom numru ta' sfidi fil-qasam ta' l-iżvilupp sostenibbli, 
b'mod partikulari fil-kuntest tal-livelli mistennija ta' tkabbir ekonomiku u fiżiku u l-impatti 
mbassra ta' tibdil tal-klima. Ugwalment, l-evalwazzjonijiet tas-sostenibiltà kemm ta' l-
istrateġija ekonomika reġjonali u kif ukoll ta' l-istrateġija spazjali reġjonali identifikaw l-
impatti possibbli tal-livelli imbassra ta' tkabbir fuq l-ambjent tar-reġjun, b'mod partikulari 
billi jiġu enfasizzati kwistjonijiet bħal provvisti sostenibbli ta' ilma u enerġija u billi tiġi 
mmaniġjata ż-żieda mbassra fl-iskart u fit-trasport tul ir-reġjun.

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 173
Artikolu 5, punt 2, sottopunt d a) (ġdid)

da) l-implimentazzjoni tad-Direttiva 
2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li 
jistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Kumunitarja fil-qasam tal-politika għall-
ilma1

––––––––––––––
1 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.

Or. de
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Emenda mressqa minn Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, u Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emenda 174
Artikolu 5, paragrafu 2, punt d) a (ġdid)

da) il-bini ta' infrastruttura għall-
immaniġġjar ta' l-iskart, il-provvista ta' l-
ilma u t-trattament ta' drenaġġ.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħqu l-objettivi ta' Liżbona u Göteborg għar-riċerka u l-innovazzjoni, hemm bżonn 
ukoll li jkun hemm appoġġ għall-ħolqien ta' ċentri ta' kwalità għolja għar-riċerka u għat-
teknoloġija. 

Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 175
Artikolu 5, punt (3)

3) l-aċċess, barra ċ-ċentri urbani ewlenin, 
għat-trasport u s-servizzi ta’ 
telekomunikazzjoni ta’ interess ekonomiku 
ġenerali, u l-aktar:

3) l-aċċess għat-trasport u s-servizzi ta’ 
telekomunikazzjoni ta’ interess ekonomiku 
ġenerali, u speċifikament:

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 
jitjiebu l-konnessjonijiet ma' l-assi Ewropej 
ewlenin, ma' ċentri ferrovjarji reġjonali, 
ajruporti u portijiet, jew ma' pjattaformi 
multimodali, billi jiġu pprovduti 
konnessjonijiet radjali mal-linji ewlenin tal-
ferroviji, u billi jiġu promossi l-passaġġi ta' 
l-ilma interni reġjonali u lokali, il-kabotaġġ, 
konnessjonijiet marittimi mall-gżejjer iż-
żgħar u konnessjonijiet trasversali bl-ajru 
bejn ajruporti ta' l-ewwel klassi u ajruporti 
tat-tieni klassi;

(b) li jitmexxa ’l quddiem l-aċċess għal u l-
użu effiċjenti ta’ l-ICT mill-SMEs billi 
jkunu appoġġjati l-aċċess għan-networks, it-
twaqqif ta’ punti ta’ aċċess pubbliku għall-
Internet, tagħmir, u l-iżvilupp ta’ servizzi u 
applikazzjonijiet.

(b) li jiġi promoss l-aċċess għall-ICT, kif 
ukoll l-użu effiċjenti ta' l-ICT mill-SMEs 
billi jkunu appoġġjati l-aċċess għan-
netwerks, il-ħolqien ta’ punti ta’ aċċess 
pubbliku għall-Internet, it-tagħmir, u l-
iżvilupp ta’ servizzi u applikazzjonijiet.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Problemi ta' aċċess, partikolarment dak ta' l- SMEs għall-ICTs, jeżistu anke f'ċentri urbani 
ewlenin, speċjalment f'zoni mċaħħda.

Emenda mressqa minn Arlene McCarthy

Emenda 176
Artikolu 5, punt 3, parti ta' introduzzjoni

3) l-aċċess, barra ċ-ċentri urbani ewlenin, 
għat-trasport u s-servizzi ta’ 
telekomunikazzjoni ta’ interess ekonomiku 
ġenerali, u l-aktar:

3) l-aċċess għas-servizzi ta' trasport u 
telekomunikazzjonijiet ta' interess ġenerali, 
li jinkludu:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ladarba wieħed iqis l-ispeċifiċità ekonomika u soċjali ta' kull territorju u l-potenzjal u l-
bżonnijiet differenti tagħhom għall-iżvilupp, għandha titħalla iktar flessibilità biex jiġu 
definiti miżuri speċifiċi fir-reġjuni u fl-inħawi lokali urbani differenti fil-kuntest tat-tliet 
prijoritajiet stabbiliti għall-intervent ta' l-ERDF.

Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 177
Artikolu 5, punt (3), parti ta' introduzzjoni

3)l-aċċess, barra ċ-ċentri urbani ewlenin, 
għat-trasport u s-servizzi ta’ 
telekomunikazzjoni ta’ interess ekonomiku 
ġenerali, u l-aktar:

3) l-aċċess, b'mod partikulari għal persuni 
b'diżbiltà u għal persuni oħra esklużi 
soċjalment, barra ċ-ċentri urbani ewlenin, 
għat-trasport u s-servizzi ta’ 
telekomunikazzjoni ta’ interess ekonomiku 
ġenerali, u speċifikament:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ERDF huwa għodda essenzjali biex titnaqqas u tittaffa l-esklużjoni soċjali ta' persuni 
b'diżabilità fl-oqsma kollha tal-ħajja, b'mod partikulari billi jippromwovi u joħloq ambjent li 
jkun aċċessibli għal persuni b'diżabilità. L-aċċessibiltà hija parti kruċjali u ċentrali ta' l-
istrateġija għal żvilupp reġjonali sostenibbli u trid tiġi rikonoxxuta bħala waħda mill-
prijoritajiet. Għal dak li għandu x'jaqsam ma' l-iżvilupp urban, hemm bżonn li tingħata 
attenzjoni partikolari lill-persuni soċjalment esklużi, speċifikament fl-ippjanar urban. L-
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aċċessibilità ta' persuni b'diżabilità għall-ambjent urban hi essenzjali.

Emenda mressqa minn Bastiaan Belder

Emenda 178
Artikolu 5, paragrafu 3, parti ta' introduzzjoni

3) l-aċċess, barra ċ-ċentri urbani ewlenin,
għat-trasport u s-servizzi ta’ 
telekomunikazzjoni ta’ interess ekonomiku 
ġenerali, u l-aktar:

3) l-aċċess għat-trasport u s-servizzi ta’ 
telekomunikazzjoni ta’ interess ekonomiku 
ġenerali, u speċifikament:

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Anke f'ċentri urbani, inizjattivi ta' l-ICT - ngħidu aħna - jistgħu jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
sostenibbli. Fid-dawl ta' urbanizzazzjoni li qiegħda tiżdied m'huwiex mixtieq li din il-
possibilità titħalla barra. Barra minn hekk, it-terminu 'ċentru urban ewlieni' ma' jispjegax 
b'mod ċar liema zoni huma eliġibli għas-sussidju.

Emenda mressqa minn Gerardo Galeote Quecedo

Emenda 179
Artikolu 5, paragrafu 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 r-rabtiet 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 ewlenin tal-
ferroviji u rotot ta' l-ajru trasversali bejn 
ajruporti ta' l-ewwel klassu dawk tat-tieni 
klassi,, u billi jiġu promossi il-passaġġi ta' l-
ilma interni reġjonali u lokali u rotot tal-
baħar li jgħaqqdu l-gżejjer, speċjalment 
gzejjer żgħar;;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti għall-iżvilupp ta' dawn ir-reġjuni li jkunu jistgħu jistabbilixxu u jtejbu l-
komunikazzjonijiet interni u biex jkunu jistgħu jiffaċilitaw l-iskambju bejn zoni li huma xi ftit 
jew wisq il-bogħod minn ċentri ewlenin ta' żvilupp 
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Emenda mressqa minn Richard Howitt

Emenda 180
Artikolu 5, punt 3, punt  a) a (ġdid)

aa) il-forniment ta' tkabbir stabbli u 
sostenibbli għall-impjiegi fl-inħawi li qed 
jesperjenzaw espansjoni rapida u l-iżvilupp 
ta' infratruttura għall-impjiegi sabiex 
jintlaħqu ir-rekkwiżiti ta' tkabbir aċċelerat 
fl-inħawi mmirati permezz ta' l-iżvilupp ta' 
netwerks ta' negozji u ta' clusters', tal-
ħolqien u l-espansjoni ta' ċentri u servizzi 
għall-SMEs u ta' l-istrumenti finanzjarji 
għall-promozzjoni ta' l-imprenditorjat u l-
innovazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm piż ieħor fuq ir-reġjuni f'dak li għandu x'jaqsam mal-forniment ta' l-infrastruttura 
għall-impjiegi sabiex jiġi akkomodat it-tkabbir assoċċjat ma' Liżbona, għax ir-reġjuni 
għandhom jappoġġjaw it-tkabbir reġjonali ta' xogħlijiet skond il-'baseline' imbassra. Ir-
regolamenti ftit jirreferu għall-Istrateġija ta' Liżbona. Ir-referenza li hemm tindika l-ħtieġa 
biex tingħata attenzjoni lill-appoġġ għall-ekonomiji l-aktar deprivati. Il-Pjan għal 
Komunitajiet Sostenibbli jistabilixxi objettivi ambizzjużi għar-reġjuni. Fil-każ li r-riforma tal-
fondi strutturali tibqa mhux konformi mal-Pjan tkun opportunità mitlufa.

Emenda mressqa minn Brigitte Douay and Bernadette Bourzai

Emenda 181
Artikolu 5, punt (3), sottopunt (b)

(b) li jitmexxa ’l quddiem l-aċċess għal u l-
użu effiċjenti ta’ l-ICT mill-SMEs billi 
jkunu appoġġjati l-aċċess għan-networks, it-
twaqqif ta’ punti ta’ aċċess pubbliku għall-
Internet, tagħmir, u l-iżvilupp ta’ servizzi u 
applikazzjonijiet

(b) li jiġi promoss l-aċċess għall-ICT, kif 
ukoll l-użu effiċjenti ta' l-ICT mill-SMEs 
billi jkunu appoġġjati l-aċċess għan-
netwerks, il-ħolqien ta’ punti ta’ aċċess 
pubbliku għall-Internet, it-tagħmir, u l-
iżvilupp ta’ servizzi u applikazzjonijiet, 
inkluż b'mod partikolari l-iżvilupp ta' 
pjanijiet ta' azzjoni għal intrapriżi żgħar 
ħafna u intrapriżi ta' artiġġjanar
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Aċċess għall-informazzjoni u teknoloġiji ta' komunikazzjoni huwa essenzjali għall-intrapriżi 
kollha. Miżuri speċifiċi intenzjonati għal intrapriżi żgħar ħafna u intrapriżi ta' artiġġjanat 
ikunu utli biex jinkoraġġixxu dan l-aċċess.

Emenda mressqa minn Stavros Arnaoutakis

Emenda 182
Artikolu 5, paragrafu 3, punt b)

(b) li jitmexxa ’l quddiem l-aċċess għal u l-
użu effiċjenti ta’ l-ICT mill-SMEs billi 
jkunu appoġġjati l-aċċess għan-networks, it-
twaqqif ta’ punti ta’ aċċess pubbliku għall-
Internet, tagħmir, u l-iżvilupp ta’ servizzi u 
applikazzjonijiet

(b) li jiġi promoss l-aċċess għall-ICT, kif 
ukoll l-użu effiċjenti ta' l-ICT mill-SMEs 
billi titwaqqaf infrastruttura fl-aktar 
reġjuni mbiegħda, billi jkunu appoġġjati l-
aċċess għan-netwerks, il-ħolqien ta’ punti ta’ 
aċċess pubbliku għall-Internet, it-tagħmir, u 
l-iżvilupp ta’ servizzi u applikazzjonijiet,

Or. el

Ġustifikazzjoni

L-eżistenza ta' infrastruttura fl-aktar reġjuni mbiegħda ma' teskludix dawn ir-reġjuni mill-
iżvilupp ta' forom oħra ta' xogħol bħalma hu t-'teleworking'.

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 183
Artikolu 5, punt 3, sottopunt b a (ġdid)

ba) it-tfassil ta' pjanijiet komprensivi għal 
żvilupp sostenibbli ta' zoni urbani milqutin 
minn kriżi, bliet medji u żgħar li jservu ta' 
ċentri u zoni urbani tal-periferija u t-titjib 
tar-relazzjoni bejn l-ibliet u z-zoni interni:
i) it-tagħqid ta' miżuri f'oqsma differenti: l-
ekonomija, l-impjieg, l-affarijiet soċjali, l-
università u l-edukazzjoni, il-kultura, l-
ippjanar ta' l-ibliet u l-użu mill-ġdid ta' art 
moxa, protezzjoni ambjentali, trasport u 
infrastruttura teknika oħra; 
ii) il-funzjonijiet ta' servizzi ta' interess 
ekonomiku ġenerali fir-relazzjoni bejn l-
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ibliet u z-zoni interni;
iii) il-ħolqien ta' infrastrutturi fuq skala 
xierqa għall-iżvilupp lokali u ta' l-impjieg, 
assistenza għal-strutturi li jipprovdu 
servizzi fil-viċinanzi għall-ħolqien ta' 
xogħol ġdid, imma minbarra l-miżuri 
ffinanzjati mill-Fond Soċjali Ewropew 
(ESF);  
iv) it-tisħiħ ta' 'partnerships' lokali u 
reġjonali u fora dwar l-iżvilupp sabiex tiġi 
żgurata l-parteċipazzjoni diretta tal-
pubbliku;
v) l-implimentazzjoni ta' proġetti pilota u 
dimostrattivi innovattivi u esperimentali  
dwar żvilupp urban sostenibbli. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tikkorespondi ma' l-iżvilupp urban imsemmi fl-Artikolu 8 u tinħtieġ miżuri speċjali, għalhekk 
l-involviment ta' l-ERDF għandu bżonn jitwessa' u jiġi spjegat fid-dettal. 

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 184
Artikolu 5, punt 3, sottopunt b a) (ġdid)

da) il-provvediment ta' assistenza għall-
investimenti fl-SMEs li jgħinu fil-ħolqien u 
fiż-żamma tax-xogħol.

Or. de

Emenda mressqa minn Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, u Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emenda 185
Artikolu 5, paragrafu 3. a (ġdid)

3a. il-qawmien mill-ġdid ta' zoni urbani 
a) il-provvediment u t-titjib ta' faċilitajiet 
soċjali għall-użu pubbliku;
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b) l-inkoraġġiment ta' żvilupp urban 
sostenibbli, speċjalment fir-rigward tat-
titjib fl-effiċjenza ta' l-enerġija, in-nuqqas 
ta' ħela ta' l-ilma, ir-riċiklaġġ ta' l-iskart u 
ż-żieda fl-ispazji ta' ħdura, kif ukoll it-titjib 
ta' dawk diġa eżistenti;
c) l-iżvilupp mill-ġdid urban u l-
provvediment ta' infrastruttura sabiex il-
promozzjoni ta' attività ekonomika u l-
aċċess għat-teknoloġiji l-ġodda tas-Soċjetà 
ta' l-Informazzjoni;
d) it-titjib ta' l-aċċessibilità, l-
inkoraġġiment tat-trasport pubbliku u l-
eliminazzjoni ta' ostakoli arkitettoniċi.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħqu l-objettivi ta' Liżbona u Göteborg għar-riċerka u l-innovazzjoni, hemm bżonn 
ukoll li jkun hemm appoġġ għall-ħolqien ta' ċentri ta' kwalità għolja għar-riċerka u għat-
teknoloġija. 

Emenda mressqa minn Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, u Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emenda 186
Artikolu 5, paragrafu 3 b (ġdid)

3b. Għajnuna għal zoni b'diffikultajiet 
speċjali jew zvantaġġi naturali:
a) it-titjib ta' l-infrastruttura tat-trasport u 
tat-telekomunikazzjoni biex jissolvew il-
problemi ta' aċċessibilità f'dawn iz-zoni; 
b) l-inkoraġġiment ta' attivitajiet ekonomiċi 
li jagħmlu użu mill-potenzjal lokali ta' zoni 
bħall dawn (it-titjib ta' l-infrastruttura 
turistika, prodotti ta' artiġġjanat, etċ);
c) azzjoni biex jitjieb l-ambjent naturali

Or. es

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħqu l-objettivi ta' Liżbona u Göteborg għar-riċerka u l-innovazzjoni, hemm bżonn 
ukoll li jkun hemm appoġġ għall-ħolqien ta' ċentri ta' kwalità għolja għar-riċerka u għat-
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teknoloġija. 

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Emenda 187
Artikolu 6, paragrafu -1.u -1 a (ġdid)

Ir-reġjuni kollha ma' tul il-fruntieri interni 
u xi reġjuni ma' tul il-fruntieri esterni fuq 
l-art, kif ukoll ma' tul xi fruntieri marittimi 
ġirien ikunu eliġibbli għal kooperazzjoni li 
taqsam il-fruntieri. L-għan ikun li jiġu 
promossi soluzzjonijiet konġunti  għall-
problemi konġunti bejn awtoritajiet ġirien, 
bħal m'huma l-iżvilupp urban, rurali u tal-
kosta u l-iżvilupp ta' relazzjonijiet 
ekonomiċi u n-netwerking ta' l-SMEs.
Fejn jidħlu l-azzjonijiet usa biex 
jippromwovu il-kooperazzjoni 
transnazzjonali, l-Istati Membri u r-reġjuni 
huma mistiedna li jevalwaw l-utilità u l-
effettività tat-tlettax-il zona eżistenti ta' 
kooperazzjoni transnazzjonali (ddefiniti 
skond INTERREG IIIB) fid-dawl tat-
tkabbir. l-objettiv dwar numru ta' zoni għal 
kooperazzjoni transnazzjonali li huma 
biżżejjed koerenti u fejn hemm interessi 
komuni u opportunitajiet x'jiġu żviluppati 
ser ikun deċiż flimkien mal-Kummissjoni. 
Huwa maħsub li kooperazzjoni ta' dan it-
tip tiffoka fuq prijoritajiet strateġiċi li huma 
transnazzjonali bħalma huma l-R&D, l-
ambjent, il-prevenzjoni tar-riskji u l-
immaniġġjar integrat ta' l-ilma.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport 'interim' Hatzidakis u d-dokument ta' ħidma Fava (Emenda 24 marbuta ma' l-
Artikolu 6) jenfasizza l-bzonn li jerġgħu jiġu ripetuti l-prijoritajiet Ewropej u r-regoli 
ġenerali b'mod espliċitu It-test meħud mid-dispożizzjonijiet ġenerali għandu bżonn jiġi 
ripetut biex jiġu evitati interpretazzjonijiet nazzjonali li ma jaqblux bejniethom u li 
jipperikolaw il-prijoritajiet u l-objettivi Ewropej. Id-dispożizzjonijiet ġenerali huma f'forma 
ta' regolament tal-Kunsill. Ir-Regolament ta' l-ERDF huwa regolament konġunt tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.
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Emenda mressqa minn Eluned Morgan, Catherine Stihler

Emenda 188
Artikolu 6

Taħt l-għan tal-“Kooperazzjoni territorjali 
Ewropea”, il-ERDF se jikkonċentra l-
għajnuna tiegħu fuq:

Skond l-objettiv tal-“Kooperazzjoni 
territorjali Ewropea”, l-ERDF ser 
jikkonċentra l-għajnuna tiegħu fuq żvilupp 
territorjali sostenibbli integrat permezz ta':

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp sostenibbli għandu jkun fil-qalba ta' l-ERDF.

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 189
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 ekonomiċi u soċjali 
li jaqsmu l-fruntieri permezz ta' strateġiji 
konġunti għal żvilupp territorjali sostenibbli 
uniformi ta' reġjuni li jaqsmu l-fruntieri, u 
l-aktar:

a) billi jkun inkuraġġit l-imprenditorjat u, l-
aktar, l-iżvilupp ta’ l-SMEs, it-turiżmu, il-
kultura, u l-kummerċ inter-territorjali

a) billi jiġi inkoraġġit il-kummerċ li jaqsam 
il-fruntieri u l-istrutturi ekonomiċi, l-
imprednitorjat u, b'mod partikolari, l-
iżvilupp ta' l-SMEs, it-turiżmu, il-kultura u l-
edukazzjoni għolja u l-infrastruttura u 
attivitajiet ta' riċerka.

