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ANNESS
għall-Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
dwar l-istabbiliment tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali għall-perjodu
mill-2017 sal-2020 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1303/2013 u (UE) Nru
1305/2013
{SWD(2015) 750 final}
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ANNESS
Indikaturi
L-ilħiq tal-objettivi speċifiċi msemmijin fl-Artikolu 5(1) jitkejjel abbażi ta' dawn l-indikaturi:
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(a)

l-għadd u t-tip tal-awtoritajiet nazzjonali, is-servizzi ta' amministrazzjoni u entitajiet
pubbliċi oħrajn bħal ministeri nazzjonali jew awtoritajiet regolatorji, eċċ., għal kull
Stat Membru Benefiċjarju li jkun ingħata appoġġ taħt il-Programm;

(b)

l-għadd u t-tip ta’ fornituri ta’ appoġġ bħal korpi governattivi, korpi tal-liġi pubblika
jew korpi rregolati mil-liġi privata b’missjoni ta’ servizz pubbliku,
Organizzazzjonijiet Internazzjonali, għal kull objettiv speċifiku, qasam ta’ politika u
Stat Membru Benefiċjarju;

(c)

l-għadd u t-tip ta’ azzjonijiet eliġibbli taħt l-Artikolu 6 mwettqa bħall-forniment ta’
esperti, azzjonijiet ta’ taħriġ, seminars, eċċ., maqsumin skont:
(a)

ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż jew azzjonijiet rilevanti relatati
mal-implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, il-programmi ta’ aġġustament
ekonomiku u r-riformi fuq inizjattiva proprja tal-Istat Membru;

(b)

l-objettiv speċifiku, il-qasam ta’ politika u l-Istat Membru Benefiċjarju;

(c)

il-fornituri ta’ appoġġ bħall-korpi governattivi, il-korpi tal-liġi pubblika u lkorpi rregolati mil-liġi privata b’missjoni ta’ servizz pubbliku,
Organizzazzjonijiet Internazzjonali, eċċ.;

(d)

il-benefiċjarji tal-appoġġ mill-Istat Membru Benefiċjarju bħall-awtoritajiet
nazzjonali.

(d)

l-għadd u t-tip ta’ politika u arranġamenti legali bħall-memoranda ta’ ftehim politiku
jew ittri ta’ intenzjoni, ftehimiet, kuntratti, konklużi bejn il-Kummissjoni, is-Sħab
għar-Riforma (skont il-każ) u l-fornituri ta’ appoġġ għal attivitajiet taħt il-Programm
għal kull objettiv speċifiku, qasam ta’ politika u Stat Membru Benefiċjarju;

(e)

l-għadd ta’ inizjattivi ta’ politika (pereżempju pjanijiet ta’ azzjoni, pjanijiet
direzzjonali, linji gwida, rakkomandazzjonijiet, leġiżlazzjoni rakkomandata) adottati
skont l-objettiv speċifiku, il-qasam ta’ politika u l-Istat Membru Benefiċjarju li
jirriżultaw minn attivitajiet relevanti appoġġjati mill-Programm;

(f)

l-għadd ta’ miżuri implimentati skont il-qasam ta’ politika u l-Istat Membru
Benefiċjarju bħala riżultat ta’ azzjonijiet ta’ appoġġ ipprovduti taħt il-Programm
maqsuma skont ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż jew azzjonijiet rilevanti
relatati mal-implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, il-programmi ta’ aġġustament
ekonomiku u r-riformi fuq inizjattiva proprja tal-Istat Membru;

(g)

ir-reazzjoni mingħand l-awtoritajiet nazzjonali, is-servizzi amministrattivi u entitajiet
pubbliċi oħrajn li jkunu rċevew appoġġ taħt il-Programm kif ukoll (jekk disponibbli)
partijiet ikkonċernati/parteċipanti oħrajn dwar ir-riżultati u/jew l-impatt talazzjonijiet taħt il-Programm għal kull objettiv speċifiku, qasam ta’ politika u Stat
Membru Benefiċjarju, appoġġjati fejn disponibbli minn dejta kwantitattiva jew
empirika;

(h)

ir-reazzjoni mingħand fornituri ta’ appoġġ dwar ir-riżultati u/jew l-impatt tal-appoġġ
li huma pprovdew taħt il-Programm fl-objettiv speċifiku u qasam ta’ politika li fihom
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huma kienu attivi, skont l-Istat Membru Benefiċjarju, appoġġjati fejn disponibbli
minn dejta kwantitattiva jew empirika;
(i)

l-evoluzzjoni tal-fehmiet tal-partijiet ikkonċernati rilevanti rigward il-kontribuzzjoni
tal-Programm għall-kisba tar-riformi skont l-objettiv speċifiku, il-qasam ta’ politika,
u l-Istat Membru Benefiċjarju, appoġġjati fejn disponibbli minn dejta kwantitattiva
jew empirika xierqa.

Dawn l-indikaturi jintużaw skont id-dejta u l-informazzjoni disponibbli (inkluża dejta
kwantitattiva jew empirika xierqa).
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