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ANNEX

ANNESS
talProposta Emendata għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, ilFond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u lFond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u
għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għallĠestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi

MT

MT

ANNESS XX
L-Annessi, I, II, V tal-proposta tal-Kummissjoni COM(2018) 375 huma emendati kif ġej:
(1) Fl-Anness I, Il-kodiċi ta’ dimensjoni li jmiss jiddaħħlu fit-Tabella 1:
“
023a

L-iffinanzjar tal-kapital operatorji fl-SMEs fil-forma ta’ għotjiet biex jiġu indirizzati s-sitwazzjonijiet ta’ emerġenza*

0%

0%

095a

Tagħmir u fornimenti kritiċi meħtieġa biex jindirizzaw is-sitwazzjoni ta’ emerġenza

0%

0%

*Il-kodiċi 023a biss huwa disponibbli għall-użu fejn il-miżuri temporanju għall-użu tal-FEŻR bi tweġiba għaċ-ċirkostanzi eċċezzjonali jiġu
implimentati skont l-Artikolu 11a tal-[FEŻR, proposta emendata].”
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Fl-Anness II, jiddaħħal il-punt 4a li jmiss:

(2)

“4a. Trasferimenti għal strumenti permezz ta’ ġestjoni diretta jew indiretta, bejn fondi ta’ ġestjoni diretta jew indiretta, inkluż bejn
fondi ta’ politika ta’ koeżjoni b’ġustifikazzjoni
Referenza: l-Artikolu 8(d), u l-Artikolu 21
Tabella 3a: Trasferimenti għal strumenti permezz ta’ ġestjoni diretta jew indiretta*
Fond

FEŻR

Kategorija ta’
reġjuni

Strument 1

Strument 2

Strument 3

Strument 4

Strument 5

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Aktar żviluppat
Fi tranżizzjoni
Inqas żviluppat
Reġjuni
ultraperiferiċi u tatTramuntana
skarsament popolati

FSE+

Aktar żviluppat
Fi tranżizzjoni
Inqas żviluppat
Ultraperiferiċi

FK
FEMS
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Ammont tat-trasferiment

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

Totali
*Ammonti kumulattivi għat-trasferimenti kollha matul il-perjodu ta’ programmar.

Spazju għat-test [3000] (ġustifikazzjoni)
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Tabella 3b: Trasferimenti bejn il-fondi ta’ ġestjoni kondiviża, inkluż bejn il-fondi ta’ ġestjoni kondiviża*

Referenza: l-Artikolu 8 u l-Artikolu 21
FEŻR
Aktar
żviluppat

FEŻR

Fi
tranżizzjoni

Inqas
żviluppat

FSE+
Reġjuni
ultraperiferiċi u tatTramuntana
skarsament popolati

Aktar
żviluppat

Fi
tranżizzjoni

Inqas
żviluppat

FK

FEMS

AMIF

ISF

IBMF

Totali

Ultraperiferiċi

Aktar żviluppat
Fi tranżizzjoni
Inqas żviluppat
Reġjuni
ultraperiferiċi u tatTramuntana
skarsament popolati

FSE+

Aktar żviluppat
Fi tranżizzjoni
Inqas żviluppat
Ultraperiferiċi

FK
FEMS
Totali
* Ammonti kumulattivi għat-trasferimenti kollha matul il-perjodu ta’ programmar. - trasferimenti sa massimu ta’ 5 % tal-allokazzjoni nazzjonali inizjali ta’ kull Fond lejn kwalunkwe strument taħt ġestjoni diretta jew
indiretta, trasferiment sa massimu ta’ 5 % tal-allokazzjonijiet nazzjonali inizjali ta’ kull Fond lejn Fond jew Fondi oħra u trasferiment addizzjonali sa massimu ta’ 5 % fl-allokazzjoni nazzjonali inizjali skont il-Fond
bejn il-FEŻR u l-FSE+ jew il-Fond ta' Koeżjoni fi ħdan ir-riżorsi globali tal-Istat Membru taħt il-mira tal-investiment għat-tkabbir u l-impjiegi

Spazju għat-test [3000] (ġustifikazzjoni)
”
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(3) Fl-Anness V, il-punt 3.A. huwa emendat kif ġej:
(a) it-tieni kaxxa li tiġi mmarkata tinbidel b'dan li ġej:
“
Emenda fil-programm relatata mal-Artikolu 21 CPR (trasferimenti għal strumenti permezz ta’ ġestjoni diretta
jew indiretta ,bejn il-fondi ta’ ġestjoni kondiviża, inkluż bejn il-fondi ta’ politika ta’ koeżjoni)

”
(b) il-baxxa li jmiss tiddaħħal taħt it-Tabella 16:
“Ġustifikazzjoni għat-trasferiment propost– L-Artikolu 21(3)
Spazju għat-test [3 000]
”

(c) it-titolu tat-Tabella 17 u n-nota ta’ qiegħ il-paġna korrispondenti jiġu sostitwiti b’dan li ġej:
Tabella 17: Trasferimenti bejn il-fondi ta’ ġestjoni kondiviża, inkluż bejn il-fondi ta’ ġestjoni kondiviża*
*Ammonti kumulattivi għat-trasferimenti kollha matul il-perjodu ta’ programmar. - trasferimenti sa massimu ta’ 5 % tal-allokazzjoni nazzjonali inizjali ta’ kull Fond lejn Fond jew Fondi oħra u trasferiment
addizzjonali sa massimu ta’ 5 % fl-allokazzjoni nazzjonali inizjali skont il-Fond bejn il-FEŻR u l-FSE+ jew il-Fond ta' Koeżjoni fi ħdan ir-riżorsi globali tal-Istat Membru taħt il-mira tal-investiment għat-tkabbir
u l-impjiegi.”

(d) il-baxxa li jmiss tiddaħħal taħt it-Tabella 17:
“Ġustifikazzjoni għat-trasferiment propost– L-Artikolu 21(3)
Spazju għat-test [3 000]
”
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