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

b) billi tingħata promozzjoni lill-ħarsien u l-
immaniġġjar konġunt ta’ l-ambjent u l-
prevenzjoni konġunta tar-riskji;

ba) billi jiġi inkoraġġit l-iżvilupp sostenibbli 
ta' zoni rurali;

ċ) billi jitnaqqas l-iżolament b’aċċess 
imtejjeb għat-trasport, għan-networks u 
servizzi ta’ informazzjoni u komunikazzjoni, 
għall-ilma inter-territorjali, u għal sistemi 
ta’ skart u enerġija; u

ċ) billi jitnaqqas l-iżolament permezz ta'
aċċess imtejjeb għat-trasport, għan-networks 
u servizzi ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni, għall-sistemi ta' ilma  ta’ 
skart u ta' enerġija li jaqsmu l-fruntieri;

d) billi jkunu żviluppati kollaborazzjoni, ħila 
u użu konġunt ta’ l-infrastrutturi l-aktar fl-
oqsma tas-saħħa, il-kultura u l-edukazzjoni.

e) billi jiġu żviluppati kollaborazzjoni, ħila u 
użu konġunt ta’ l-infrastrutturi b'mod 
partikolari f'oqsma bħalma huma dawk tas-
saħħa, tal-kultura u ta' l-edukazzjoni.
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ea) billi jitfasslu pjanijiet komprensivi għal 
żvilupp urban sostenibbli ta' 'bliet-aħwa' 
(separati biss bill-fruntiera) u billi tittejjeb 
ir-relazzjoni tagħhom ta' bejn l-ibiet u z-
zoni interni.

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.

Barra minn hekk, il-ERDF jista’ jgħin ukoll 
biex tiġi promossa l-integrazzjoni tas-swieq 
tax-xogħol li jaqsmu l-fruntiera, l-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.

Fi ħdan il-programm operazzjonali li 
jaqsam il-fruntieri skond il-paragrafu 1 a 
persentaġġ limitat tal-fondi jistgħu jintużaw 
biex jinħoloq fond għal azzjonijiet fuq 
skala żgħira li jinvolvu parteċipanti lokali, 
li jintnefaq f'forma ta' sussidji globali.
Azzjonijiet fuq skala żgħira huma dawk li 
ma' jiswewx aktar minn EUR 300 000.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dwar l-aħħar paragrafu: Jeżisti fond bħal dan f'INTERREG III A fil-perjodu ta' 
pprogrammar kurrenti. Dan qiegħed jagħmel kontribuzzjoni sostanzjali għal-bini tar-rabtiet 
bejn reġjuni ġirien, li hija kundizzjoni  importanti bil-quddiem għall-implimentazzjoni 
b'suċċess ta' programm operazzjonali li jaqsam il-fruntieri.

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 190
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' attivitajiet ekonomiċi u
soċjali bejn il-fruntieri, inklużi attivitajiet 
bejn il-fruntieri ta' stati li huma gżejjer, 
permezz ta' strateġiji konġunti għal żvilupp 
territorjali sostenibbli, u l-aktar:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Stati li huma gżejjer għandhom diffikultajiet partikulari biex joħolqu u jiżviluppaw attivitajiet 
ta' koperazzjoni ma' stati membri ġirien, minħabba żvantaġġi ġeografiċi naturali.  L-
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esklużjoni minn zona sħiħa ta' attività ta' Koperazzjoni Territorjali ma tistax tiġi aċċettata.

Emenda mressqa minn Gerardo Galeote Quecedo

Emenda 191
Artikolu 6, paragrafu 2, parti ta' introduzzjoni

2) it-twaqqif u l-iżvilupp ta’ kooperazzjoni 
transnazzjonali, inkluża kooperazzjoni 
bilaterali bejn reġjuni marittimi, 
b’iffinanzjar ta’ networks u ta’ azzjonijiet li 
jwasslu għal żvilupp territorjali integrat fuq 
il-prijoritajiet li ġejjin:

2) il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ kooperazzjoni li 
taqsam il-fruntieri, inkluża kooperazzjoni 
bilaterali jew multilaterali bejn reġjuni 
marittimi, permezz ta' ffinanzjar ta’ networks 
u ta’ azzjonijiet li jwasslu għal żvilupp 
territorjali integrat dwar il-prijoritajiet li 
ġejjin:

Or. es

Ġustifikazzjoni

Kooperazzjoni bejn reġjuni marittimi tista' tkun ukoll multilaterali.

Emenda mressqa minn Christa Prets

Emenda 192
Artikolu 6, punt 1, sottopunt a

a) billi jkun inkuraġġit l-imprenditorjat u, l-
aktar, l-iżvilupp ta’ l-SMEs, it-turiżmu, il-
kultura, u l-kummerċ inter-territorjali;

a) billi jiġi inkuraġġit l-imprenditorjat u, 
b'mod partikolari, l-iżvilupp ta’ l-SMEs, it-
turiżmu, il-kultura, l-attivitajiet sportivi u l-
kummerċ li jaqsam il-fruntieri;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-isport ukoll għandu kontribuzzjoni kbira x'jagħmel għall-kooperazzjoni territorjali 
Ewropea.

Emenda mressqa minn Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber

Emenda 193
Artikolu 6, punt 1, sottopunt b

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

b) billi jiġu inkuraġġiti l-ħarsien u l-
immaniġġjar konġunt ta' l-ambjent u l-
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prevenzjoni tar-riskju relatata ma' 
mmaniġġjar ta' diżastri;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-immaniġġjar tad-diżastri għandu dimensjoni li taqsam il-fruntieri b'mod ċar u għandu jkun 
kopert mill-miżuri ta' l-ERDF.

Emenda mressqa minn Elspeth Attwooll

Emenda 194
Artikolu 6, punt 1, sottopunt c

ċ) billi jitnaqqas l-iżolament b’aċċess 
imtejjeb għat-trasport, għan-networks u 
servizzi ta’ informazzjoni u komunikazzjoni,
għall-ilma inter-territorjali, u għal sistemi ta’ 
skart u enerġija; u

c) billi jitnaqqas l-iżolament permezz ta' 
aċċess imtejjeb għan-netwerks u s-servizzi 
ta' trasport, ta’ informazzjoni u ta'
komunikazzjoni, u sistemi li jaqsmu il-
fruntieri għall-ilma, għall-iskart u għall-
enerġija, u konnettivtà li taqsam il-fruntieri 
mtejjba ta' reġjuni marittimi ;u

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tingħata prijorità lill-kooperazzjoni "li taqsam il-fruntieri" bejn ir-reġjuni 
marittimi, kif ukoll lill-kooperazzjoni "transnazzjonali" (Artikolu 6, punt (2)).

Emenda mressqa minn Eluned Morgan, Catherine Stihler

Emenda 195
Artikolu 6, paragrafu 1, sentenza ta' 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.

Barra minn hekk, l-ERDF jista’ jgħin ukoll 
fil-promozzjoni ta' komunitajiet sostenibbli, 
ta' l-integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol bejn 
il-fruntieri, ta' inizjattivi lokali għall-
impjiegi, ta' opportunitajiet indaqs, tat-taħriġ 
u ta' l-inklużjoni soċjali, u tal-qsim tar-
riżorsi umani u tal-faċilitajiet għall-R&TD.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' komunitajiet sostenibbli għandu jkun mħaddan fl-attività bejn il-fruntieri bħala 
parti integrali tagħha.

Emenda mressqa minn Christa Prets

Emenda 196
Artikolu 6, punt 1, sottopunt d

d) billi jkunu żviluppati kollaborazzjoni, ħila 
u użu konġunt ta’ l-infrastrutturi l-aktar fl-
oqsma tas-saħħa, il-kultura u l-edukazzjoni.

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-isport ukoll għandu kontribuzzjoni kbira x'jagħmel għall-kooperazzjoni territorjali 
Ewropea.

Emenda mressqa minn Konstantinos Hatzidakis

Emenda 197
Artikolu 6, paragrafu 1, punt d a (ġdid)

da) permezz tal-ġlieda kontra l-kriminalità 
u l-protezzjoni tal-fruntieri.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Huwa assolutament neċessarju li l-ġlieda kontra l-kriminalità u l-protezzjoni tal-fruntieri jiġu 
inklużi fost il-prijoritajiet ta' l-ERDF sabiex tintlaħaq il-'Kooperazzjoni Territorjali 
Ewropea', billi huma direttament marbutin ma' l-objettivi ta' l-UE fil-qasam tal-ġustizzja u ta' 
l-affarijiet interni. Barra minn hekk, l-eżistenza ta' dawn il-fenomena iddgħajjef l-iżvilupp 
reġjonali u l-klima ta' l-investiment.  

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Emenda 198
Artikolu 6, punt (1), sottopunt (d a) (ġdid)
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(da) billi tippromwovi l-mudell ta' 
mmaniġġjar deċentralizzat INTERREG.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 199
Artikolu 6, punt 2)

2) it-twaqqif u l-iżvilupp ta’ kooperazzjoni 
transnazzjonali, inkluża kooperazzjoni 
bilaterali bejn reġjuni marittimi, 
b’iffinanzjar ta’ networks u ta’ azzjonijiet li 
jwasslu għal żvilupp territorjali integrat fuq 
il-prijoritajiet li ġejjin:

2) il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ kooperazzjoni li 
taqsam il-fruntieri, inkluża kooperazzjoni 
bilaterali bejn reġjuni marittimi 
b'konsistenza mal-'pjan ta' azzjoni għall-
viċinanzi usa', permezz ta' iffinanzjar ta’ 
networks u ta’ azzjonijiet li jwasslu għal 
żvilupp territorjali integrat dwar il-
prijoritajiet li ġejjin:

Or. pt

Ġustifikazzjoni

B'konsistenza mal-'Komunikazzjoni tal-Kummissjoni - It-Tielet rapport ta' progress dwar l-
ekonomija u għaqda soċjali' (KUM(2004)0107).

Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 200
Artikolu 6, punt (2), parti ta' introduzzjoni

2) it-twaqqif u l-iżvilupp ta’ kooperazzjoni 
transnazzjonali, inkluża kooperazzjoni 
bilaterali bejn reġjuni marittimi, 
b’iffinanzjar ta’ networks u ta’ azzjonijiet li 
jwasslu għal żvilupp territorjali integrat fuq 
il-prijoritajiet li ġejjin:

2) it-twaqqif u l-iżvilupp ta’ koperazzjoni
transnazzjonali fost l-Istati Membri, inkluża 
koperazzjoni bilaterali bejn reġjuni 
marittimi, permezz ta' ffinanzjar ta’ netwerks
u ta’ azzjonijiet li jwasslu għal żvilupp 
territorjali integrat fuq il-prijoritajiet li 
ġejjin:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat li l-koperazzjoni transnazzjonali tapplika biss għall-Istati Membri.
Inkella dan l-artikolu jista' jiġi interpretat li qed jagħmel il-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi fil-
koperazzjoni trnsnazzjonali kkofinanzjata mill-ERDF possibbli. Din is-sitwazzjoni kieku tkun 
kontradittorja għall-għan tal-politika ta' koeżjoni li huwa li jassisti lill-Istati Membri.

Emenda mressqa minn Gerardo Galeote Quecedo

Emenda 201
Artikolu 6, paragrafu 2

2) it-twaqqif u l-iżvilupp ta’ kooperazzjoni 
transnazzjonali, inkluża kooperazzjoni 
bilaterali bejn reġjuni marittimi, 
b’iffinanzjar ta’ networks u ta’ azzjonijiet li 
jwasslu għal żvilupp territorjali integrat fuq 
il-prijoritajiet li ġejjin:

2) il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ kooperazzjoni li 
taqsam il-fruntieri, inkluża kooperazzjoni 
bilaterali jew multilaterali bejn reġjuni 
marittimi, permezz ta' iffinanzjar ta’ 
networks u ta’ azzjonijiet li jwasslu għal 
żvilupp territorjali integrat dwar il-
prijoritajiet li ġejjin:

Or. es

Ġustifikazzjoni

Kooperazzjoni bejn reġjuni marittimi tista' tkun ukoll multilaterali.

Emenda mressqa minn Christa Prets

Emenda 202
Artikolu 6, punt (2), parti ta' introduzzjoni

2) it-twaqqif u l-iżvilupp ta’ kooperazzjoni 
transnazzjonali, inkluża kooperazzjoni 
bilaterali bejn reġjuni marittimi, 
b’iffinanzjar ta’ networks u ta’ azzjonijiet li 
jwasslu għal żvilupp territorjali integrat fuq 
il-prijoritajiet li ġejjin:

2) il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ kooperazzjoni 
li taqsam il-fruntieri, inkluża kooperazzjoni 
bilaterali bejn reġjuni marittimi, permezz ta'
iffinanzjar ta’ networks u ta’ azzjonijiet li 
jwasslu għal żvilupp territorjali integrat 
dwar il-prijoritajiet li ġejjin, b'mod 
partikolari:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-prijoritajiet proposti mill-Kummissjoni huma ddefiniti b'mod wisq dejjaq u ma' 
jikkunsidrawx biżżejjed il-kundizzjonijiet ġeografiċi li huma varjati ħafna, il-ħtiġijiet 
reġjonali u l-opportunitajiet prattiċi għal azzjoni f'partijiet varji ta' l-Ewropa.
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Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 203
Artikolu 6, punt 2

2. 2) it-twaqqif u l-iżvilupp ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali, inkluża 
kooperazzjoni bilaterali bejn reġjuni 
marittimi, b’iffinanzjar ta’ networks u ta’ 
azzjonijiet li jwasslu għal żvilupp territorjali 
integrat fuq il-prijoritajiet li ġejjin:

2. 2) il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ 
kooperazzjoni li taqsam il-fruntieri, inkluża 
kooperazzjoni bilaterali bejn reġjuni 
marittimi, permezz ta' iffinanzjar ta’ 
networks u ta’ azzjonijiet li jwasslu għal 
żvilupp territorjali integrat bbażat fuq il-
prijoritajiet li ġejjin, b'mod partikolari:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-prijoritajiet proposti mill-Kummissjoni huma definiti b'mod wisq dejjaq u ma' 
jikkunsidrawx biżżejjed il-kundizzjonijiet ġeografiċi li huma varjati ħafna, il-ħtiġijiet 
reġjonali u l-opportunitajiet prattiċi għal azzjoni f'partijiet varji ta' l-Ewropa.

Emenda mressqa minn Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, u Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emenda 204
Artikolu 6, paragrafu 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) it-titjib ta' l-aċċessibbiltà, inklużi l-
investimenti fit-taqsimiet tan-networks 
transewropej li jaqsmu l-fruntieri, l-aċċess 
lokali u reġjonali mtejjeb għal netwerks u 
pjattaformi nazzjonali u transnazzjonali, l-
interoperabiltà msaħħa tas-sistemi nazzjonali 
u reġjonali, u l-promozzjoni ta’ loġistika 
avanzata, komunikazzjoni u informatika;

Or. es

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 205
Artikolu 6, paragrafu 2, punt b)
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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) it-titjib ta' l-aċċessibbiltà, inklużi l-
investimenti f'sezzjonijiet tan-netwerks
transewropej, l-aċċess lokali u reġjonali 
imtejjeb għal netwerks u pjattaformi 
nazzjonali u transnazzjonali, l-
interoperabiltà msaħħa ta' sistemi nazzjonali 
u reġjonali, u l-promozzjoni ta’ teknoloġiji
avanzati ta’ komunikazzjoni u 
informazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minn natura tagħhom infushom it-TENs huma transnazzjonali u l-partijiet kollha ta' netwerk 
huma kruċjali mhux biss l-elementi ta' bejn il-fruntieri.

Emenda mressqa minn Richard Howitt, Catherine Stihler, Eluned Morgan

Emenda 206
Artikolu 6, punt (2), sottopunt (c)

c) il-prevenzjoni tar-riskju, inklużi t-
tmexxija ’l quddiem tas-sigurtà marittima u 
l-ħarsien kontra l-għargħar, it-tniġġiż tal-
baħar u l-ilmijiet ta’ ġewwa, il-prevenzjoni 
ta’ u l-ħarsien kontra l-erożjoni, terremoti u 
valangi. Il-programmi jistgħu jinkludu d-
dispożizzjoni u l-iżvilupp ta’ infrastruttura, li 
tfassal u timplimenta pjani ta’ għajnuna 
transnazzjonali, sistemi ta’ kif jiġu 
organizzati riskji komuni, u l-iżvilupp ta’ 
strumenti komuni biex ikunu studjati, evitati, 
immonitorjati u kkontrollati riskji naturali u 
teknoloġiċi;

c) il-prevenzjoni tar-riskju u l-bidla fil-
klima, inklużi l-promozzjoni tas-sigurtà 
marittima u l-ħarsien mill-għargħar, mit-
tniġġis tal-baħar u ta' ilmijiet interni, il-
prevenzjoni u l-ħarsien mill-erożjoni, mit-
terremoti u mill-valangi kif ukoll il-
bijodiversità, l-immaniġġjar ambjentali u l-
produzzjoni ta' enerġija sostenibbli. Il-
programmi jistgħu jinkludu d-dispożizzjoni 
u l-iżvilupp u t-tagħamir ta’ l-infrastruttura, 
li tfassal u timplimenta pjanijiet ta’ għajnuna 
transnazzjonali, sistemi ta’ kif jiġu 
identifikati r-riskji komuni, u l-iżvilupp ta’ 
strumenti komuni biex jiġu studjati, evitati, 
immonitorjati u kkontrollati riskji naturali u 
teknoloġiċi;

Or. en

Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 207
Artikolu 6, punt (2), sottopunt (c)
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c) il-prevenzjoni tar-riskju, inklużi t-
tmexxija ’l quddiem tas-sigurtà marittima u 
l-ħarsien kontra l-għargħar, it-tniġġiż tal-
baħar u l-ilmijiet ta’ ġewwa, il-prevenzjoni 
ta’ u l-ħarsien kontra l-erożjoni, terremoti u 
valangi. Il-programmi jistgħu jinkludu d-
dispożizzjoni u l-iżvilupp ta’ infrastruttura, li 
tfassal u timplimenta pjani ta’ għajnuna 
transnazzjonali, sistemi ta’ kif jiġu 
organizzati riskji komuni, u l-iżvilupp ta’ 
strumenti komuni biex ikunu studjati, evitati, 
immonitorjati u kkontrollati riskji naturali u 
teknoloġiċi;

c) il-prevenzjoni tar-riskju, inklużi l-
promozzjoni tas-sigurtà marittima u l-ħarsien
mill-għargħar, mill-bidla fil-klima, mit-
tniġġis tal-baħar u ta' ilmijiet interni, il-
prevenzjoni u l-ħarsien mill-erożjoni, mit-
terremoti, miċ-ċikluni tropikali, mill-
eruzzjonijiet vulkaniċi u mill-valangi, minn-
nirien fil-foresti u mid-deżertifikazzjoni ta' 
l-art. Il-programmi jistgħu jinkludu d-
dispożizzjoni u l-iżvilupp u t-tagħmir ta’ l-
infrastruttura, li tfassal u timplimenta 
pjanijiet ta’ għajnuna transnazzjonali, 
sistemi ta’ kif jiġu identifikati r-riskji 
komuni, u l-iżvilupp ta’ strumenti komuni 
biex jiġu studjati, evitati, immonitorjati u 
kkontrollati riskji naturali u teknoloġiċi;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċikluni tropikali huma wkoll sors ewlieni ta' riskju għall-xi wħud mir-reġjuni l-aktar 
imbiegħeda ta' l-Unjoni Ewropea.'

Emenda mressqa minn Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, u 
Inés Ayala Sender

Emenda 208
Artikolu 6, paragrafu 2, punt c)

c) il-prevenzjoni tar-riskju, inklużi t-
tmexxija ’l quddiem tas-sigurtà marittima u 
l-ħarsien kontra l-għargħar, it-tniġġiż tal-
baħar u l-ilmijiet ta’ ġewwa, il-prevenzjoni 
ta’ u l-ħarsien kontra l-erożjoni, terremoti u
valangi. Il-programmi jistgħu jinkludu d-
dispożizzjoni u l-iżvilupp ta’ infrastruttura, li 
tfassal u timplimenta pjani ta’ għajnuna 
transnazzjonali, sistemi ta’ kif jiġu 
organizzati riskji komuni, u l-iżvilupp ta’ 
strumenti komuni biex ikunu studjati, evitati, 
immonitorjati u kkontrollati riskji naturali u 
teknoloġiċi;

c) risk prevention, including the promotion 
of maritime security and protection against 
flooding, drought, climate change and 
marine and inland water pollution, 
prevention of and protection against erosion, 
earthquakes, volcanic eruptions, avalanches
forest fires and desertification.c) il-
prevenzjoni tar-riskju, inklużi l-promozzjoni
tas-sigurtà marittima u l-ħarsien mill-
għargħar, min-nixfa, mill-bidla fil-klima u, 
mit-tniġġis tal-baħar u ta' ilmijiet interni, il-
prevenzjoni u l-ħarsien mill-erożjoni, mit-
terremoti, mill-eruzzjonijiet vulkaniċi mill-
valangi, min-nirien fil-foresti u mid-
deżertifikazzjoni. Il-programmi jistgħu 
jinkludu d-dispożizzjoni u l-iżvilupp u t-
tagħmir ta’ l-infrastruttura, li tfassal u 
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timplimenta pjanijiet ta’ għajnuna 
transnazzjonali, sistemi ta’ kif jiġu 
identifikati r-riskji komuni, u l-iżvilupp ta’ 
strumenti komuni biex jiġu studjati, evitati, 
immonitorjati u kkontrollati riskji naturali u 
teknoloġiċi;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandna nippruvaw niżguraw li l-lista tal-fatturi ta' riskju tinkludi kemm jista' jkun kollox 
sabiex ir-riskji kollha jkunu koperti.

