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Proposta għal regolament (COM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

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

Emenda 317
Premessa 10

(10) L-ERDF għandu jindirizza l-problemi 
ta' aċċessibilità 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 ta' Sħubija ta' l-Awstrija, il-
Finlandja u l-Isvezja. L-ERDF għandu 
jindirizza wkoll id-diffikultajiet speċifiċi li 
jiltaqgħu magħhom ċerti gżejjer, inġawi bil-
muntanji u oħrajn b'popolazzjoni baxxa li s-
sitwazzjoni ġeografika tagħhom ma tkunx 
tippermetti li dawn ikollhom żvilupp 

(10) L-ERDF għandu jindirizza l-problemi 
ta' aċċessibilità u ta' distanza minn swieq 
kbar li jaffettwaw zoni li għandhom densità 
ta' popolazzjoni baxxa ħafna, bħal dawk 
imsemmija fil-Protokoll Nru 6 fl-Att ta' 
Sħubija ta' l-Awstrija, tal-Finlandja u ta' l-
Iżvezja. L-ERDF għandu wkoll jindirizza d-
diffikultajiet speċifiċi li jiltaqgħu magħhom 
ċerti gżejjer, territorji Ewropej imdawrin 
minn territorju ta' stat ieħor f'kontinenti 
oħra, zoni ta' bejn il-fruntieri, zoni fil-
muntanji u zoni b'popolazzjoni baxxa li s-
sitwazzjoni ġeografika tagħhom ma tkunx 
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mgħaġġel. tippermetti li dawn ikollhom żvilupp 
mgħaġġel.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-kelma 'ċerti' (fl-espressjoni 'ċerti gżejjer') għandha titneħħa għaliex hija ambigwa u tista' 
tinkludi xi restrizzjonijiet għal xi gżejjer. 'Territorji Ewropej imdawrin minn territorju ta' stat 
ieħor f'kontinenti oħra' jenħtieġ li tiddaħħal għaliex bliet f'din il-kategorija jiffaċċjaw 
diffikultajiet li huma simili għad-diffikultajiet li jistgħu jiffaċċjaw il-gżejjer. 

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

Emenda 318
Artikolu 4, 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:

Skond l-objettiv ta' "Konverġenza" fir-
reġjuni msemmijin fl-Artikolu 6(2) tar-
Regolament tal-Kunsill Nru ... li 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali 
dwar il-Fond għall-Iżvilupp Reġjonali 
Ewropew, il-Fond Soċjali Ewropew u l-
Fond ta' Koeżjoni, 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 
immirati lejn il-modernizzazzjoni u d-
diversifikazzjoni ta’ strutturi ekonomiċi 
reġjonali, l-aktar fl-oqsma li ġejjin:

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li r-reġjuni preżenti fi ħdan l-Objettiv 1 li qed jissugraw li jkunu esklużi 
minħabba r-ritmu ta' tkabbir ikunu inklużi fl-objettiv ġdid 'Ta' Konverġenza' u ttrattati l-istess 
bħal dawk ir-reġjuni li fil-perjodu kurrenti 2000-2006 ma baqgħux koperti mill-Objettiv 1 
minħabba t-tkabbir ekonomiku tagħhom.  
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Emenda mressqa minn Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, u 
Inés Ayala Sender

Emenda 319
Artikolu 4, punt 10

10) Għajnuna diretta għall-investiment 
f'SMEs li jikkontribwixxu għall-ħolqien u s-
s-salwagwardja ta' impjiegi. 

10) Għajnuna diretta għall-investiment, 
primarjament lil SMEs li jikkontribwixxu 
għall-ħolqien u s-salwagwardja ta' impjiegi.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hu meħtieġ li jkun issapportjat l-investiment f'SMEs u f'kumpaniji li jkunu l-perm jew il-mutur 
li jimmotiva l-iżvilupp f'reġjun jew f''partijiet kbar ta' reġjun.

Emenda mressqa minn Lena Ek

Emenda 320
Artikolu 7, punt (d)

d) l-akkomodazzjoni tad-djar; d) kostruzzjoni ta' djar ġodda;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tisbiħ u r-rinnovazzjoni tad-djar huma wħud mis-soluzzjonijiet għal żvilupp urban 
sostenibbli, inklużi l-effiċjenza enerġetika mtejba, is-sikurezza u l-kwalità ta' l-għajxien. Ir-
rijabilitazzjoni ta' zoni żvantaġġjati tista' sseħħ biss permezz tat-trasformazzjoni jew tad-
demolizzjoni ta' binjiet ta' djar li jkunu f'kundizzjoni kritika. Billi l-iżvilupp urban sostenibbli 
huwa prijorità Ewropea, il-Fondi Strutturali għandhom jissapportjaw infiq marbut mad-djar 
sabiex terġa' tingħata l-ħajja lil zoni żvantaġġjati.

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

Emenda 321
Artikolu 11, punt b a) (ġdid)
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b a) għajnuna biex jiġu rrimedjati 
nuqqasijiet fl-innovazzjoni teknoloġika, fir-
riċerka u fl-iżvilupp.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-diffikultajiet li jirrigwardaw l-aċċessibilità m'humiex limitati għall-ġarr ta' merkanzija jew 
għal servizzi tat-trasport. Bil-maqlub, huma partikularment kbar fil-każ tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, tat-telekomunikazzjonijiet u ta' l-iżvilupp tas-soċjetà 
informatika. 

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

Emenda 322
Artikolu 13

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 55 tar-
Regolament (KE) Nru (...), il-Kummissjoni 
tista' tipproponi regoli fuq l-eliġibilta' 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 (…).

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 55 tar-
Regolament (KE) Nru (...), il-Kummissjoni 
tista' tipproponi regoli fuq l-eliġibilta' għal 
ċerti kategoriji ta' nfiq li jieħdu post dawk 
nazzjonali wara li tkun saret talba mill-Istati 
membri 
These Community rules on eligibility of 
expenditure are adopted in a Commission 
regulation in conformity with the provisions 
of Article 104(3) of Regulation (EC) No 
(…).

«
filwaqt li f'kull każ tispeċifika skandenza 
għat-tfassil ta' dawn ir-regoli qabel ma 
tibda timplimenta l-proġetti inklużi. Dawn 
ir-regoli tal-Komunità fuq l-eliġibilità tan-
nefqa jkunu adottati f’regolament tal-
Kummissjoni skond id-dispożizzjonijiet ta’ 
l-Artikolu 104(3) tar-Regolament (KE) Nru 
(…).

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Minħabba n-natura partikulari tal-programmi kkonċernati, għandha tiġi stabbilita skadenza 
u skond din l-iskadenza l-Kummissjoni jkollha tfassal ir-regoli qabel ma timplimenta l-
proġetti inklużi; il-ħsieb hu li jkun hemm stampa ċara ta' l-infiq eliġibbli u jiġu evitati 
problemi fil-futur. 
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