Emenda mressqa minn Stavros Arnaoutakis

Emenda 209
Artikolu 6, paragrafu 2, punt c)

c) il-prevenzjoni tar-riskju, inklużi t-
tmexxija ’l quddiem tas-sigurtà marittima u 
l-ħarsien kontra l-għargħar, it-tniġġiż tal-
baħar u l-ilmijiet ta’ ġewwa, il-prevenzjoni 
ta’ u l-ħarsien kontra l-erożjoni, terremoti u
valangi. Il-programmi jistgħu jinkludu d-
dispożizzjoni u l-iżvilupp ta’ infrastruttura, li 
tfassal u timplimenta pjani ta’ għajnuna 
transnazzjonali, sistemi ta’ kif jiġu 
organizzati riskji komuni, u l-iżvilupp ta’ 
strumenti komuni biex ikunu studjati, evitati, 
immonitorjati u kkontrollati riskji naturali u 
teknoloġiċi;

c) il-prevenzjoni tar-riskju, inklużi l-
promozzjoni tas-sigurtà marittima u l-ħarsien
mill-għargħar, mill-bidla fil-klima, mit-
tniġġis tal-baħar u ta' ilmijiet interni, il-
prevenzjoni u l-ħarsien mill-erożjoni, mit-
terremoti,  mill-eruzzjonijiet vulkaniċi, mit-
tifuni, mill-valangi, min-nirien fil-foresti u 
mid-deżertifikazzjoni. Il-programmi jistgħu 
jinkludu d-dispożizzjoni u l-iżvilupp u t-
tagħmir ta’ l-infrastruttura, li tfassal u 
timplimenta pjanijiet ta’ għajnuna 
transnazzjonali, sistemi ta’ kif jiġu 
identifikati r-riskji komuni, u l-iżvilupp ta’ 
strumenti komuni biex jiġu studjati, evitati, 
immonitorjati u kkontrollati riskji naturali u 
teknoloġiċi u riskji li ġejjin mir-riċerka;

Or. el

Ġustifikazzjoni

Bl-istess raġunament tal-proposti tar-'rapporteur' tagħkom, it-tifuni ukoll jistgħu joħolqu 
ħsara kbira. Sfortunatament, kien hemm każi fejn riċerka xjetifika ħolqot problemi ambjentali 
minħabba traskuraġni jew għaliex ma sarux xi kontrolli.
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Emenda mressqa minn Alfonso Andria

Emenda 210
Artikolu 6, punt 2(c)

c) il-prevenzjoni tar-riskju, inklużi t-
tmexxija ’l quddiem tas-sigurtà marittima u 
l-ħarsien kontra l-għargħar, it-tniġġiż tal-
baħar u l-ilmijiet ta’ ġewwa, il-prevenzjoni 
ta’ u l-ħarsien kontra l-erożjoni, terremoti u
valangi. Il-programmi jistgħu jinkludu d-
dispożizzjoni u l-iżvilupp ta’ infrastruttura, li 
tfassal u timplimenta pjani ta’ għajnuna 
transnazzjonali, sistemi ta’ kif jiġu 
organizzati riskji komuni, u l-iżvilupp ta’ 
strumenti komuni biex ikunu studjati, evitati, 
immonitorjati u kkontrollati riskji naturali u 
teknoloġiċi;

c) il-prevenzjoni tar-riskju, inklużi l-
promozzjoni tas-sigurtà marittima u l-ħarsien
mill-għargħar, mill-bidla fil-klima, mit-
tniġġis tal-baħar u ta' ilmijiet interni, u l-
prevenzjoni u l-ħarsien mill-erożjoni, mhux 
l-inqas dik tal-kosta, mill-inċidenti 
idroloġiċi, mit-terremoti, mill-eruzzjonijiet 
vulkaniċi u mill-valangi, min-nirien fil-
foresti u mid-deżertifikazzjoni. Il-
programmi jistgħu jinkludu d-dispożizzjoni 
u l-iżvilupp u t-tagħmir ta’ l-infrastruttura, li 
tfassal u timplimenta pjanijiet ta’ għajnuna 
transnazzjonali, sistemi ta’ kif jiġu 
identifikati r-riskji komuni, u l-iżvilupp ta’ 
strumenti komuni biex jiġu studjati, evitati, 
immonitorjati u kkontrollati riskji naturali u 
teknoloġiċi 

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li ssemmi fenomena ta' diversi tipi oħra li huma ta' nkwiet kbir 
għall-ħafna Stati Membri u li għandhom jiżdiedu mal-lista oriġinali sabiex jiġu inklużi fost il-
prijoritajiet għall-kooperazzjoni territorjali Ewropea.

Emenda mressqa minn Elspeth Attwooll
Emenda 211

Artikolu 6, punt 2, punt c)

c) il-prevenzjoni tar-riskju, inklużi t-
tmexxija ’l quddiem tas-sigurtà marittima u 
l-ħarsien kontra l-għargħar, it-tniġġiż tal-
baħar u l-ilmijiet ta’ ġewwa, il-prevenzjoni 
ta’ u l-ħarsien kontra l-erożjoni, terremoti u 
valangi.. Il-programmi jistgħu jinkludu d-
dispożizzjoni u l-iżvilupp ta’ infrastruttura, li 
tfassal u timplimenta pjani ta’ għajnuna 
transnazzjonali, sistemi ta’ kif jiġu 
organizzati riskji komuni, u l-iżvilupp ta’ 
strumenti komuni biex ikunu studjati, evitati, 
immonitorjati u kkontrollati riskji naturali u 
teknoloġiċi;

c) il-prevenzjoni tar-riskji u l-bidla fil-
klima, inklużi l-promozzjoni tas-sigurtà 
marittima u l-ħarsien mill-għargħar, mit-
tniġġis tal-baħar u ta' ilmijiet interni, il-
prevenzjoni u l-ħarsien mill-erożjoni, mit-
terremoti u mill-valangi 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 
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u teknoloġiċi, u l-iżvilupp ta' strumenti biex 
jittejbu l-immaniġġjar ambjentali u l-
produzzjoni ta' enerġija sostenibbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-ġlieda kontra l-bdil fil-klima hija element ewlieni li fuqu għandha tiffoka l-politika 
ambjentali ta' l-Unjoni, u, b'hekk, għandha wkoll tkun element ċentrali fil-Politika ta' l-Unjoni 
għal Koeżjoni.  L-iżvilupp ta' strumenti biex jittejbu l-immaniġġjar ambjentali u l-produzzjoni 
ta' enerġija sostenibbli jista' jikkontribwixxi lejd dan il-għan.

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 212
Artikolu 6, punt 2) 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 marbuta ma’ punti li għandhom 
x’jaqsmu ma’ l-iżvilupp ibbilanċjat ta’ 
oqsma transnazzjonali, inklużi l-ħolqien ta’ 
networks bejn universitajiet, biex b'hekk 
jgħinu fl-integrazzjoni effettiva tagħhom 
fil-qasam tar-riċerka Ewropea, 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.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

B'konsistenza mal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni  KUM(2002)0565 tas-16 ta' Ottubru 
2002.
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Emenda mressqa minn Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, u Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emenda 213
Artikolu 6, paragrafu 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 l-
ħolqien 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.

Or. es

Emenda mressqa minn Arlene McCarthy

Emenda 214
Artikolu 6, punt 2, punt  d) a (ġdid)

da) il-bilanċ fl-iżvilupp spazjali, 
koperazzjoni miżjuda u azzjoni konġunta 
dwar l-iżvilupp sostenibbli, u konnoxxenza 
aħjar ta' strutturi territorjali, ta' tendenzi 
ta' l-iżvilupp u tal-konsegwenzi spazjali ta' 
l-irwol tar-reġjuni għall-ġejjieni fl-
ekonomiji Ewropej u globali, li għandhom 
jiġu msaħħa minn mudell koerenti u 
poliċentriku ta' bliet, rħula, inħawi rurali u 
reġjuni max-xatt u periferali 
kumplimentari.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Wieħed għandu jibni fuq is-suċċess tal-progamm Interreg IIIb attwali, u l-objettiv għal 
koperazzjoni territorjali Ewropea ta' l-ERDF għandu jagħti ħarsa lejn temi aktar wiesgħin 
minn dawk li qed jiġu proposti bħalissa.  Għalhekk, dawn l-emendi jipproponu oqsma oħra 
għal koperazzjoni bejn is-sħab Ewropej.

Emenda mressqa minn Arlene McCarthy

Emenda 215
Artikolu 6, punt 2, punt  d) b (ġdid)

db) il-ħarsien tar-riżorsi naturali u l-wirt 
kulturali, il-ħarsien u t-titjib ta' l-ambjent 
naturali tar-reġjuni, il-preżervazzjoni u l-
iżilupp tal-patrimonju naturali u l-ħarsien 
u t-titjib ta' l-ambjent u l-wirt kulturali 
mibnijin, l-iżvilupp ta' strateġiji għat-tul 
effettivi u integrati għal żvilupp sostenibbli 
u l-ksib ta' stampa aktar sħiħa tar-riżorsi 
naturali u l-wirt kulturali u l-mod li bih 
jistgħu jiġu integrati b'suċċess fl-istrateġiji 
transnazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed għandu jibni fuq is-suċċess tal-progamm Interreg IIIb attwali, u l-objettiv għal 
koperazzjoni territorjali Ewropea ta' l-ERDF għandu jagħti ħarsa lejn temi aktar wiesgħin 
minn dawk li qed jiġu proposti bħalissa.  Għalhekk, dawn l-emendi jipproponu oqsma oħra 
għal koperazzjoni bejn is-sħab Ewropej.

Emenda mressqa minn Arlene McCarthy

Emenda 216
Artikolu 6, punt (2), sottopunt (d c) (ġdid)

dc) il-kooperazzjoni dwar kwistjonijiet 
relatati mal-baħar li jinkludu l-iżvilupp ta' 
netwerks portwali, is-servizzi għat-trasport 
marittimu, il-konnessjonijiet ekonomiċi 
bejn il-portijiet u l-konnessjonijiet bejn il-
portijiet u l-inħawi fuq l-art ta' 
madwarhom.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettiv għal kooperazzjoni territorjali Ewropea ta' l-ERDF għandu jibni fuq is-suċċess tal-
progamm Interreg IIIb attwali, u  għandu jagħti ħarsa lejn temi aktar wiesgħin minn dawk li 
qegħdin jiġu proposti bħalissa. Għalhekk, dawn l-emendi jipproponu oqsma oħra għal 
kooperazzjoni bejn is-sħab Ewropej.

Emenda mressqa minn Bernadette Bourzai u Bernard Poignant

Emenda 217
Artikolu 6, punt (2), subparagrafu (2) (ġdid)

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jintuża 
approċċ territorjali integrat meta jiġu 
definiti u delimitati zoni transnazzjonali 
eleġibbli għal iffinanzjar skond l-objettiv 
tal-'kooperazzjoni territorjali Ewropea' 
sabiex jinħolqu zoni ta' kooperazzjoni li 
jkunu iktar coeżivi u li jwasslu iktar għal 
proġetti ġenwini ta' żvilupp territorjali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni u d-delimitazzjoni ta' zoni ta' kooperazzjoni transnazzjonali għandhom jegħlbu 
l-ostakli amministrattivi ta' kull Stat Membru u għandhom joħolqu zoni territorjali coeżivi li 
jkollhom interess qawwi u komuni li jikkoperaw. 

Emenda mressqa minn Eluned Morgan, Catherine Stihler

Emenda 218
Artikolu 6, punt (2), sottopunt (d a) (ġdid)

(da) kollaborazzjoni fl-intrapriżi u żvilupp 
ta' SME, fosthom fis-setturi tat-turiżmu, 
tal-kultura, ta' l-edukazzjoni u tas-saħħa u 
fl-appoġġ lil komunitajiet sostenibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jgħin sabiex jintlaħqu l-miri ta' Liżbona.



PE 357.528v01-00 100/150 AM\562438MT.doc

MT

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 219
Artikolu 6, punt (2), sottopunt (d b) (ġdid)

(db) kwistjonijiet ta' ppjanar urban u 
rurali, b'dimensjoni transnazzjonali ċara 
kif stipulat fil-Perspettiva Ewropea dwar l-
Iżvilupp Spazjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn il-kwistjonijiet huma parti fundamentali tal-Perspettiva Ewropea dwar l-Iżvilupp 
Spazjali u tema prijoritarja fejn seħħ progress sinifikanti skond programmi attwali.

Emenda mressqa minn Thijs Berman

Emenda 220
Artikolu 6, paragrafu 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 in-netwerking u 
l-iskambju ta’ esperjenzi bejn l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali u ta' l-iżvilupp ta' proġetti 
konġunti f'qasam wieħed tal-politika jew 
f'iktar minn wieħed, 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’ l-iżvilupp fil-
Komunità.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Għandna bżonn nżidu l-kooperazzjoni u mod tajjeb kif nagħmlu dan hu billi nagħtu spinta lill-
iżvilupp ta' proġetti konġunti f'oqsma differenti tal-politika, u mhux li nieqfu fl-iskambju ta' 
esperjenzi u fil-ħolqien ta' netwerks.  
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Emenda mressqa minn Bastiaan Belder

Emenda 221
Artikolu 6, paragrafu 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 in-netwerking u 
l-iskambju ta’ esperjenzi bejn l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali u ta' l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni konġunti ta' proġetti 
minn reġjuni differenti, li jiffukaw fuq is-
suġġetti msemmija fl-Artikolu 5(1) u (2) u fl-
Artikolu 8, li jinkludi 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’ l-iżvilupp fil-
Komunità.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Flimkien ma' konsultazzjoni reċiproka, biex tiżdied il-kooperazzjoni l-approċċ konġunt biex 
jinħolqu u jiġu implimentati proġetti jgħin biex jittejjeb it-riżultat ta' kooperazzjoni 
interreġjonali. Għalhekk, azzjoni bħal din ma tridx titħalla barra. Ara wkoll l-Emenda 7 mir-
'rapporteur'.

Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 222
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) l-iżvilupp ta' kooperazzjoni 
interreġjonali u t-tisħiħ ta’ l-effettività tal-
politika reġjonali billi jiġu promossi in-
netwerking u l-iskambju ta’ esperjenzi bejn 
l-awtoritajiet reġjonali u lokali li jiffukaw
fuq is-suġġetti msemmija taħt fl-Artikolu 
5(1) u (2) u fl-Artikoli 8, 9, 10 u 11, li 
jinkludi programmi għal-networks ta’ 
kooperazzjoni li jkopru l-Komunità kollha u 
azzjonijiet li jinvolvu studji, ġbir ta’ 'data', u 
osservazzjoni u l-analiżi tat-tendenzi ta’ l-
iżvilupp fil-Komunità.

Or. fr



PE 357.528v01-00 102/150 AM\562438MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni interreġjonali għandha tkun inkluża skond l-objettiv tal-'kooperazzjoni 
territorjali Ewropea'.

Emenda mressqa minn Bernadette Bourzai u Bernard Poignant

Emenda 223
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) l-iżvilupp ta' kooperazzjoni 
interreġjonali u t-tisħiħ ta’ l-effettività tal-
politika reġjonali billi jiġu promossi in-
netwerking u l-iskambju ta’ esperjenzi bejn 
l-awtoritajiet reġjonali u lokali li jiffukaw
fuq is-suġġetti msemmija taħt fl-Artikolu 
5(1) u (2) u fl-Artikoli 8, 9, 10 u 11, li 
jinkludi programmi għal-networks ta’ 
kooperazzjoni li jkopru l-Komunità kollha u 
azzjonijiet li jinvolvu studji, ġbir ta’ 'data', u 
osservazzjoni u l-analiżi tat-tendenzi ta’ l-
iżvilupp fil-Komunità.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni interreġjonali għandha tkun possibbli skond l-objettiv ta' 'kooperazzjoni 
territorjali Ewropea' għax jekk din tiġi deċiża biss mit-tmexxija konġunta ta' programmi 
skond l-objettivi ta' 'Konverġenza' u ta' 'Kooperazzjoni u impjiegi reġjonali', ir-reġjuni li 
mhumiex eleġibbli skond dawn l-objettivi ma jkunux kapaċi jidħlu f'kooperazzjoni 
interreġjonali. Barra minn dan, dan it-tip ta' kooperazzjoni interreġjonali jrid ikun ukoll 
possibli għal zoni rurali, għal zoni li jiddependu mis-sajd, għal zoni b'nuqqasijiet naturali u 
għar-reġjunijiet l-iktar imbiegħda.

Emenda mressqa minn Catherine Stihler
Emenda 224

Artikolu 6, punt 5

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 

3) it-tisħiħ ta’ l-effettività tal-politika 
reġjonali billi jiġu promossi in-netwerking u 
l-iskambju ta’ esperjenzi bejn l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali u l-entitajiet pubbliċi li 
jiffukaw fuq is-suġġetti msemmija fl-
Artikoli 4(4) u (5), fl-Artikolu 5(1) u (2) u fl-
Artikolu 8, li jinkludu programmi għal
netwerks ta’ kooperazzjoni li jkopru l-
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azzjonijiet li jinvolvu studji, ġbir ta’ data, u 
osservazzjoni u stħarriġ tax-xejriet ta’ l-
iżvilupp fil-Komunità.

Komunità kollha u azzjonijiet li jinvolvu 
studji, ġbir ta’ 'data', u l-osservazzjoni u l-
analiżi tat-tendenzi ta’żvilupp fil-Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mod kif qed jitpoġġew il-kliem bħalissa hu restrittiv wisq.

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 225
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 in-netwerking u 
l-iskambju ta’ esperjenzi bejn l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali u l-imsieħba msemmija fl-
Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 
1260/99 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’ l-
iżvilupp fil-Komunità.

Or. de

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Emenda 226
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-

3) it-tisħiħ ta’ l-effettività tal-politika 
reġjonali billi jiġu promossi in-netwerking u 
l-iskambju ta’ esperjenzi u l-iżvilupp ta' 
proġetti bejn l-awtoritajiet reġjonali u lokali
li jiffukaw fuq is-suġġetti msemmija , fl-
Artikolu 5(1) u (2) u fl-Artikoli 8, 9, 10 u 
11, li jinkludi 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’ l-
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iżvilupp fil-Komunità. iżvilupp fil-Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda sservi biex tiċċara l-artikolu u tenfasizza l-importanza ta' l-iżvilupp ta' proġetti 
għal kooperazzjoni territorjali.

Emenda mressqa minn Marie Beaupuy

Emenda 227
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) l-iżvilupp ta' kooperazzjoni 
interreġjonali u t-tisħiħ ta’ l-effettività tal-
politika reġjonali billi jiġu promossi in-
netwerking u l-iskambju ta’ esperjenzi bejn 
l-awtoritajiet reġjonali u lokali li jiffukaw
fuq is-suġġetti msemmija fl-Artikolu 5(1) u 
(2) u fl-Artikoli 8, 9, 10 u 11, li jinkludi 
programmi għal netwerks ta’ kooperazzjoni 
li jkopru l-Komunità kollha u azzjonijiet li 
jinvolvu studji, ġbir ta’ 'data', u 
osservazzjoni u l-analiżi tat-tendenzi ta’ l-
iżvilupp fil-Komunità.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li wieħed jinkludi kooperazzjoni interreġjonali fi ħdan l-objettiv ta' 
'kooperazzjoni territorjali'.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 228
Artikolu 7, punti (a) u (b)

a) il-VAT; a) imħassar
b) l-interess fuq id-dejn; b) l-interess fuq id-dejn u kull spejjeż jew 

miżati oħra li jista' jkun hemm relatati 
mad-dejn, sakemm dan id-dejn ma jiġix 
ikkawżat minn dewmien minħabba s-
sospensjoni ta' ħlasijiet mill-Kummissjoni 
sakemm tkun pendenti kjarifika tar-regoli 
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u sakemm it-tħassib tal-Kummissjoni wara 
jiġi ppruvat li kien bla bażi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm każijiet fejn il-Kummissjoni ssospendiet ħlasijiet, minħabba f'hekk proġetti li nbdew 
b'intenzjonijiet tajbin jaqgħu fid-dejn. Jekk it-tħassib tal-Kummissjoni jiġi ppruvat li kien bla 
bażi, il-parteċipanti fil-proġett m'għandhomx jiġġegħlu jerfgħu l-piż tad-dejn li sar bla ebda 
tort minn naħa tagħhom.

Emenda mressqa minn Mieczyslaw Edmund Janowski u Adam Jerzy Bielan

Emenda 229
Artikolu 7

In-nefqa li ġejja mhix eliġibbli għall-
għajnuna mill-ERDF:

In-nefqa li ġejja mhix eliġibbli għall-
għajnuna mill-ERDF:

a) il-VAT; a) il-VAT li jiġi rimborsat;
b) l-interess fuq id-dejn; b) l-interess fuq id-dejn;
ċ) ix-xiri ta’ art għal ammont li jkun aktar 
minn 10% tan-nefqa eliġibbli kollha għall-
operat ikkoċernat;

ċ) ix-xiri ta’ art għal ammont li jkun aktar 
minn 10% tan-nefqa eliġibbli kollha għall-
operat ikkoċernat;

d) l-akkomodazzjoni tad-djar; d) l-akkomodazzjoni tad-djar, bl-eċċezzjoni 
ta' akkomodazzjoni soċjali tad-djar u 
spejjeż ta' infrastruttura muniċipali għal 
postijiet ta' bini residenzjali;

e) it-tneħħija ta' ċentri ta' l-enerġija nukleari. e) it-tneħħija ta' ċentri ta' l-enerġija nukleari.

Or. pl

Emenda mressqa minn Alain Hutchinson

Emenda 230
Artikolu 7, punt (d)

d) l-akkomodazzjoni tad-djar; (d) l-akkomodazzjoni tad-djar, bl-eċċezzjoni 
ta' spejjeż relatati ma' rinnovazzjoni ta' 
akkomodazzjoni soċjali tad-djar;

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Skond ir-regolamenti, l-iżvilupp sostenibbli u tnaqqis fl-ispejjeż ta' l-enerġija huma fost l-
objettivi prinċipali li l-Kummissjoni għandha l-għan li tikseb f'din ir-riforma tal-Fondi 
Strutturali.

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Emenda 231
Artikolu 7

In-nefqa li ġejja mhix eliġibbli għall-
għajnuna mill-ERDF:
a) il-VAT;

b) l-interess fuq id-dejn;

ċ) ix-xiri ta’ art għal ammont li jkun aktar 
minn 10% tan-nefqa eliġibbli kollha għall-
operat ikkoċernat;

d) l-akkomodazzjoni tad-djar;

e) it-tneħħija ta’ ċentri ta’ l-enerġija 
nukleari.

In-nefqa li ġejja mhix eliġibbli għal 
għajnuna mill-ERDF:
a) il-VAT li jiġi rimborsat;

b) l-interess fuq id-dejn;

ċ) ix-xiri ta’ art għal ammont li jkun aktar 
minn 10% tan-nefqa eliġibbli kollha għall-
operat ikkoċernat;

d) il-kostruzzjoni ta' djar ġodda;

e) iż-żarmar ta’ impjanti għall-enerġija 
nukleari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

1. Jekk il-VAT ma jkunx eliġibbli, l-ispejjeż reali tal-proġetti mniehda fil-qafas ta' l-għajnuna 
strutturali jiżdiedu. L-ispejjeż dejjem jikbru jistgħu jkunu ta' xkiel reali fl-irrealizzar ta' 
proġetti, u b'hekk tinaqqas il-kapaċità li jiġu assorbiti fondi strutturali (dan hu l-każ 
speċjalment fl-Istat Membri l-ġodda ta' l-UE).

2. L-użu ta' l-ERDF biex jiġu sostnuti spejjeż relatati mad-djar sabiex jiġu rijabilitati nħawi 
deprivati huwa importanti ħafna għall-Istati Membri l-ġodda ta' l-UE għax jippermetti l-
irrealizzar ta' l-iskopijiet ta' żvilupp fil-qafas tal-programmi għall-qawmien mill-ġdid tal-
bliet.
2. The mobilisation of the ERDF to support housing-related expenses in order to rehabilitate 
deprived areas is very important for the new EU Member States because it makes it possible 
to achieve development objectives within the context of cities revitalisation programmes.
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Emenda mressqa minn Catherine Stihler

Emenda 232
Artikolu 7, punt (a)

a) il-VAT; a) il-VAT li jiġi rimborsat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm konsistenza mal-prattika attwali u mat-trattament għall-VAT li qed jiġi 
propost fl-abbozz tar-Regolament dwar il-Fond Soċjali Ewropew. Din għandha tiżgura li l-
ispejjeż ġenwini mill-VAT jkunu jistgħu jiġu inklużi bħala nefqa eliġibbli.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Emenda 233
Artikolu 7, punt (a)

a) il-VAT; a) il-VAT li jiġi rimborsat;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata konsistenza bejn l-abbozzi ta' regolamenti, il-kliem fl-Artikolu 7 tar-
regolament ta' l-ERDF għandu jikkorrispondi ma' dak fl-abbozz ta' regolament dwar il-Fond 
Soċjali Ewropew.

Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 234
Artikolu 7, punt (a)

a) il-VAT; a) il-VAT li jiġi rimborsat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jiena kontra l-esklużjoni ġenerali tal-VAT bħala nefqa eliġibbli. Skond ir-regoli attwali, il-
VAT li jiġi rimborsat biss jiġi eskluż. Is-suġġetti li jippreżentaw proġetti u li ma jħallsux il-
VAT, bħal m'huma l-muniċipalitajiet lokali u reġjonali, ssirilhom ħafna ħsara peress li l-VAT 
jifforma parti indipensabbli mill-ispejjeż tal-proġett. Barra minn hekk, ikun raġonevoli li din 
ir-regola dwar l-eliġibiltà tiġi armonizzata mal-proposta għar-Regolament dwar il-Fond 
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Soċjali Ewropew li teskludi mill-eliġibiltà l-VAT li jiġi rimborsat biss.

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 235
Artikolu 7, punt (a)

a) il-VAT; a) il-VAT li jiġi rimborsat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tiżgura li r-regola tappoġġja il-prattika preċedenti u li għada għaddejja għall-programmi 
ta' l-ERDF. Din tikkonforma wkoll mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament dwar il-Fond Soċjali 
Ewropew u b'hekk tevita li jkun hemm diskrepanzi li ma jiftehmux fil-politika Ewropea dwar 
il-koeżjoni.

Emenda mressqa minn Rolf Berend, Markus Pieper

Emenda 236
Artikolu 7, punt a)

a) il-VAT; a) il-VAT li jiġi rimborsat;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata konsistenza bejn l-abbozzi ta' regolamenti, il-kliem fl-Artikolu 7 tar-
regolament ta' l-ERDF għandu jikkorrispondi ma' dak fl-abbozz ta' regolament dwar il-Fond 
Soċjali Ewropew.

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 237
Artikolu 7, punt a)

a) il-VAT; imħassar

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Li l-VAT għandu jkun ikkunsidrat bħala spiża eleġibbli mhux biss ntwera li hu neċessarju fid-
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dawl ta' esperjenza prattika, imma hu wkoll meħtieġ sabiex tiġi żgurata konsistenza mal-
proposti għar-regolamenti futuri dwar il-Fond Soċjali Ewropew.

Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 238
Artikolu 7, punt (c)

ċ) ix-xiri ta’ art għal ammont li jkun aktar 
minn 10% tan-nefqa eliġibbli kollha għall-
operat ikkoċernat;

ċ) ix-xiri ta’ art għal ammont li jkun aktar 
minn 20% tan-nefqa eliġibbli kollha għall-
operat ikkoċernat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tkun aħjar li r-rata attwali ta' 20% tinżamm fir-rigwar tal-flessibiltà bżonnjuża.

Emenda mressqa minn Alfonso Andria

Emenda 239
Artikolu 7, punt c)

ċ) ix-xiri ta’ art għal ammont li jkun aktar 
minn 10% tan-nefqa eliġibbli kollha għall-
operat ikkoċernat;

ċ) ix-xiri ta’ art għal ammont li jkun aktar 
minn 15% tan-nefqa eliġibbli kollha għall-
operat ikkoċernat;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jekk in-nefqa magħmula fix-xiri ta' art tkun limitati għal 10%, f'xi każi l-proġetti jkunu 
impossibbli li jitwettqu. Jekk in-nefqa tkun suġġetta għal kontrolli retti, għandha tiġi 
permessa libertà ikbar fir-rigward ta' figuri li għandhom jiddaħħlu fin-nefqa eliġibbli, li 
m'għandhiex ikollha total ta' iktar minn 15% ta' l-ammont destinat għal proġett. 

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 240
Artikolu 7, punt (d)

 d) l-akkomodazzjoni tad-djar; d) id-djar, b'xi eċċezzjonijiet li jinkludu 
kategoriji ta' operazzjonijiet b'rilevanza 
soċjali bħar-rinnovazzjoni, it-twaqqigħ u s-
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sostituzzjoni ta' djar li huma ta' pussess 
pubbliku b'mod permanenti (li tiżgura l-
kontinwazzjoni ta' pussess pubbliku għal 
10 snin oħra mill-inqas) fl-inħawi 
deterjorati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eliġibiltà ta' l-infiq għall-bini jew għar-ristrutturat ta' bini residenzjali, għal kategoriji 
soċjali speċifiċi li huma vulnerabbli tidher li hija konsistenti ma' l-objettivi soċjali tal-
Koeżjoni Ewropew. L-argument bażiku għal din huwa li, jekk jiġu ttrattati ħażin, il-problemi 
relatati mad-djar jistgħu jwasslu għal problemi ekonomiċi, ambjentali u soċjali serji.

Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 241
Artikolu 7, punt (d)

d) l-akkomodazzjoni tad-djar; d) l-akkomodazzjoni tad-djar, bl-eċċezzjoni 
ta' miżuri li għandhom l-għan li jżidu l-
effiċjenza enerġetika ta' djar f'inħawi 
urbani ffabrikati minn qabel minn pannelli 
kbar għal ammont li ma jaqbiżx l-10% tan-
nefqa totali eliġibbli għall-programm 
operazzjonali kkonċernat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Problemi ambjentali ta' nħawi urbani huma konnessi b'mod strett ma' l-effiċjenza enerġetika 
dgħajfa ta' djar mibnija b'pannelli fl-inħawi urbani deterjorati. Sabiex tiġi affrontata din il-
problema, ikun utli li jkun hemm il-possibiltà ta' kofinanzjar mill-ERDF.

Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 242
Artikolu 7, punt (d)

d) l-akkomodazzjoni tad-djar; d) id-djar, bl-eċċezzjoni ta' miżuri 
intenzjonati biex id-djar f'żoni urbani 
ffabrikati minn qabel minn pannelli kbar 
jiġu rranġati mill-ġdid b'mod sostenibbli 
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għal ammont li ma jaqbisx l-10% tan-nefqa 
totali eliġibbli għall-programm 
operazzjonali kkonċernat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Djar iffabrikati minn qabel minn pannelli kbar jirrapreżentaw problema serja ħafna li tmur 
lil hinn mill-fruntieri ta' l-istati membri individwali. L-għajnuna ta' l-UE hi meħtieġa biex din 
tissolva u b'hekk biex tiġi evitata in-negliġenza li għaddejja bħalissa li qed tirriżulta fil-
konċentrazzjoni tal-problemi soċjali u ambjentali f'dan iz-zoni urbani speċifiċi. L-iddeterjorar 
tad-djar mibnija bil-pannelli hija ovvjament problema Ewropea li teħtieġ soluzzjoni Ewropea.
Huwa impossibbli għall-istati u għall-muniċipalitajiet li jaffrontaw din il-problema 
waħedhom. Jekk l-ikkofinanzjar mill-ERDF ikun permess, ikun utli ħafna f'dan il-kuntest.

Emenda mressqa minn Oldřich Vlasák

Emenda 243
Artikolu 7, punt (d)

d) l-akkomodazzjoni tad-djar; d) id-djar, bl-esklużjoni ta' l-għoti ta' ħajja 
ġdida lill-oqsma tad-djar mibnija minn 
panelli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta' ħajja ġdida lill-oqsma tad-djar mibnija minn pannelli hija l-isfida urbana ewlenija 
għal ħafna bliet tul l-Unjoni Ewropea. Dawn l-oqsma li qed imajnaw mhux biss jiġbru iktar 
kriminalità u joħolqu r-riskju ta' esklużjoni soċjali, imma jitolbu wkoll ħafna enerġija u 
b'hekk joħolqu problemi u ineffiċjenzi ambjentali. Kellu jkun hemm rispons għal dan it-tip ta' 
sfida u prevenzjoni tar-riskju fuq bażi ta' governanza Ewropea fuq ħafna livelli.

Emenda mressqa minn Salvatore Tatarella

Emenda 244
Artikolu 7, punt d a) (ġdid)

d a) bini ġdid ta' djar;

Or. Or. it
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Ġustifikazzjoni

Il-kjarifika ta' hawn fuq hi neċessarja għax meta l-bini ta' djar ma jkunx maħsub li jżid l-
ammont ta' djar, bħal ma jkun il-każ, pereżempju, f'xogħolijiet ta' rinnovazzjoni urban, dan 
jista' jkun kopert minn nefqa eleġibbli għall-iffinanzjar ta' l-ERDF.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 245
Artikolu 8

Id-Dimensjoni urbana

1. Fil-każ ta’azzjoni li tkun tinvolvi r-
riġenerazzjoni urbana kif hemm imsemmi 
fl-Artikolu 25(4) a) u 36(4) b) tar-
Regolament (KE) Nru (…), il-ERDF 
għandu jappoġġja l-iżvilupp ta’ strateġiji 
parteċipattivi u integrati biex tkun ittrattata 
l-konċentrazzjoni għolja ta’ problemi 
ekonomiċi, ambjentali u soċjali li jkunu 
jolqtu l-agglomerazzjonijiet urbani.

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.

2. 2. B’deroga mill-Artikolu 33(2) tar-
Regolament (KE) Nru (…), l-iffinanzjar ta’ 
l-ERDF għal miżuri taħt l-għan tal-
“Kompetittività reġjonali u x-xogħol” li 
jaqgħu fl-għan tar-Regolament (KE) Nru 
(…) fuq il-Fond Soċjali Ewropew għandu 
jitla’ għal 10% tal-prijorità kkonċernata. 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament Ġenerali diġà jistabilixxi li l-Fondi Strutturali għandu jippromwovu l-
kompetittività fl-inħawi urbani (u rurali). Kull reġjun huwa differenti u d-deċiżjoni dwar 
liema prijoritajiet huma l-aktar applikabbli għalihom għandha titħalla f'idejn ir-reġjuni 
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nfushom.  

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 246
Artikolu 8, paragrafu 1

1. Fil-każ ta’ azzjoni li tkun tinvolvi r-
riġenerazzjoni urbana kif hemm imsemmi 
fl-Artikolu 25(4) a) u 36(4) b) tar-
Regolament (KE) Nru (…), il-ERDF għandu 
jappoġġja l-iżvilupp ta’ strateġiji 
parteċipattivi u integrati biex tkun ittrattata l-
konċentrazzjoni għolja ta’ problemi 
ekonomiċi, ambjentali u soċjali li jkunu 
jolqtu l-agglomerazzjonijiet urbani.

1. Fil-każ ta’ azzjoni li tkun tinvolvi l-
iżvilupp urban sostenibbli kif hemm 
imsemmi fl-Artikolu 25(4) a) u 36(4) b) tar-
Regolament (KE) Nru (…) u kif imsemmi 
fl-Artikoli 4 u 5 ta' dan ir-Regolament, l-
ERDF għandu jappoġġja l-iżvilupp ta’ 
strateġiji parteċipattivi u integrati biex tkun 
ittrattata l-konċentrazzjoni għolja ta’ 
problemi ekonomiċi, ambjentali u soċjali li 
jkunu jolqtu l-agglomerazzjonijiet urbani u 
lil villaġġi ta' daqs medju u żgħar li 
jiffunzjonaw bħala ċentri.

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’ zoni
urbani fejn hemm ċans li jkun hemm il-
preżenza ta' prodotti perikolużi, u l-
preservazzjoni u l-iżvilupp tal-wirt storiku u 
kulturali ma’ miżuri li jippromwovu l-
imprenditorjat, ix-xogħol lokali u l-iżvilupp 
komunitarju, kif ukoll il-provediment ta’ 
servizzi għall-popolazzjoni u miżuri oħra 
msemmija fl-Artikoli 4 u 5 ta' dan ir-
Regolament ibbażati fuq pjan integrat waqt 
li jitqiesu l-istrutturi demografiċi li qed 
jinbidlu.

Or. de

Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 247
Artikolu 8, paragrafu 1

1. Fil-każ ta’ azzjoni li tkun tinvolvi r-
riġenerazzjoni urbana kif hemm imsemmi 
fl-Artikolu 25(4) a) u 36(4) b) tar-
Regolament (KE) Nru (…), il-ERDF għandu 
jappoġġja l-iżvilupp ta’ strateġiji 

1. Fil-każ ta' azzjoni li tkun tinvolvi żvilupp 
urban sostenibbli kif hemm imsemmi fl-
Artikolu 25(4) a) u 36(4) b) tar-Regolament 
(KE) Nru (...), l-ERDF għandu jappoġġja l-
iżvilupp ta' strateġiji parteċipattivi u integrati 
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parteċipattivi u integrati biex tkun ittrattata l-
konċentrazzjoni għolja ta’ problemi 
ekonomiċi, ambjentali u soċjali li jkunu 
jolqtu l-agglomerazzjonijiet urbani.

biex isaħħaħ tkabbir sostenibbli u biex tkun 
ittrattata l-konċentrazzjoni għolja ta' 
problemi ekonomiċi, ambjentali u soċjali li 
jolqtu l-agglomerazzjonijiet urbani.

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’ zoni 
urbani fejn hemm ċans li jkun hemm il-
preżenza ta' prodotti perikolużi, u l-
preservazzjoni u l-iżvilupp tal-wirt storiku u 
kulturali ma’ miżuri li jippromwovu l-
innovazzjoni u l-ekonomija ta' l-għerf, l-
imprenditorjat, ix-xogħol lokali u l-iżvilupp 
komunitarju, kif ukoll il-provediment ta’ 
servizzi għall-popolazzjoni waqt li jitqiesu l-
istrutturi demografiċi li qed jinbidlu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Emenda lingwistika: din tikkonċerna l-ekonomija ta' l-għerf.

Emenda mressqa minn Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Emenda 248
Artikolu 8, paragrafu 1

1. Fil-każ ta’azzjoni li tkun tinvolvi r-
riġenerazzjoni urbana kif hemm imsemmi fl-
Artikolu 25(4) a) u 36(4) b) tar-Regolament 
(KE) Nru (…), il-ERDF għandu jappoġġja l-
iżvilupp ta’ strateġiji parteċipattivi u 
integrati biex tkun ittrattata l-
konċentrazzjoni għolja ta’ problemi 
ekonomiċi, ambjentali u soċjali li jkunu 
jolqtu l-agglomerazzjonijiet urbani.

1. Fil-każ ta’azzjoni li tkun tinvolvi r-
riġenerazzjoni urbana kif hemm imsemmi fl-
Artikolu 25(4) a) u 36(4) b) tar-Regolament 
(KE) Nru (…), l-ERDF għandu jappoġġja l-
iżvilupp ta’ strateġiji parteċipattivi u 
integrati biex tkun ittrattata l-
konċentrazzjoni għolja ta’ problemi 
ekonomiċi, ambjentali u soċjali li jkunu 
jolqtu l-agglomerazzjonijiet urbani, għandu 
jappoġġja t-tneħħija ta' l-ostakoli għall-
aċċess li jaffaċċjaw persuni b'diżabiltà fl-
ambjent urban u għandu jirrikjedi 
aderenza mal-kriterji għal aċċessibiltà għal 
proġetti għall-iżvilupp urban ffinanzjati 
mill-ERDF.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-riġenerazzjoni urbana ma tistax tirnexxi jekk il-gruppi żvantaġġati soċjalment ma jiġux 
akkomodati fil-politika u l-ippjanar urbani.  B'mod partikulari l-iżvilupp urban irid 
jirrikonoxxi espliċitament il-bżonn tal-promozzjoni ta' ambjent urban li huwa aċċessibbli għal 
persuni b'diżabiltà.

Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 249
Artikolu 8, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. Fil-każ ta’azzjoni li tkun tinvolvi r-
riġenerazzjoni urbana kif hemm imsemmi fl-
Artikolu 25(4) a) u 36(4) b) tar-Regolament 
(KE) Nru (…), il-ERDF għandu jappoġġja l-
iżvilupp ta’ strateġiji parteċipattivi u 
integrati biex tkun ittrattata l-
konċentrazzjoni għolja ta’ problemi 
ekonomiċi, ambjentali u soċjali li jkunu 
jolqtu l-agglomerazzjonijiet urbani.  

1. Fil-każ ta’azzjoni li tkun tinvolvi r-
riġenerazzjoni urbana kif hemm imsemmi fl-
Artikolu 25(4) a) u 36(4) b) tar-Regolament 
(KE) Nru (…), l-ERDF għandu:

- jappoġġja l-iżvilupp ta’ strateġiji 
parteċipattivi u integrati biex tkun ittrattata l-
konċentrazzjoni għolja ta’ problemi 
ekonomiċi, ambjentali u soċjali li jkunu 
jolqtu l-agglomerazzjonijiet urbani;

- jappoġġja t-tneħħija ta' l-ostakoli għall-
aċċess li jaffaċċjaw persuni b'diżabiltà fl-
ambjent urban u għandu jirrikjedi 
aderenza mal-kriterji għal aċċessibiltà għal 
proġetti għall-iżvilupp urban ffinanzjati 
mill-ERDF.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riġenerazzjoni urbana ma tistax tirnexxi jekk il-gruppi żvantaġġati soċjalment ma jiġux 
akkomodati fil-politika u l-ippjanar urbani.  B'mod partikulari l-iżvilupp urban irid 
jirrikonoxxi espliċitament il-bżonn tal-promozzjoni ta' ambjent urban li huwa aċċessibbli għal 
persuni b'diżabiltà.

Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 250
Artikolu 8, paragrafu 1, subparagrafu 2

Din tista’ tgħaqqad ir-riabilitazzjoni ta’ l-
ambjent fiżiku, l-iżvilupp mill-ġdid ta’ żoni 

Din tista’ tgħaqqad ir-rijabilitazzjoni ta’ l-
ambjent fiżiku, iż-żieda ta' l-effiċjenza 



PE 357.528v01-00 116/150 AM\562438MT.doc

MT

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.

enerġetika ta' djar  f'zoni urbani ffabrikati 
minn qabel minn pannelli kbar, l-iżvilupp 
mill-ġdid ta’ żoni urbani tat-tip 'brownfield',
l-preservazzjoni u l-iżvilupp tal-wirt storiku 
u kulturali ma’ miżuri li jippromwovu l-
imprenditorjat, l-impjiegi lokali u l-iżvilupp 
komunitarju, kif ukoll il-forniment ta’ 
servizzi għall-popolazzjoni waqt li jitqiesu l-
istrutturi demografiċi li qed jinbidlu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 7(d). Ladarba wieħed iqis l-importanza taż-żieda fl-
effiċjenza enerġetika għall-aspett ambjentali tad-dimensjoni urbana, għandha tissemma r-
referenza espliċita għal dan it-tip ta' miżura.

Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 251
Artikolu 8, paragrafu 1, subparagrafu 2

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, miżuri intenzjonati biex id-
djar f'żoni urbani ffabrikati minn qabel 
minn pannelli kbar jiġu rranġati mill-ġdid 
b'mod sostenibbli , l-iżvilupp mill-ġdid ta’ 
żoni urbani tat-tip 'brownfield', l-
preservazzjoni u l-iżvilupp tal-wirt storiku u 
kulturali ma’ miżuri li jippromwovu l-
imprenditorjat, l-impjiegi lokali u l-iżvilupp 
komunitarju, kif ukoll il-forniment ta’ 
servizzi għall-popolazzjoni waqt li jitqiesu l-
istrutturi demografiċi li qed jinbidlu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 7(d).

Emenda mressqa minn Adriana Poli Bortone 

Emenda 252
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’ zoni 
urbani fejn hemm ċans li jkun hemm il-
preżenza ta' prodotti perikolużi, u l-
preservazzjoni u l-iżvilupp tal-wirt storiku u 
kulturali, u r-riġenerazzjoni ta' zoni urbani 
mħassra ma’ miżuri li jippromwovu l-
imprenditorjat, ix-xogħol lokali, l-ambjent,
u l-iżvilupp komunitarju, kif ukoll il-
provediment ta’ servizzi għall-popolazzjoni 
waqt li jitqiesu l-istrutturi demografiċi li qed 
jinbidlu.  

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-riġenerazzjoni ta' zoni urbani mħassra u l-ħarsien ta' l-ambjent jixirqilhom li jkunu 
kkunsidrati speċifikament fid-dimensjoni urbana, filwaqt li jitħarsu l-istrateġiji ta' Liżbona u 
ta' Göteborg.

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 253
Artikolu 8, paragrafu 1

1. Fil-każ ta’azzjoni li tkun tinvolvi r-
riġenerazzjoni urbana kif hemm imsemmi 
fl-Artikolu 25(4) a) u 36(4) b) tar-
Regolament (KE) Nru (…), il-ERDF għandu 
jappoġġja l-iżvilupp ta’ strateġiji 
parteċipattivi u integrati biex tkun ittrattata l-
konċentrazzjoni għolja ta’ problemi 
ekonomiċi, ambjentali u soċjali li jkunu 
jolqtu l-agglomerazzjonijiet urbani.

1. Fil-każ ta' azzjoni li tkun tinvolvi żvilupp 
urban sostenibbli urban kif hemm imsemmi 
fl-Artikolu 25(4) a) u 36(4) b) tar-
Regolament (KE) Nru (...), l-ERDF għandu 
jappoġġja l-iżvilupp ta' strateġiji 
parteċipattivi u integrati biex isaħħaħ 
tkabbir sostenibbli u biex tkun ittrattata l-
konċentrazzjoni għolja ta' problemi
ekonomiċi, ambjentali u soċjali f'
agglomerazzjonijiet urbani.

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' zoni 
urbani ftit li xejn użati, u l-preservazzjoni u 
l-iżvilupp tal-wirt storiku u kulturali kif 
ukoll l-iżvilupp ta' l-infrastruttura kulturali 
u s-servizzi kulturali b'miżuri biex isir 
progress fl-innovazzjoni u l-ekonomija 
bbażata fuq it-tagħrif, fl-imprenditorjat, fix-
xogħol lokali u fl-iżvilupp komunitarju, kif 
ukoll id-dispożizzjoni ta' servizzi għall-
popolazzjoni filwaqt li jitqiesu l-istrutturi 
demografiċi li qed jinbidlu.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-investimenti fil-qasam ta' l-infrastruttura ta' l-isport u s-servizzi kulturali għandhom 
influwenza konsiderevoli fuq is-sitwazzjoni soċjali u ekonomika fir-reġjun. Dawn l-
investimenti joħolqu perspettivi ġodda ta' xogħol u attrazzjonijiet turistiċi kif ukoll itejbu l-
kwalita' tal-ħajja ta' l-abitanti lokali. Għalhekk huwa importanti ħafna li l-kwistjonijiet 
kulturali jiddaħħlu f'dan l-artikolu.

Emenda mressqa minn Arlene McCarthy

Emenda 254
Artikolu 8, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. Fil-każ ta’azzjoni li tkun tinvolvi r-
riġenerazzjoni urbana kif hemm imsemmi 
fl-Artikolu 25(4) a) u 36(4) b) tar-
Regolament (KE) Nru (…), l-ERDF għandu 
jappoġġja l-iżvilupp ta’ strateġiji 
parteċipattivi u integrati biex tkun ittrattata l-
konċentrazzjoni għolja ta’ problemi 
ekonomiċi, ambjentali u soċjali li jkunu 
jolqtu l-agglomerazzjonijiet urbani.

1. Fil-każ ta' azzjoni li tkun tinvolvi żvilupp 
urban sostenibbli kif hemm imsemmi fl-
Artikolu 25(4) a) u 36(4) b) tar-Regolament 
(KE) Nru (...), l-ERDF għandu jappoġġja l-
iżvilupp ta' strateġiji parteċipattivi u integrati 
biex isaħħu tkabbir sostenibbli u biex tkun 
ittrattata l-konċentrazzjoni għolja ta' 
problemi ekonomiċi, ambjentali u soċjali f'
agglomerazzjonijiet urbani.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-funzjoni kruċjali taz-zoni urbani għall-iżvilupp reġjonali, huwa importanti għall-
effettività tal-politika ta' koeżjoni u għall-kontribuzzjoni tagħhom għall-għanijiet ta' Liżbona 
u ta' Gothenburg li l-fondi strutturali jkunu aktar relatati b'mod aktar ċar ma' bżonnijiet 
urbani u l-potenzjal fir-reġjuni. Dan jista' jintlaħaq bl-introduzzjoni ta' azzjonijiet ta' żvilupp 
urban sostenibbli li għandhom jinkludu, iżda li fl-istess waqt immorru lilhinn minn, miżuri ta' 
'riġenerazzjoni urbana'.

Emenda mressqa minn Stavros Arnaoutakis

Emenda 255
Artikolu 8, paragrafu 1

1. Fil-każ ta’azzjoni li tkun tinvolvi r-
riġenerazzjoni urbana kif hemm imsemmi 
fl-Artikolu 25(4) a) u 36(4) b) tar-
Regolament (KE) Nru (…), il-ERDF għandu 
jappoġġja l-iżvilupp ta’ strateġiji 

1. Fil-każ ta' azzjoni li tkun tinvolvi żvilupp 
urban sostenibbli kif hemm imsemmi fl-
Artikolu 25(4) a) u 36(4) b) tar-Regolament 
(KE) Nru (...), l-ERDF għandu jappoġġja l-
iżvilupp ta' strateġiji parteċipattivi u integrati 
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parteċipattivi u integrati biex tkun ittrattata l-
konċentrazzjoni għolja ta’ problemi 
ekonomiċi, ambjentali u soċjali li jkunu 
jolqtu l-agglomerazzjonijiet urbani.

biex isaħħaħ tkabbir sostenibbli u biex tkun 
ittrattata l-konċentrazzjoni għolja ta' 
problemi ekonomiċi, ambjentali u soċjali 
f'agglomerazzjonijiet urbani.

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 u tal-ambjent tad-djar, l-
iżvilupp mill-ġdid ta’ zoni urbani fejn hemm 
ċans li jkun hemm il-preżenza ta' prodotti 
perikolużi, u l-preservazzjoni u l-iżvilupp 
tal-wirt storiku u kulturali ma’ miżuri li 
jippromwovu l-innovazzjoni u l-ekonomija 
bbażata fuq l-għerf, l-imprenditorjat, ix-
xogħol lokali u l-iżvilupp komunitarju, kif 
ukoll il-provediment ta’ servizzi għall-
popolazzjoni waqt li jitqiesu l-istrutturi 
demografiċi li qed jinbidlu.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Ta' spiss, l-ambjent tad-djar, li seta' ġie żviluppat b'mod benefiċċjali ħafna, tħalla jitħassar 
bħala parti minn kumpless ta' problemi li jiffaċċjaw ċerti zoni. Huwa importanti li wieħed 
jerġa' jagħti l-ħajja lil dawk iz-zoni fejn ir-riġenerazzjoni tkun tfisser li ma jkunx hemm bżonn 
ta' proġetti ġodda ta' infrastruttura jew fejn iz-zona terġa' tieħu l-karattru tagħha.

Emenda mressqa minn Richard Catherine Stihler, Eluned Morgan,

Emenda 256
Artikolu 8, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. Fil-każ ta’azzjoni li tkun tinvolvi r-
riġenerazzjoni urbana kif hemm imsemmi fl-
Artikolu 25(4) a) u 36(4) b) tar-Regolament 
(KE) Nru (…), il-ERDF għandu jappoġġja l-
iżvilupp ta’ strateġiji parteċipattivi u 
integrati biex tkun ittrattata l-
konċentrazzjoni għolja ta’ problemi 
ekonomiċi, ambjentali u soċjali li jkunu 
jolqtu l-agglomerazzjonijiet urbani.

1. Fil-każ ta’azzjoni li tkun tinvolvi r-
riġenerazzjoni urbana kif hemm imsemmi fl-
Artikolu 25(4) a) u 36(4) b) tar-Regolament 
(KE) Nru (…), l-ERDF għandu jappoġġja l-
iżvilupp ta’ strateġiji parteċipattivi u 
integrati biex tkun ittrattata l-
konċentrazzjoni għolja ta’ problemi 
ekonomiċi, ambjentali u soċjali li jkunu 
jolqtu zoni urbani.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Problemi ekonomiċi, ambjentali u soċjali għandhom jiġu indirizzati fiz-zoni urbani kollha, 
mhux biss fl-agglomerazzjonijiet urbani.
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Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 257
Artikolu 8, paragrafu 1, subparagrafu 2

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-għoti ta' ħajja ġdida lill-
ambjent mibni, li jinkludi r-rinnovazzjoni, 
it-twaqqigħ u l-bdil ta' binjiet ta' djar li 
huma  f' proprjeta' pubblika permanenti 
(b'hekk jassigura l-pussess pubbliku għal, 
ta' l-anqas, 10 snin iżjed), it-titjib ta' l-
ambjent madwar il-bini, proġetti ta' 
enerġija effiċjenti u enerġija li tiġġedded f' 
zoni urbani ddeterjorati, l-iżvilupp mill-
ġdid ta' zoni urbani ftit li xejn użati, u l-
preservazzjoni u l-iżvilupp tal-wirt storiku u
kulturali flimkien ma’ miżuri li jmexxu ’l 
quddiem l-innovazzjoni u s-soċjeta' 
infurmata, 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-importanza tas-settur tad-djar f'każ ta' rijabilitazzjoni urbana huwa ogħla fl-Istati Membri 
l-Ġodda milli fl-istati antiki, billi it-twaqqigħ, il-bdil u r-rinnovazzjoni ta' bini inferjuri huma 
kwistjonijiet importanti. Fil-fatt, l-ebda rijabilitazzjoni ma tikseb ir-riżultat xieraq mingħajr 
ir-ristrutturar bis-serjeta' tad-djar. It-tieni parti ta' l-emenda timmira li tmexxi l' quddiem l-
għanijiet stabbiliti mill-Aġenda ta' Liżbona.

Emenda mressqa minn Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, u Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emenda 258
Artikolu 8, paragrafu 1, subparagrafu 2

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’ 

Din tista’ tgħaqqad ir-rijabilitazzjoni ta’ l-
ambjent fiżiku, l-iżvilupp mill-ġdid ta’ zoni
urbani fejn hemm ċans li jkun hemm il-
preżenza ta' prodotti perikolużi, u l-
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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.

preservazzjoni u l-iżvilupp tal-wirt storiku u 
kulturali ma’ miżuri li jippromwovu l-
imprenditorjat, ix-xogħol lokali u l-iżvilupp 
komunitarju, kif ukoll il-provediment ta’ 
servizzi għall-popolazzjoni waqt li jitqiesu l-
istrutturi demografiċi li qed jinbidlu u l-
mobiltà sostenibbli.

Or. es

Emenda mressqa minn Alfonso Andria

Emenda 259
Artikolu 8, Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. L-ERDF għandu jgħin, fost affarijiet 
oħra, biex jitneħħew fruntieri relatati mad-
disinn sabiex jagħmilha possibbli għal 
persuni b'diżabilità li jkollhom aċċess u li 
jużaw postijiet ta' l-arti, mużewijiet, u 
postijiet ta' wirjiet.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Li jitneħħew fruntieri relatati mad-disinn, u l-ħtieġa ta' aċċessibilità ġenerali sabiex jgħinu 
persuni b'diżabilità, li japplikaw ukoll għal postijiet rikreattivi, għandhom jitniżżlu fost l-
għanijiet speċifiċi ta' l-ERDF, peress li dawn iħarsu kompletament il-prinċipju u l-valuri li 
jinfurmaw l-Unjoni.  

Emenda mressqa minn Salvatore Tatarella

Emenda 260
Artikolu 8, paragrafu 1, subparagrafu 2

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 għandha tkun maħsuba biex ittejjeb l-
ambjent urban permezz ta' l-iżvilupp mill-
ġdid ta’ żoni urbani ftit li xejn użati, u l-
protezzjoni u l-iżvilupp tal-wirt storiku u 
kulturali, billi tipprovdi miżuri xierqa li 
jippromwovu l-imprenditorjat, ix-xogħol 
lokali u l-iżvilupp ta' modi lokali ta' 
għixien, kif ukoll tistabbilixxi servizzi għaċ-
ċittadini filwaqt li jitqiesu l-istrutturi 
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demografiċi li qed jinbidlu.

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-tieni parti ta' l-Artikolu 8(1) ġiet ifformulata mill-ġdid sabiex tinġibed l-attenzjoni lejn il-
fatt li l-istrateġiji msemmija fl-ewwel parti jistgħu jinvolvu varjetà ta' problemi u huma 
maħsuba biex itejbu l-ambjent inġenerali.

Emenda mressqa minn Arlene McCarthy

Emenda 261
Artikolu 8, Paragrafu 2

2. 2. B’deroga mill-Artikolu 33(2) tar-
Regolament (KE) Nru (…), l-iffinanzjar ta’ 
l-ERDF għal miżuri taħt l-għan tal-
“Kompetittività reġjonali u x-xogħol” li 
jaqgħu fl-għan tar-Regolament (KE) Nru 
(…) fuq il-Fond Soċjali Ewropew għandu 
jitla’ għal 10% tal-prijorità kkonċernata. 

2. 2. Bħala deroga mill-Artikolu 33(2) tar-
Regolament (KE) Nru (…), l-iffinanzjar ta’ 
l-ERDF għal miżuri skond l-objettiv tal-
“Kompetittività reġjonali u x-xogħol” li 
jaqgħu taħt l-iskop tar-Regolament (KE) Nru 
(…) dwar il-Fond Soċjali Ewropew għandu 
jitla’ għal massimu ta' 20% tal-prijorità 
kkonċernata. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li għandha tkun imsaħħa l-esperjenza pożittiva ta' l-Inizjattiva tal-Komunità URBAN, 
l-ERDF għandu jkun permess li jiffinanzja miżuri tat-tip ESF f'zoni urbani sa 20%, sabiex 
jippermetti li z-zoni urbani jiddefinixxu b'mod aktar flessibbli l-miżuri adattati sabiex 
jindirizzaw l-isfidi lokali.

Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 262
Artikolu 8, paragrafu 2

2. B'deroga mill-Artikolu 33(2) tar-
Regolament (KE) Nru (...), l-iffinanzjar ta' l-
ERDF għal miżuri taħt l-għan tal-
"Kompetittività reġjonali u x-xogħol" li 
jaqgħu fl-għan tar-Regolament (KE) N° (…) 
fuq il-Fond Soċjali Ewropew għandu jitla' 
għal 10% tal-prijorità konċernata.

2. B'deroga mill-Artikolu 33(2) tar-
Regolament (KE) Nru (...), l-iffinanzjar ta' l-
ERDF għal miżuri skond l-għan tal-
"Konverġenza u" skond l-għan tal-
"Kompetittività reġjonali u x-xogħol" li 
jaqgħu fi ħdan l-għan tar-Regolament (KE) 
N° (…) dwar il-Fond Soċjali Ewropew 
għandu jitla' għal 20% tal-prijorità 
konċernata  
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li l-assitenza finanzjarja ogħla ta' l-ERDF issir possibli meta din tkun 
neċessarja għall-implimentazzjoni tal-proġett li jaqa' fi ħdan il-programm operattiv ta' l-ESF.
Barra minn dan, m'hemm l-ebda raġuni rilevanti sabiex din ir-regola tillimita ruħha biss 
għall-għan tal-"Kompetittivita' reġjonali u x-xogħol" għax ħafna operazzjonijiet kofinanzjati 
mill-Fond Soċjali Ewropew jaqgħu fi ħdan ll-għan tal-"Konverġenza". Huwa għalhekk li jien 
qiegħed nipproponi li nwessgħuha wkoll biex tinkludi l-għan tal-"Konverġenza".

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 263
Artikolu 9

Inħawi rurali u oħrajn li jiddependu mis-
sajd

L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
jiżguraw il-kumplementarjetà u l-
konsistenza bejn il-miżuri kofinanzjati mill-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali (EAFRD) skond ir-Regolament 
(KE) Nru (…) u dawk kofinanzjati mill-
Fond Ewropew għas-Sajd (EFF) skond ir-
Regolament (KE) Nru (…), min-naħa 
waħda, u l-programmi kofinanzjati mill-
ERDF, min-naħa l-oħra.

L-intervent ta’ l-ERDF f’inħawi rurali u 
f’inħawi li jiddependu mis-sajd għandu 
jikkonċentra fuq id-diversifikazzjoni 
ekonomika ta’ dawn l-oqsma, fosthom:
1) l-infrastruttura biex titjieb l-
aċċessibbiltà;
2)it-tħaffif ta’ l-iżvilupp ta’ networks ta’ 
telekomunikazzjoni u servizzi f’inħawi 
rurali;
3) l-iżvilupp ta’ ħidmiet ekonomiċi ġodda 
barra l-oqsma ta’ l-agrikoltura u s-sajd;
4) it-tisħiħ tar-rabtiet bejn inħawi urbani u 
rurali;
5) l-iżvilupp tat-turiżmu u tal-kumditajiet 
rurali.

imħassar
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L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
jiżguraw il-kumplementarjetà u l-koerenza 
bejn l-azzjonijiet kofinanzjati mill-EAFRD 
u dawk kofinanzjati mill-EFF min-naħa 
waħda, u l-azzjonijiet kofinanzjati mill-
ERDF min-naħa l-oħra. Għal dan il-għan, 
għall-azzjonijiet taħt il-punti 1), 3) u 5) l-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu meta 
se jħejju l-kriterji ta’ demarkazzjoni ċara 
tal-programmi ta’ l-operat għall-azzjonijiet 
li għandhom ikunu appoġġjati mill-ERDF 
bis-saħħa ta’ dan l-Artikolu, min-naħa 
waħda, jew mill-EAFRD bis-saħħa ta’ l-
Artikolu 49(1), a), b) u i) tar-Regolament 
(KE) Nru (…) għall-inħawi rurali, jew 
mill-EFF bis-saħħa ta’ l-Artikolu (…) tar-
Regolament (KE) Nru (…) għall-inħawi li 
jiddependu fuq is-sajd.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull reġjun huwa differenti u d-deċiżjoni dwar liema prijoritajiet huma l-aktar applikabbli 
għalihom għandha titħalla f'idejn ir-reġjuni nfushom.  

Emenda mressqa minn Alyn Smith

Emenda 264
Artikolu 9, paragrafu 1

L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
jiżguraw il-kumplementarjetà u l-
konsistenza bejn il-miżuri kofinanzjati mill-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali (EAFRD) skond ir-Regolament (KE) 
Nru (…) u dawk kofinanzjati mill-Fond 
Ewropew għas-Sajd (EFF) skond ir-
Regolament (KE) Nru (…), min-naħa 
waħda, u l-programmi kofinanzjati mill-
ERDF, min-naħa l-oħra.

L-Istati Membri u l-awtoritajiet reġjonali u 
lokali għandhom jiżguraw il-
kumplimentarjetà u l-konsistenza bejn il-
miżuri kofinanzjati mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (EAFRD) 
skond ir-Regolament (KE) Nru (…) u l-
miżuri kofinanzjati mill-Fond Ewropew 
għas-Sajd (EFF) skond ir-Regolament (KE) 
Nru (…), min-naħa waħda, u l-programmi 
kofinanzjati mill-ERDF, min-naħa l-oħra.

Or. en
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Emenda mressqa minn Richard Howitt, Catherine Stihler

Emenda 265
Artikolu 9, Paragrafu 2

L-intervent ta’ l-ERDF f’inħawi rurali u 
f’inħawi li jiddependu mis-sajd għandu 
jikkonċentra fuq id-diversifikazzjoni 
ekonomika ta’ dawn l-oqsma, fosthom:

L-intervent ta’ l-ERDF fi nħawi rurali u 
fi’nħawi li jiddependu mis-sajd għandu 
jikkonċentra fuq miżuri sabiex jiġu 
indirizzati l-problemi ekonomiċi, ambjentali 
u soċjali li jaffettwaw dawn l-oqsma u l-
bżonn li jiġu żviluppati miżuri ta' 
diversifikazzjoni fosthom:

1) l-infrastruttura biex titjieb l-aċċessibbiltà; 1) l-infrastruttura biex titjieb l-aċċessibilità;

2)it-tħaffif ta’ l-iżvilupp ta’ networks ta’ 
telekomunikazzjoni u servizzi f’inħawi 
rurali;

2)it-tħaffif ta’ l-iżvilupp ta’ networks ta’ 
telekomunikazzjoni u servizzi fi nħawi 
rurali;

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

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

4) it-tisħiħ tar-rabtiet bejn inħawi urbani u 
rurali;

4) it-tisħiħ tar-rabtiet bejn inħawi urbani u 
rurali;

5) l-iżvilupp tat-turiżmu u tal-kumditajiet 
rurali.

5) l-iżvilupp tat-turiżmu u tal-kumditajiet 
rurali.
6) promozzjoni ta' imprenditorjat u miżuri 
sabiex jinħoloq xogħol lokali;
7) Żvilupp komunitarju.

Or. en

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 266
Artikolu 9, paragrafu 2, punti 1 sa 5 u paragrafu 3

1) l-infrastruttura biex titjieb l-aċċessibbiltà; 1) l-infrastruttura biex titjieb l-aċċessibiltà u 
biex titjieb is-sbuħija tar-reġjun;

2) it-tħaffif ta’ l-iżvilupp ta’ networks ta’ 
telekomunikazzjoni u servizzi f’inħawi 
rurali;

2) it-tħaffif ta’ l-iżvilupp ta’ netwerks ta’ 
telekomunikazzjoni u servizzi f’inħawi rurali 
u l-ħolqien ta' xogħlijiet ta' kwalità għolja 
barra mis-settur agrikolu u minn dak tas-
sajd;

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

3) l-iżvilupp ta' ħidmiet ekonomiċi ġodda, 
b'mod partikulari l-promozzjoni ta' SMEs, 
ta' negozji ta' l-artiġġjanat u l-ħolqien ta' 
kumpaniji barra mis-settur agrikolu u minn 
dak tas-sajd;
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3a) l-iżvilupp ta' l-edukazzjoni u ta' 
istituzzjonijiet ta' riċerka f'zoni rurali, 
imma bl-esklużjoni ta' miżuri ffinanzjati 
mill-Fond Soċjali Ewropew (ESF);

4) it-tisħiħ tar-rabtiet bejn inħawi urbani u 
rurali;

4) it-tisħiħ tar-rabtiet bejn inħawi urbani u 
rurali;

4a) it-titjib fil-kwalità ta' istituzzjonijiet 
kulturali u tal-ħajja kulturali;

5) l-iżvilupp tat-turiżmu u tal-kumditajiet 
rurali.

5) l-iżvilupp tat-turiżmu u tal-kumditajiet 
rurali.

L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
jiżguraw il-kumplementarjetà u l-koerenza 
bejn l-azzjonijiet ko-finanzjati mill-EAFRD 
u dawk ko-finanzjati mill-EFF min-naħa 
waħda, u l-azzjonijiet ko-finanzjati mill-
ERDF min-naħa l-oħra. Għal dan il-għan, 
għall-azzjonijiet taħt il-punti 1), 3) u 5) l-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu meta 
se jħejju l-kriterji ta’ demarkazzjoni ċara tal-
programmi ta’ l-operat għall-azzjonijiet li 
għandhom ikunu appoġġjati mill-ERDF bis-
saħħa ta’ dan l-Artikolu, min-naħa waħda, 
jew mill-EAFRD bis-saħħa ta’ l-Artikolu 
49(1), a), b) u i) tar-Regolament (KE) Nru 
(…) għall-inħawi rurali, jew mill-EFF bis-
saħħa ta’ l-Artikolu (…) tar-Regolament 
(KE) Nru (…) għall-inħawi li jiddependu 
fuq is-sajd.

L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
jiżguraw il-kumplementarjetà u l-koerenza 
bejn l-azzjonijiet ikkofinanzjati mill-EAFRD 
u dawk ikkofinanzjati mill-EFF min-naħa 
waħda, u l-azzjonijiet ikkofinanzjati mill-
ERDF skond il-qafas nazzjonali ta' 
referenza strateġika min-naħa l-oħra. Għal 
dan il-għan, għal azzjonijiet skond il-punti 
1), 3) u 5) l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu meta se jħejju l-kriterji ta’ 
demarkazzjoni ċara tal-programmi ta’ l-
operat għall-azzjonijiet li għandhom ikunu 
appoġġjati mill-ERDF bis-saħħa ta’ dan l-
Artikolu, min-naħa waħda, jew mill-EAFRD 
bis-saħħa ta’ l-Artikolu 49(1), a), b) u i) tar-
Regolament (KE) Nru (…) għall-inħawi 
rurali, jew mill-EFF bis-saħħa ta’ l-Artikolu 
(…) tar-Regolament (KE) Nru (…) għall-
inħawi li jiddependu fuq is-sajd. Din id-
demarkazzjoni hi ta' natura teknika u ma 
tistax ixxekkel l-iżvilupp uniformi integrat.

Or. de

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 267
Artikolu 9, Paragrafu 2

L-intervent ta’ l-ERDF f’inħawi rurali u 
f’inħawi li jiddependu mis-sajd għandu 
jikkonċentra fuq id-diversifikazzjoni 
ekonomika ta’ dawn l-oqsma, fosthom:

L-intervent ta’ l-ERDF f’inħawi rurali u 
f’inħawi li jiddependu mis-sajd għandu 
jikkonċentra, mingħajr ma jissottovaluta l-
prinċipju ta' sostenibilità, fuq id-
diversifikazzjoni ekonomika ta’ dawn l-
inħawi, fosthom:
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Or. pt

Ġustifikazzjoni

B'konsistenti mal-konklużjonijiet maħruġa wara l-Kunsill Ewropew ta' Göteborg tal-15 u tas-
16 ta' Ġunju 2001.

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 268
Artikolu 9, paragrafu 2, punt 5)

5) l-iżvilupp tat-turiżmu u tal-kumditajiet 
rurali.

5) l-iżvilupp sostenibbli tat-turiżmu u tal-
kumditajiet rurali.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Konsistenti mal-konklużjonijiet maħruġa wara l-Kunsill Ewropew ta' Göteborg tal-15 u tas-
16 ta' Ġunju 2001.

Emenda mressqa minn Alyn Smith

Emenda 269
Artikolu 9, paragrafu 3

L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
jiżguraw il-kumplementarjetà u l-koerenza 
bejn l-azzjonijiet ko-finanzjati mill-EAFRD 
u dawk ko-finanzjati mill-EFF min-naħa 
waħda, u l-azzjonijiet ko-finanzjati mill-
ERDF min-naħa l-oħra. Għal dan il-għan, 
għall-azzjonijiet taħt il-punti 1), 3) u 5) l-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu meta 
se jħejju l-kriterji ta’ demarkazzjoni ċara tal-
programmi ta’ l-operat għall-azzjonijiet li 
għandhom ikunu appoġġjati mill-ERDF bis-
saħħa ta’ dan l-Artikolu, min-naħa waħda, 
jew mill-EAFRD bis-saħħa ta’ l-Artikolu 
49(1), a), b) u i) tar-Regolament (KE) Nru 
(…) għall-inħawi rurali, jew mill-EFF bis-
saħħa ta’ l-Artikolu (…) tar-Regolament 
(KE) Nru (…) għall-inħawi li jiddependu 
fuq is-sajd.

L-Istati Membri u l-awtoritajiet reġjonali u 
lokali għandhom jiżguraw il-
kumplementarjetà u l-koerenza bejn l-
azzjonijiet ikkofinanzjati mill-EAFRD u 
dawk ikkofinanzjati mill-EFF min-naħa 
waħda, u l-azzjonijiet ikkofinanzjati mill-
ERDF min-naħa l-oħra. Għal dan il-għan, 
għal azzjonijiet skond il-punti 1), 3) u 5) l-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu meta 
se jħejju l-kriterji ta’ demarkazzjoni ċara tal-
programmi ta’ l-operat għall-azzjonijiet li 
għandhom ikunu appoġġjati mill-ERDF bis-
saħħa ta’ dan l-Artikolu, min-naħa waħda, 
jew mill-EAFRD bis-saħħa ta’ l-Artikolu 
49(1), a), b) u i) tar-Regolament (KE) Nru 
(…) għall-inħawi rurali, jew mill-EFF bis-
saħħa ta’ l-Artikolu (…) tar-Regolament 
(KE) Nru (…) għall-inħawi li jiddependu 
fuq is-sajd.
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Or. en

Emenda mressqa minn Brigitte Douay and Bernadette Bourzai

Emenda 270
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’ ħidmiet ekonomiċi ġodda 
barra mis-settur agrikolu u minn dak tas-
sajd, inkluż il-ħolqien, it-teħid fil-pussess u 
l-iżvilupp ta' intrapriżi żgħar, mikro u ta' l-
arteġġjanat;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ għal dawn l-intrapriżi hi miżura importanti għall-iżvilupp rurali. L-intrapriżi żgħar 
ħafna għandhom irwol importanti fil-ħolqien ta' impjiegi.

Emenda mressqa minn Alyn Smith

Emenda 271
Artikolu 9, paragrafu 2, punt 5

5) l-iżvilupp tat-turiżmu u tal-kumditajiet 
rurali.

5) l-iżvilupp ta' forom sostenibbli ta'
turiżmu u ta' kumditajiet rurali.

Or. en

Emenda mressqa minn Catherine Stihler

Emenda 272
Artikolu 9, paragrafu 2, punt 5)

5) l-iżvilupp tat-turiżmu u tal-kumditajiet 
rurali.

5) l-iżvilupp ta' turiżmu sostenibbli u tal-
kumditajiet rurali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tikkonforma mar-referenza preċedenti għat-turiżmu u għall-aġenda ta' Gothenburg.
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Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 273
Artikolu 9, paragrafu 2, punt 5a (ġdid)

5a) il-produzzjoni ta' 'biofuels'  u/jew l-użu 
ta' enerġija li ġejja minn sorsi li jiġġeddu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iz-zoni rurali għandhom jikkontribwixxu għall-għan ambizzjuż ta' l-Unjoni Ewropea li 
tipproduċi 12% tad-dħul gross tal-konsum ta' l-enerġija billi tuża sorsi ta' energija li 
tiġġedded.

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 274
Artikolu 9, paragrafu 2, punt (5 a) (ġdid)

(5a) il-ħarsien tal-wirt kulturali, l-iżvilupp 
ta' infrastruttura kulturali u ta' kultura 
populari. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-investimenti fl-infrastruttura kulturali għandhom influwenza importanti fuq is-sitwazzjoni 
soċjali u ekonomika fir-reġjun. Dawn huma sors ta' impiegi ġodda u jikkontribwixxu għat-
titjib fil-kwalità tal-ħajja ta' l-abitanti lokali.

Emenda mressqa minn Gábor Harangozó

Emenda 275
Artikolu 9, paragrafu 2, punt (5 b) (ġdid)

(5b) investimenti fl-effiċjenza enerġetika 
(infrastruttura, appoġġ tekniku u l-
provediment ta' informazzjoni lil 
utilizzaturi finali).

Or. en
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Emenda mressqa minn Bernadette Bourzai

Emenda 276
Artikolu 9, l-aħħar paragrafu

L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
jiżguraw il-kumplementarjetà u l-koerenza 
bejn l-azzjonijiet ko-finanzjati mill-EAFRD 
u dawk ko-finanzjati mill-EFF min-naħa 
waħda, u l-azzjonijiet ko-finanzjati mill-
ERDF min-naħa l-oħra. Għal dan il-għan, 
għall-azzjonijiet taħt il-punti 1), 3) u 5) l-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu meta 
se jħejju l-kriterji ta’ demarkazzjoni ċara tal-
programmi ta’ l-operat għall-azzjonijiet li 
għandhom ikunu appoġġjati mill-ERDF bis-
saħħa ta’ dan l-Artikolu, min-naħa waħda, 
jew mill-EAFRD bis-saħħa ta’ l-Artikolu 
49(1), a), b) u i) tar-Regolament (KE) Nru 
(…) għall-inħawi rurali, jew mill-EFF bis-
saħħa ta’ l-Artikolu (…) tar-Regolament 
(KE) Nru (…) għall-inħawi li jiddependu
fuq is-sajd.

L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
jiżguraw il-kumplementarjetà u l-koerenza 
bejn l-azzjonijiet ikkofinanzjati mill-EAFRD 
u dawk ikkofinanzjati mill-EFF min-naħa 
waħda, u l-azzjonijiet ikkofinanzjati mill-
ERDF min-naħa l-oħra. Għal dan il-għan, 
għal azzjonijiet skond il-punti 1), 3) u 5) l-
Istati Membri u l-imsieħba relevanti 
għandhom jistabbilixxu kriterji ċari ta' 
demarkazzjoni matul il-preparazzjoni ta' 
programmi operattivi għall-azzjonijiet li se 
jkunu appoġġjati mill-ERDF skond dan l-
Artikolu, fuq naħa, jew mill-EAFRD skond 
l-Artikolu 49(1), a), b) u i) tar-Regolament 
(KE) Nru (...) fil-każ ta' zoni rurali, jew mill-
EFF skond l-Artikolu (...) tar-Regolament 
(KE) Nru (...) għal zoni dipendenti fuq is-
sajd. Għandhom jiżguraw ukoll bilanċ 
xieraq bejn id-dimensjoni settorjali 
(agrikultura u sajd) u d-dimensjoni 
territorjali fl-użu ta' riżorsi finanzjarji 
trasferiti mill-politika koeżiva għall-
EAFRD u l-EFF.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-riżorsi finanzjarji li jiġu trasferiti mill-politika ta' koeżjoni għal dawn l-istrumenti ġodda 
m'għandhomx jintużaw biss biex jappoġġjaw attivitajiet tradizzjonali ta' l-agrikultura u tas-
sajd meta l-iżvilupp territorjali integrat ta' dawn iz-zoni jirrikjedi diversifikazzjoni 
ekonomika.

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 277
Artikolu 9, paragrafu 3

L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
jiżguraw il-kumplementarjetà u l-koerenza 
bejn l-azzjonijiet kofinanzjati mill-EAFRD u 

L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
jiżguraw il-kumplimentarjetà u l-koerenza 
bejn l-azzjonijiet kofinanzjati mill-EAFRD u 
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dawk kofinanzjati mill-EFF min-naħa 
waħda, u l-azzjonijiet kofinanzjati mill-
ERDF min-naħa l-oħra. Għal dan il-għan, 
għall-azzjonijiet taħt il-punti 1), 3) u 5) l-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu meta 
se jħejju l-kriterji ta’ demarkazzjoni ċara tal-
programmi ta’ l-operat għall-azzjonijiet li 
għandhom ikunu appoġġjati mill-ERDF bis-
saħħa ta’ dan l-Artikolu, min-naħa waħda, 
jew mill-EAFRD bis-saħħa ta’ l-Artikolu 
49(1), a), b) u i) tar-Regolament (KE) Nru 
(…) għall-inħawi rurali, jew mill-EFF bis-
saħħa ta’ l-Artikolu (…) tar-Regolament 
(KE) Nru (…) għall-inħawi li jiddependu 
fuq is-sajd.

l-azzjonijiet kofinanzjati mill-EFF min-naħa 
waħda, u l-azzjonijiet kofinanzjati mill-
ERDF min-naħa l-oħra. Għal dan il-għan, 
fil-każ ta' l-azzjonijiet taħt il-punti 1), 3) u 5) 
l-Istati Membri, u r-reġjuni u l-awtoritajiet 
lokali tagħhom għandhom jistabbilixxu 
meta se jħejju l-kriterji ta’ demarkazzjoni 
ċara tal-programmi ta’ l-operat għall-
azzjonijiet li għandhom ikunu appoġġjati 
mill-ERDF bis-saħħa ta’ dan l-Artikolu, 
min-naħa waħda, jew mill-EAFRD bis-
saħħa ta’ l-Artikolu 49(1), a), b) u i) tar-
Regolament (KE) Nru (…) għall-inħawi 
rurali, jew mill-EFF bis-saħħa ta’ l-Artikolu 
(…) tar-Regolament (KE) Nru (…) għall-
inħawi li jiddependu fuq is-sajd.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Azzjonijiet li jaffettwaw oqsma sub-nazzjonali għandhom jiġu deċiżi flimkien mar-reġjuni u l-
awtoritajiet lokali konċernati, speċjalement meta qegħdin jiġu stabbiliti kriterji.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 278
Artikolu 10

Inħawi bi żvantaġġi naturali

Il-programmi reġjonali kofinanzjati mill-
ERDF li jkopru nħawi bi żvantaġġi 
naturali kif hemm imsemmi fl-Artikolu 
52(1) b) tar-Regolament (KE) Nru (…) 
għandhom jagħtu attenzjoni speċjali biex 
ikunu indirizzati d-diffikultajiet speċifiċi ta’ 
dawk l-inħawi.

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.

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull reġjun huwa differenti u d-deċiżjoni dwar liema prijoritajiet huma l-aktar applikabbli 
għalihom għandha titħalla f'idejn ir-reġjuni nfushom.  

Emenda mressqa minn Konstantinos Hatzidakis

Emenda 279
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.

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

Bħala deroga mill-Artikolu 3, paragrafu 2 
ta' dan ir-Regolament, l-ERDF għandu 
jikkofinanzja n-nefqa operattiva f'zoni li 
huma bla dubju żvantaġġati bi qbil ma' l-
Artikolu 52, paragrafu 3, punt (b) tar-
Regolament (KE) Nru (...) sabiex titnaqqas 
l-ispiża addizzjonali magħmula minħabba 
l-karatteristiċi ta' dawn iz-zoni, bl-
eċċezzjoni ta' prodotti li jaqgħu taħt l-
Anness I tat-Trattat kif ġej:
a) appoġġ għal servizzi tat-trasport 
ta'oġġetti u għajnuna inizjali għal servizzi 
ta' trasport.
b)appoġġ biex jiġu trattati problemi 
marbuta mas-suq lokali tax-xogħol.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hi marbuta mal-gżejjer affettwati minn spejjeż addizzjonali tat-trasport 
minħabba l-iżvantaġġi li jiffaċċjaw minħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħhom li titlob 
attenzjoni speċjali fil-kuntest ta' koeżjoni territorjali, ekonomika u soċjali (kif rikonoxxut fl-
Artikolu III-220 tat-Trattat dwar il-Kostituzzjoni).
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Emenda mressqa minn Michl Ebner

Emenda 280
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.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 3 u 4, l-
ERDF għandu jgħin b’mod partikulari fl-
iffinanzjar ta’ investimenti maħsuba biex 
itejbu l-aċċessibbiltà, jippromwovu u 
jiżviluppaw ħidmiet ekonomiċi marbuta 
mal-wirt kulturali, jippromwovu l-
integrazzjoni ekonomika u soċjali, 
speċjalment f'oqsma multikulturali u 
multilingwi, jippromwovu l-użu sostenibbli 
tar-riżorsi naturali, u li jistimulaw is-settur
tat-turiżmu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' l-iffinanzjar ta' l-ERDF f'oqsma multikulturali, b'mod partikulari, għandu jiġi 
msemmi b'mod espliċitu f'dan l-artikolu. L-oqsma multikulturali u multilingwi jkunu 
normalment minn ta' quddiem meta jintużaw l-Fondi ta' l-ERDF biex jippromwovu kulturi u 
lingwi differenti.

Emenda mressqa minn Gerardo Galeote Quecedo

Emenda 281
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.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 3 u 4, l-
ERDF għandu jgħin b’mod partikulari fl-
iffinanzjar ta’ investimenti maħsuba biex 
itejbu l-aċċessibbiltà, jippromwovu u 
jiżviluppaw ħidmiet ekonomiċi li jevitaw it-
tnaqqis tal-popolazzjoni tagħhom u li 
jinkoraġġixxu l-iżvilupp tagħhom, filwaqt li 
fl-istess ħin jiżguraw il-ħarsien tal-wirt 
kulturali tagħhom, jippromwovu l-użu 
sostenibbli tar-riżorsi naturali, u li 
jistimulaw is-settur tat-turiżmu.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-diffikultajiet ta' żvilupp li jiffaċċjaw zoni bi żvantaġġi naturali permanenti jwasslu għal 
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tnaqqis fil-popolazzjoni għax ikun hemm diffikultajiet kbar ħafna fl-aċċess għax-xogħol.

Emenda mressqa minn Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, u Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emenda 282
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.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 3 u 4, l-
ERDF għandu jgħin b’mod partikulari fl-
iffinanzjar ta’ investimenti maħsuba biex 
itejbu l-aċċessibiltà, 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.), 
jippromwovu l-użu sostenibbli tar-riżorsi 
naturali, u jistimulaw is-settur tat-turiżmu

Or. es

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 283
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.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 3 u 4, l-
ERDF għandu jgħin b’mod partikulari fl-
iffinanzjar ta’ investimenti maħsuba biex 
itejbu l-aċċessibbiltà fil-livelli kollha, 
jippromwovu, jiżviluppaw u jiddiversifikaw
ħidmiet ekonomiċi sostenibbli marbuta mal-
wirt kulturali, jippromwovu l-użu sostenibbli 
tar-riżorsi naturali, u li jistimulaw is-settur
tat-turiżmu.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

B'konsistenza ma' l-Artikoli 3 u 4 tal-konklużjonijiet maħruġa wara l-Kunsill Ewropew ta' 
Göteborg tal-15 u tas-16 ta' Ġunju 2001.
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Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 284
Artikolu 11, paragrafu 1

Skond l-allokazzjoni addizzjonali msemmija 
fl-Artikolu 16(1) d) tar-Regolament (KE) 
Nru (…) u b’deroga mill-Artikolu 3(2) ta’ 
dan ir-Regolament, il-ERDF għandu 
jiffinanzja l-għajnuna ta’ l-operat fl-iktar 
reġjuni mbiegħda biex jittaffew l-ispejjeż 
żejda li jkunu saru fl-oqsma koperti bl-
Artikolu 4 u fl-oqsma addizzjonali li ġejjin, 
ħlief għall-prodotti li jaqgħu fl-Anness I 
għat-Trattat:

Skond l-allokazzjoni addizzjonali msemmija 
fl-Artikolu 16(1) d) tar-Regolament (KE) 
Nru (…) u b’deroga mill-Artikolu 3(2) ta’ 
dan ir-Regolament, u skond l-Artikolu 
299(2) tat-Trattat tal-KE, l-ERDF għandu 
jiffinanzja l-għajnuna operattiva fl-iktar 
reġjuni mbiegħda biex jittaffew l-ispejjeż 
żejda li jkunu saru fl-oqsma koperti bl-
Artikolu 4 u fl-oqsma addizzjonali li ġejjin, 
ħlief għall-prodotti li jaqgħu fl-Anness I 
għat-Trattat:

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-bżonn li jiġu applikati dispożizzjonijiet eżistenti tat-Trattat, fosthom l-Artikolu 299(2), 
għandu jkun ċar.

Emenda mressqa minn Sérgio Marques

Emenda 285
Artikolu 11, paragrafu 1

Skond l-allokazzjoni addizzjonali msemmija 
fl-Artikolu 16(1) d) tar-Regolament (KE) 
Nru (…) u b’deroga mill-Artikolu 3(2) ta’ 
dan ir-Regolament, l-ERDF għandu 
jiffinanzja l-għajnuna ta’ l-operat fl-iktar 
reġjuni mbiegħda biex jittaffew l-ispejjeż 
żejda li jkunu saru fl-oqsma koperti bl-
Artikolu 4 u fl-oqsma addizzjonali li ġejjin, 
ħlief għall-prodotti li jaqgħu fl-Anness I 
għat-Trattat:

(Ma jaffettwax il-verżjoni bl-Ingliż.)

Or. pt

Ġustifikazzjoni

(Ma jaffettwax il-verżjoni bl-Ingliż.)



PE 357.528v01-00 136/150 AM\562438MT.doc

MT

Emenda mressqa minn Gerardo Galeote Quecedo u Fernando Fernández Martín

Emenda 286
Artikolu 11, paragrafu 1

Skond l-allokazzjoni addizzjonali msemmija 
fl-Artikolu 16(1) d) tar-Regolament (KE) 
Nru (…) u b’deroga mill-Artikolu 3(2) ta’ 
dan ir-Regolament, il-ERDF għandu 
jiffinanzja l-għajnuna ta’ l-operat fl-iktar 
reġjuni mbiegħda biex jittaffew l-ispejjeż 
żejda li jkunu saru fl-oqsma koperti bl-
Artikolu 4 u fl-oqsma addizzjonali li ġejjin, 
ħlief għall-prodotti li jaqgħu fl-Anness I 
għat-Trattat:

Skond l-allokazzjoni addizzjonali msemmija 
fl-Artikolu 16(1) d) tar-Regolament (KE) 
Nru (…) u b’deroga mill-Artikolu 3(2) ta’ 
dan ir-Regolament, l-ERDF għandu 
jiffinanzja l-għajnuna ta’ l-operat fl-iktar 
reġjuni mbiegħda biex jiġi evitat li l-ispejjeż 
żejda li jkunu saru fl-oqsma koperti bl-
Artikolu 4 u fl-oqsma addizzjonali li ġejjin, 
ħlief għall-prodotti li jaqgħu fl-Anness I 
għat-Trattat, jxekklu t-tlestija tas-suq uniku:

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjoni mbiegħda partikulari ta' dawn iz-zoni, u d-diffikultajiet involuti fit-trasport ta' 
oġġetti u fin-nuqqas ta' prodotti li jipprovdu s-swieq tagħhom, jirriżultaw f'restrizzjoni 
sinifikanti fl-integrazzjoni kompleta ta' dawn ir-reġjuni fis-suq.

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 287
Artikolu 12, punt 3 a (ġdid)

3a) ir-riżultati tal-valutazzjoni strateġika ta' 
l-impatt ambjentali skond id-Direttiva 
2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-valutazzjoni ta' l-effetti ta' 
ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent1;
––––––––––––––
1 ĠU L 197, 21.7.2001, p. 30.

Or. de

Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 288
Artikolu 12, punt (5), punt (b)

b) tabella li tispeċifika, għall-perjodu kollu 
ta’ pprogrammar u għal kull prijorità, l-

b) tabella li tispeċifika, għall-perjodu kollu 
ta’ pprogrammar u għal kull prijorità, l-
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ammont ta’ l-allokazzjoni finanzjarja sħiħa 
mill-Komunità u ta’ l-iffinanzjar pubbliku
nazzjonali li jaqbel, u r-rata ta’ l-għajnuna 
ta’ l-ERDF;

ammont ta’ l-allokazzjoni finanzjarja sħiħa 
mill-Komunità u ta’ l-iffinanzjar pubbliku 
nazzjonali totali li jaqbel, u r-rata ta’ l-
għajnuna ta’ l-ERDF;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun aħjar jekk wieħed jikkalkula l-kontribuzzjoni mill-Fondi fir-rigward tan-nefqa  
nazzjonali totali milli fir-rigward tan-nefqa pubblika nazzjonali totali. L-għan ewlieni huwa li 
jkun possibbli li fil-kontijiet eliġibbli jiġi inkluż ukoll l-infiq privat u għalhekk li l-iffinanzjar 
privat jitħaddem b'mod aktar effettiv.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Emenda 289
Artikolu 12, punt 4, sottopunt b a (ġdid)

ba) dettalji ta' eleġibilità u kriterji komuni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ERDF jaħseb fl-eleġibilità skond id-dispożizzjonijiet nazzjonali. Madankollu, f'dak li 
għandu x'jaqsam ma' kooperazzjoni bejn il-fruntieri u transnazzjonali hu essenzjali li tiġi 
ddeterminata n-nefqa eleġibbli konġunta u li jitfasslu l-kriterji komuni. Inkella, proġetti 
konġunti ġenwini jsiru iktar diffiċli jew anke impossibbli.

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 290
Artikolu 12, punt 6, sottopunt b

b) deskrizzjoni tas-sistemi tal-monitoraġġ u 
valutazzjoni kif ukoll il-kompożizzjoni tal-
kumitat tal-monitoraġġ;

b) deskrizzjoni tal-kriterji komuni ta' l-
għażla u tas-sistemi ta' l-immoniterjar u 
valutazzjoni kif ukoll il-kompożizzjoni tal-
kumitat ta' l-immoniterjar;

Or. de
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Emenda mressqa minn Bairbre de Brún

Emenda 291
Artikolu 12, punt 6, punt (e a) (ġdid)

ea) deskrizzjoni tal-ftehima, li għandha tiġi 
stabbilita billi kull Stat Membru 
jissottometti programm operattiv b'mod 
konġunt, skond l-Artikolu 10 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru (...), 
għall-involviment ta' l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali kif ukoll ta' kwalunkwe gruppi 
rilevanti ta' kooperazzjoni li taqsam il-
fruntiera matul il-fażi preparatorja tal-
programm u matul l-istadji li jkun imiss;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li, għall-iskop ta' l-għan tal- 'kooperazzjoni territorjali', l-Istati Membri 
jimplimentaw ir-regoli tas-sħubija. Il-Kummissjoni għalhekk għandha tistipula li l-
ammissibbilta' tal-proposti għall-programm operattiv tkun suġġetta għal ħtieġa mill-Istati 
Membri sabiex jispeċifikaw kif qegħdin jaħsbu sabiex jimplimentaw dawk ir-regoli u kif 
qegħdin jaħsbu biex jikooperaw ma' l-awtoritajiet reġjonali u għaqdiet ta' kooperazzjoni li 
taqsam il-fruntiera. 

Emenda mressqa minn Eluned Morgan, Catherine Stihler

Emenda 292
Artikolu 12, punt 7)

7) lista indikattiva ta’ proġetti maġġuri fit-
tifsira ta’ l-Artikolu 38 tar-Regolament 
(KE) Nru (…) ippjanata li tintbagħat matul 
il-perjodu ta’ pprogrammar.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li wieħed jinkludi lista ta' proġetti kbar qabel ma jibda l-programm jista' jkun li jkun qiegħed 
irażżan b'mod mhux xieraq jew jgħolli l-aspettattivi u s-suppożizzjonijiett b'mod falz. 
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Emenda mressqa minn Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, u Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Emenda 293
Artikolu 12, paragrafi 7 a u 7 b (ġodda)

(7a) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet reġjonali jipparteċipaw fl-
ippjanar u fis-segwitu ta' operazzjonijiet ta' 
kooperazzjoni bejn il-fruntieri u 
transnazzjonali. 
(7b) Għandu jkun possibbli li jiġu stabbiliti 
sottoprogrammi  ta' kooperazzjoni reġjonali 
fil-programmi ta' kooperazzjoni bejn il-
fruntieri. L-awtorità tat-tmexxija għandha 
tiżgura li l-awtoritajiet reġjonali kompetenti 
jipparteċipaw fil-proċess ta' ċertifikazzjoni 
u tista' tiddelega t-tmexxija ta' dan it-tip ta' 
sottoprogrammi lill-awtoritajiet reġjonali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li tiġi żgurata l-parteċipazzjoni ta' l-awtoritajiet reġjonali fil-programmi ta' 
kooperazzjoni bejn il-fruntieri u transnazzjonali, flimkien ma' l-għażla li jiġu stabbiliti 
sottoprogrammi ta' kooperazzjoni reġjonali biex tittejjeb l-applikazzjoni ta' dan it-tip ta' 
programmi.

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 294
Artikolu 12, punt 7 a (ġdid)

7a) ir-rakkomandazzjonijiet ta' l-imsieħba 
fir-rigward tal-programm operattiv.

Or. de

Emenda mressqa minn Bernadette Bourzai u Bernard Poignant

Emenda 295
Artikolu 12, subparagrafu 2 (ġdid)

Ir-reġjuni eleġibbli skond l-objettiv ta' 
'Kompetittività u impjiegi reġjonali' li jbatu 
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minn żvantaggi naturali jew ġeografiċi kif 
definit fl-Artikolu 52 tar-Regolament (KE) 
Nru (...) għandhom jirċievu kofinanzjar 
addizzjonali ta' 5%. Jekk dawn ir-reġjuni 
jbatu minn iktar minn żvantaġġ wieħed ta' 
dan it-tip, iż-żieda għandha tiġi rdoppjata 
għal 10% biex tikkunsidra l-kumbinazzjoni 
ta' żvantaġġi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta' 5% fil-limitu tan-nefqa pubblika kkofinanzjata mill-Fondi hi interessanti però din 
hi limitata wisq għall-iskop li jkunu jistgħu jintgħelbu l-iżvantaġġi naturali u demografiċi, ta' 
spiss f'kumbinazzjoni, li qed iħaffu l-proċess ta' tnaqqis fil-popolazzjoni f'zoni ta' muntanji u 
gżejjer.

Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 296
Artikolu 13

Ir-Regoli fuq l-eliġibbiltà tan-nefqa

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 55 
tar-Regolament (KE) Nru (…), il-
Kummissjoni tista’ tipproponi li jkun hemm 
regoli fuq l-eliġibbiltà għal ċerti kategoriji 
ta’ nefqa li jibdlu lil dawk nazzjonali wara 
li tkun saret talba mill-Istati Membri. Dawn 
ir-regoli tal-Komunità fuq l-eliġibbiltà tan-
nefqa huma adottati f’regolament tal-
Kummissjoni skond id-dispożizzjonijiet ta’ 
l-Artikolu 104(3) tar-Regolament (KE) Nru 
(…).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu jista' jitqies bħala mhux bżonjuż. Nefqiet oħra li mhux eliġibbli fuq il-livell ta' 
l-UE għandhom jissemmew fl-artikolu 7.
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Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 297
Artikolu 14, paragrafu 1, subparagrafu 2

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
segretarjat tekniku konġunt, li għandu jkollu 
postu fl-awtorità tat-tmexxija. Dan għandu 
jgħin lill-awtorità tat-tmexxija u lill-kumitat 
tal-monitoraġġ biex dan iwettaq l-obbligi 
rispettivi tiegħu.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
segretarjat tekniku konġunt, li għandu jkollu 
postu, b'mod funzjonali, fl-awtorità tat-
tmexxija. Dan għandu jgħin lill-awtorità tat-
tmexxija u lill-kumitat tal-immoniterjar biex 
dan iwettaq l-obbligi rispettivi tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-Segretarjat Tekniku Konġunt għall-programm ta' kooperazzjoni m'hemmx għalfejn ikun 
preżenti b'mod fiżiku fl-Awtorita' tat-Tmexxija.

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 298
Artikolu 14, paragrafu 1, subparagrafu 2

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
segretarjat tekniku konġunt, li għandu jkollu 
postu fl-awtorità tat-tmexxija. Dan għandu 
jgħin lill-awtorità tat-tmexxija u lill-kumitat 
tal-monitoraġġ biex dan iwettaq l-obbligi 
rispettivi tiegħu.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
segretarjat tekniku konġunt, li m'għandux
jkollu postu b'mod neċessarju fl-awtorità 
tat-tmexxija. Dan għandu jgħin lill-awtorità 
tat-tmexxija u lill-kumitat ta' l-immoniterjar
fit-twettiq ta' l-obbligi rispettivi tagħhom u 
għandu jwettaq miżuri ta' taħriġ għall-
imsieħba biex dawn ikunu jistgħu jwettqu l-
ħidma tagħhom fis-sħubija.

Or. de

Emenda mressqa minn Christa Prets 

Emenda 299
Artikolu 14, paragrafu 1, subparagrafu 2

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
segretarjat tekniku konġunt, li għandu 
jkollu postu fl-awtorità tat-tmexxija. Dan 
għandu jgħin lill-awtorità tat-tmexxija u 
lill-kumitat tal-monitoraġġ biex dan iwettaq 

imħassar
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l-obbligi rispettivi tiegħu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'termini operattivi l-awtorità tat-tmexxija tinsab f'pożizzjoni aħjar minn dik tal-komunità ta' 
l-Istati Membri kkonċernati biex twaqqaf segretarjat tekniku u biex tidħol fir-relazzjonijiet 
kontrattwali relevanti (ara l-emenda marbuta ma' l-Artikolu 14(2)).

Emenda mressqa minn Christa Prets

Emenda 300
Artikolu 14, paragrafu 1, subparagrafu 2

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
segretarjat tekniku konġunt, li għandu jkollu 
postu fl-awtorità tat-tmexxija. Dan għandu 
jgħin lill-awtorità tat-tmexxija u lill-kumitat 
tal-monitoraġġ biex dan iwettaq l-obbligi 
rispettivi tiegħu.

Wara li tikkonsulta lill-kumitat ta' l-
immoniterjar, l-awtorità tat-tmexxija 
għandha tistabbilixxi segretarjat tekniku, li 
għandu jkollu postu fl-awtorità tat-tmexxija.
Dan għandu jgħin lill-awtorità tat-tmexxija,
lill-kumitat ta' l-immoniterjar u lill-grupp 
ta' l-awdituri msemmija fil-paragrafu 2 fit-
twettiq ta' l-obbligi rispettivi tagħhom.
Sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni 
tal-kooperazzjoni li tkopri zoni kbar, l-Istati 
Membri jistgħu jwaqqfu punti nazzjonali 
ta' kuntatt.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'termini operattivi l-awtorità tat-tmexxija tinsab f'pożizzjoni aħjar minn dik tal-komunità ta' 
l-Istati Membri kkonċernati biex twaqqaf segretarjat tekniku u biex tidħol fir-relazzjonijiet 
kontrattwali relevanti. Il-grupp ta' l-awdituri għandu bżonn ukoll appoġġ tekniku mingħand 
is-segretarjat għall-ħidma tiegħu. Fir-rigward ta' programmi ta' kooperazzjoni 
transnazzjonali li jkopru zoni kbar (mill-inqas), il-punti nazzjonali ta' kuntatt, flimkien mas-
segretarjati tekniċi msemmija hawn fuq, urew ukoll il-valur tagħhom fil-passat, u għalhekk 
għandhom jissemmew ukoll b'mod espliċitu bħala strutturi ta' appoġġ li huma eleġibbli għall-
ikkofinanzjar. 
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Emenda mressqa minn Bairbre de Brún

Emenda 301
Artikolu 14, paragrafu 3

3. Kull Stat Membru li jkun qed jieħu sehem 
fil-programm ta’ l-operat għandu jaħtar 
rappreżentanti biex ipoġġu fuq il-kumitat 
tal-monitoraġġ imsemmi fl-Artikolu 64 tar-
Regolament (KE) Nru (…).

3. Kull Stat Membru li jkun qed jieħu sehem 
fil-programm operattiv għandu jaħtar 
rappreżentanti biex ipoġġu fuq il-kumitat 
tal-immoniterjar imsemmi fl-Artikolu 64 tar-
Regolament (KE) Nru (…) u għandu jara li 
jaħseb għal rappreżentanza adattata ta' l-
awtoritajiet lokali u reġjonali kkonċernati, 
kif ukoll għal kull grupp ta' kooperazzjoni 
li taqsam il-fruntieri kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-prinċipji tal- 'partnership' u tas-sussidjarjetà, l-Istati Membri għandhom 
jippermettu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali kif ukoll lil gruppi ta' kooperazzjoni li taqsam 
il-fruntieri sabiex ikunu rappreżentati b'mod xieraq fil-kumitati għall-immonitorjar.

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 302
Artikolu 14, paragrafu 3

3. Kull Stat Membru li jkun qed jieħu sehem 
fil-programm ta’ l-operat għandu jaħtar 
rappreżentanti biex ipoġġu fuq il-kumitat 
tal-monitoraġġ imsemmi fl-Artikolu 64 tar-
Regolament (KE) Nru (…).

3. Kull Stat Membru li jkun qed jieħu sehem 
fil-programm ta’ l-operat għandu jaħtar 
rappreżentanti biex ipoġġu fuq il-kumitat 
tal-monitoraġġ imsemmi fl-Artikolu 64 tar-
Regolament (KE) Nru (…), biex b'hekk 
jiżgura li l-awtoritajiet reġjonali u lokali li 
qed jieħdu sehem ikunu rappreżentati kif  
mistħoqq, skond il-qafas istituzzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Fid-dawl ta' l-irwol li l-korpi reġjonali u lokali kellhom, b' success, matul INTERREG III A, 
B, u Ċ, l-Istati Membri jkunu qed jimxu mal-prinċipji tal-'partnership' u s-sussidjarjeta' jekk 
jinkludu rappreżentanti ta' awtoritajiet reġjonali u lokali fost id-delegati għall-kumitat ta' 
mmonitorjar tal-programm ta' l-operat. Ir-rappreżentanti jintgħażlu minn dak il-korp 
pubbliku li jkun xieraq, fuq bażi ta' kull każ għalih.



PE 357.528v01-00 144/150 AM\562438MT.doc

MT

Emenda mressqa minn Adriana Poli Bortone 

Emenda 303
Artikolu 14, paragrafu 3

3. Kull Stat Membru li jkun qed jieħu sehem 
fil-programm ta’ l-operat għandu jaħtar 
rappreżentanti biex ipoġġu fuq il-kumitat 
tal-monitoraġġ imsemmi fl-Artikolu 64 tar-
Regolament (KE) Nru (…).

3. Kull Stat Membru li jkun qed jieħu sehem 
fil-programm operattiv għandu jaħtar 
rappreżentanti biex ipoġġu fuq il-kumitat ta' 
l-immoniterjar imsemmi fl-Artikolu 64 tar-
Regolament (KE) Nru (…) u għandu 
jipprova jaħseb f'rappreżentazzjoni xierqa 
ta' l-awtoritajiet lokali u reġjonali 
kkonċernati, b'konsistenza mas-sistemi 
istituzzjonali u konstituzzjonali rispettivi 
tagħhom.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-involviment ta' rappreżentanti tal-gvern reġjonali u lokali - kif propost mill-Kumitat tar-
Reġjuni - jgħin biex jagħtihom il-poter fit-tmexxija tal-Fondi Strutturali, kif ukoll jikkonforma 
mal-prinċipju ġenerali ta' sussidjarjetà.  

Emenda mressqa minn Alyn Smith

Emenda 304
Artikolu 14, paragrafu 3

3. Kull Stat Membru li jkun qed jieħu sehem 
fil-programm ta’ l-operat għandu jaħtar 
rappreżentanti biex ipoġġu fuq il-kumitat 
tal-monitoraġġ imsemmi fl-Artikolu 64 tar-
Regolament (KE) Nru (…).

3. Kull Stat Membru li jkun qed jieħu sehem 
fil-programm ta’ l-operat għandu jaħtar 
rappreżentanti biex ipoġġu fuq il-kumitat ta' 
l-immonitorjar imsemmi fl-Artikolu 64 tar-
Regolament (KE) Nru (…).u għandu jaħseb 
sabiex ikun hemm rappreżentanza 
addattata ta' l-awtoritajiet  reġjonali u 
lokali kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tar-'rapporteur' hija tajba ħafna, din hija modifika tal-proposta billi titħassar 
"ifittex li". Stati Membri għandhom ikunu kapaċi jiggarantixxu rappreżentazzjoni xierqa ta' 
awtoritajiet lokali u reġjonali fil-kumitati ta' l-immonitorjar.
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Emenda mressqa minn Bairbre de Brún

Emenda 305
Artikolu 14, paragrafu 3a (ġdid)

3 a. Stati Membri għandhom iwettqu dawn 
ix-xogħlijiet f'perjodu ta' żmien miftiehem 
mal-Kummissjoni sabiex jiġi evitat kull 
dewmien bla bżonn fit-twaqqif u l-
implimentazzjoni tal-programm ta' l-operat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi Stati membri u dipartimenti tal-gvern dewmu, bla bżonn, il-ħolqien tal-mekkaniżmi varji 
meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-programmi ta' fondi. Dan ħoloq tensjoni sinifikanti fuq il 
kapaċita' ta' l-awtorita' tat-tmexxija li tleħħaq mal-miri ta' l-infiq. Hemm bżonn li Stati 
Membri u d-dipartimenti tal-gvern tagħhom jimxu ma' skeda miftiehma għall-ħolqien tal-
programm sabiex jiġi evitat li dan jerġa' jseħħ fil-futur.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan, Catherine Stihler

Emenda 306
Artikolu 15

L-awtorità tat-tmexxija għandha twettaq l-
obbligi pprovduti fl-Artikolu 59 tar-
Regolament (KE) Nru (…), ħlief għal dawk 
li jikkonċernaw ir-regolarità ta’ l-operati u n-
nefqa f’rabta mar-regoli nazzjonali u tal-
Komunità. F’din ir-rabta, ir-
responsabbiltajiet tagħha għandhom ikunu 
limitati biex ikun ivverifikat jekk in-nefqa 
ta’ kull benefiċjarju li jkun qed jieħu sehem 
f’operat tkunx ġiet validata mill-awditur 
approvat.

L-awtorità tat-tmexxija għandha twettaq l-
obbligi pprovduti fl-Artikolu 59 tar-
Regolament (KE) Nru (…), ħlief għal dawk 
li jikkonċernaw ir-regolarità ta’ l-operati u n-
nefqa f’rabta mar-regoli nazzjonali u tal-
Komunità. F’din ir-rabta, ir-responsabiltajiet 
tagħha għandhom ikunu limitati biex ikun 
ivverifikat jekk in-nefqa ta’ kull benefiċjarju 
li jkun qed jieħu sehem f’operazzjoni tkunx 
ġiet validata mill-awditur kwalifikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li nirrazzjonalizzaw il-process tal-verifika tal-fondi strutturali. Awdituri 
approvati jkollhom bżonn jiġu assessjati mill-Kummisjoni, proċess li jkun burokratiku ħafna.
Awditur kwalifikat huwa biżżejjed.
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Emenda mressqa minn Eluned Morgan, Catherine Stihler

Emenda 307
Artikolu 16, Paragrafu 2

Kull Stat Membru għandu jiżgura li nefqa 
tkun tista’ tiġi validata mill-awdituri 
approvati fi żmien xahrejn.

Kull Stat Membru għandu jiżgura li nefqa 
tkun tista’ tiġi validata mill-awdituri 
kwalifikati fi żmien xahrejn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li nirrazzjonalizzaw il-process tal-verifika tal-fondi strutturali. Awdituri 
approvati jkollhom bżonn jiġu assessjati mill-Kummisjoni, proċess li jkun burokratiku ħafna.
Awditur kwalifikat huwa biżżejjed.

Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 308
Artikolu 19, paragrafu 2

2. L-azzjonijiet magħżula għall-programmi 
ta’ l-operat li jinvolvu networks ta’ 
kooperazzjoni u bdil ta’ esperjenza, kif 
hemm imsemmi fl-Artikolu 6(3), għandhom 
jinkludu mill-inqas tliet benefiċjarji minn 
mill-inqas tliet reġjuni ta’ mill-inqas żewġ 
Stati Membri, li għandhom jikkooperaw 
flimkien fil-modi li ġejjin għal kull operat: l-
iżvilupp konġunt, l-implimentazzjoni 
konġunta, il-forniment ta’ staff konġunt u l-
iffinanzjar konġunt.

2. L-operazzjonijiet magħżula għal
programmi operattivi li jinvolvu 
kooperazzjoni interreġjonali u netwerks ta’ 
kooperazzjoni u skambju ta’ esperjenzi, kif 
hemm imsemmi fl-Artikolu 6(3), għandhom 
jinkludu mill-inqas tliet benefiċjarji minn 
mill-inqas tliet reġjuni ta’ mill-inqas żewġ 
Stati Membri, li għandhom jikkooperaw 
flimkien fil-modi li ġejjin għal kull 
operazzjoni: l-iżvilupp konġunt, l-
implimentazzjoni konġunta, il-forniment ta’ 
staff konġunt u l-iffinanzjar konġunt.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni interreġjonali għandha tkun inkluża skond l-objettiv tal-'kooperazzjoni 
territorjali Ewropea'.

Emenda mressqa minn Jean Marie Beaupuy

Emenda 309
Artikolu 19, paragrafu 2
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2. L-azzjonijiet magħżula għall-programmi 
ta’ l-operat li jinvolvu networks ta’ 
kooperazzjoni u bdil ta’ esperjenza, kif 
hemm imsemmi fl-Artikolu 6(3), għandhom 
jinkludu mill-inqas tliet benefiċjarji minn 
mill-inqas tliet reġjuni ta’ mill-inqas żewġ 
Stati Membri, li għandhom jikkooperaw 
flimkien fil-modi li ġejjin għal kull operat: l-
iżvilupp konġunt, l-implimentazzjoni 
konġunta, il-forniment ta’ staff konġunt u l-
iffinanzjar konġunt.

2. L-operazzjonijiet magħżula għal
programmi operattivi li jinvolvu 
kooperazzjoni interreġjonali u netwerks ta’ 
kooperazzjoni u skambju ta’ esperjenzi, kif 
hemm imsemmi fl-Artikolu 6(3), għandhom 
jinkludu mill-inqas tliet benefiċjarji minn 
mill-inqas tliet reġjuni ta’ mill-inqas żewġ 
Stati Membri, li għandhom jikkooperaw 
flimkien fil-modi li ġejjin għal kull 
operazzjoni: l-iżvilupp konġunt, l-
implimentazzjoni konġunta, il-forniment ta’ 
staff konġunt u l-iffinanzjar konġunt.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li wieħed jinkludi kooperazzjoni interreġjonali fi ħdan l-objettiv ta' 
'kooperazzjoni territorjali Ewropea'.

Emenda mressqa minn Bernadette Bourzai

Emenda 310
Artikolu 19, paragrafu 2

2. L-azzjonijiet magħżula għall-programmi 
ta’ l-operat li jinvolvu networks ta’ 
kooperazzjoni u bdil ta’ esperjenza, kif 
hemm imsemmi fl-Artikolu 6(3), għandhom 
jinkludu mill-inqas tliet benefiċjarji minn 
mill-inqas tliet reġjuni ta’ mill-inqas żewġ 
Stati Membri, li għandhom jikkooperaw 
flimkien fil-modi li ġejjin għal kull operat: l-
iżvilupp konġunt, l-implimentazzjoni 
konġunta, il-forniment ta’ staff konġunt u l-
iffinanzjar konġunt.

2. L-operazzjonijiet magħżula għal
programmi operattivi li jinvolvu 
kooperazzjoni interreġjonali u netwerks ta’ 
kooperazzjoni u skambju ta’ esperjenzi, kif 
hemm imsemmi fl-Artikolu 6(3), għandhom 
jinkludu mill-inqas tliet benefiċjarji minn 
mill-inqas tliet reġjuni ta’ mill-inqas żewġ 
Stati Membri, li għandhom jikkooperaw 
flimkien fil-modi li ġejjin għal kull 
operazzjoni: l-iżvilupp konġunt, l-
implimentazzjoni konġunta, il-forniment ta’ 
staff konġunt u l-iffinanzjar konġunt.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 19 għandu jiġi mibdul sabiex jikkonforma ma' l-Artikolu 6, kif emendat (ikkonsulta 
l-emenda 6), billi tiżdied il-kooperazzjoni interreġjonali fl-objettiv ta' 'kooperazzjoni 
territorjali Ewropea'.
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Emenda mressqa minn Eluned Morgan, Catherine Stihler

Emenda 311
Artikolu 20, paragrafu 1, punt b)

b) dan għandu jkun responsabbli mill-
implimentazzjoni ta’ l-operat kollu;

b) dan għandu jkun responsabbli mill-
implimentazzjoni jew mis-sorveljanza ta' l-
implimentazzjoni ta’ l-operazzjoni kollha;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-korp sieħeb jista', f'xi każi, jissrovelja t-twettiq tal-proġett, aktar milli jimplimenta l-proġett 
hu nnifsu.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan, Catherine Stihler

Emenda 312
Artikolu 20, paragrafu 1, punt (d)

d) dan għandu jivverifika li n-nefqa 
ppreżentata mill-benefiċjarji li jkunu qed 
jieħdu sehem fl-operat tkun ġiet validata 
mill-awdituri msemmija fl-Artikolu 14(2);

d) dan għandu jikkontrolla li n-nefqa 
ppreżentata mill-benefiċjarji li jkunu qed 
jieħdu sehem fl-operazzjoni tkun ġiet 
validata mill-awdituri msemmija fl-Artikolu 
14(2) (għalkemm dan il-kontroll 
m'għandux jiġi estiż biex jinkludi verifika 
mill-ġdid ta' klejms);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontroll ta' verifika mill-ġdid ta' klejms ikun xogħol doppju. 

Emenda mressqa minn Eluned Morgan, Catherine Stihler

Emenda 313
Artikolu 21

Il-legalità u r-regolarità tan-nefqa ddikjarata 
minn kull benefiċjarju li jkun qed jieħu 
sehem fl-operat għandhom jiġu validati mill-
awdituri approvati msemmija fl-Artikolu 
14(2).  Kull benefiċjarju li jkun qed jieħu 
sehem fl-operat għandu jassumi r-

Il-legalità u r-regolarità tan-nefqa ddikjarata 
minn kull benefiċjarju li jkun qed jieħu 
sehem fl-operat għandhom jiġu validati mill-
awdituri indipendenti u kwalifikati
msemmija fl-Artikolu 14(2).  Kull 
benefiċjarju li jkun qed jieħu sehem fl-operat 
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responsabbiltà fil-każ ta’ kull irregolarità 
fin-nefqa li dan ikun iddikjara.

għandu jassumi r-responsabilità fil-każ ta’ 
kull irregolarità fin-nefqa li dan ikun 
iddikjara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Awdituri kwalifikati u indipendenti, li funzjonalment huma esterni, għandhom ikunu biżżejjed 
għaċ-ċertifikazzjoni tan-nefqa.

Emenda mressqa minn Christa Prets

Emenda 314
Artikolu 22, paragrafu 1

1. Fil-kuntest tal-kooperazzjoni inter-
territorjali, f’każijiet li jkunu ġġustifikati, l-
iffinanzjar sa 20% tal-baġit għall-programm 
ta’ l-operat ikkonċernat jista’ jingħata għal 
operati li jseħħu f’inħawi li huma tal-livell 
NUTS III li jkunu biswit dawk msemmija fl-
Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru (…).

1. Fil-kuntest tal-kooperazzjoni bejn il-
fruntieri, f’każijiet li jkunu ġġustifikati, l-
iffinanzjar sa 20% tal-baġit għall-programm 
operattiv ikkonċernat jista’ jingħata għal 
operazzjonijiet li jseħħu barra miz-zona ta' 
kooperazzjoni, b'mod partikolari f’inħawi li 
huma tal-livell NUTS III li jkunu biswit 
dawk imsemmija fl-Artikolu 7(1) tar-
Regolament (KE) Nru (…).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tkun xierqa verżjoni ftit iktar flessibli tal-klawsola tal-'ftuħ' li hi diġà imdaħħla fil-proposta 
tal-Kummissjoni.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 315
Artikolu 22, paragrafu 1

1. Fil-kuntest tal-kooperazzjoni inter-
territorjali, f’każijiet li jkunu ġġustifikati, l-
iffinanzjar sa 20% tal-baġit għall-programm 
ta’ l-operat ikkonċernat jista’ jingħata għal 
operati li jseħħu f’inħawi li huma tal-livell 
NUTS III li jkunu biswit dawk msemmija fl-
Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru (…).

1. Fil-kuntest tal-kooperazzjoni bejn il-
fruntieri, f’każijiet li jkunu ġġustifikati, l-
iffinanzjar sa 20% tal-baġit għall-programm 
operattiv ikkonċernat jista’ jingħata għal 
operazzjonijiet li jseħħu barra miz-zona ta' 
kooperazzjoni, b'mod partikulari f’inħawi li 
huma tal-livell NUTS III li jkunu biswit 
dawk imsemmija fl-Artikolu 7(1) tar-
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Regolament (KE) Nru (…).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tkun xierqa verżjoni ftit iktar flessibli tal-klawsola tal-'ftuħ' li hi diġà imdaħħla fil-proposta 
tal-Kummissjoni.

Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 316
Artikolu 22, paragrafu 3, subparagrafu 1

3. Fil-kuntest tal-kooperazzjoni inter-
territorjali u transnazzjonali, il-ERDF jista’ 
jiffinanzja n-nefqa li tkun saret biex jiġi 
implimentat operat jew partijiet minn operat
fit-territorju tal-pajjiżi barra l-Komunità 
Ewropea. Dan l-iffinanzjar għandu jlaħħaq 
sa 10% ta’ l-ammont ta’ l-għajnuna tiegħu 
għall-programm ta’ l-operat, fejn dan ikun 
ta’ ġid għar-reġjuni tal-Komunità.

3. Fil-kuntest tal-kooperazzjoni 
interterritorjali u transnazzjonali, l-ERDF 
jista’ jiffinanzja n-nefqa li tkun saret biex 
jiġi implimentat operazzjonijiet jew partijiet 
minn operazzjonijiet fit-territorju tal-pajjiżi 
barra l-Komunità Ewropea. Dan l-iffinanzjar 
għandu jlaħħaq sa 5% ta’ l-ammont ta’ l-
għajnuna tiegħu għall-programm ta’ l-
operat, fejn dan ikun ta’ ġid għar-reġjuni tal-
Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-qafas tal-kooperazzjoni li tmur lilhinn mill-fruntieri nazzjonali l-ERDF ma għandux 
jiffinanzja l-iżvilupp ta' stati mhux membri. Fejn għandha x'taqsam kooperazzjoni li taqsam 
il-fruntieri, il-limitu fuq in-nefqa fuq territorji barra mill-UE għandu jitniżżel għall-5%. Il-
limitu propost ta' 10% jidher wisq ġeneruż lejn stati mhux membri.


