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Emenda 1

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 
1303/2013 fir-rigward ta' riżorsi 
addizzjonali eċċezzjonali u arranġamenti 
implimentattivi taħt il-mira tal-Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi biex jipprovdi 
assistenza għat-trawwim ta' miżuri li 
jsewwu d-dannu kkawżat mill-kriżi fil-
kuntest tal-pandemija tal-COVID-19 u t-
tħejjija ta' rkupru ekoloġiku, diġitali u 
reżiljenti tal-ekonomija (REACT-EU)

li jemenda r-Regolament (UE) 
Nru 1303/2013 fir-rigward ta' riżorsi 
addizzjonali eċċezzjonali u arranġamenti 
implimentattivi taħt il-mira tal-Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi u l-mira tal-
Kooperazzjoni territorjali Ewropea biex 
jipprovdu assistenza għat-trawwim ta' 
miżuri li jsewwu d-dannu kkawżat mill-
kriżi fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-
19 u t-tħejjija ta' rkupru ekoloġiku, diġitali 
u reżiljenti tal-ekonomija (REACT-EU)

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri ntlaqtu mill-kriżi 
minħabba l-konsegwenzi tal-pandemija tal-
COVID-19 b'mod bla preċedent. Il-kriżi 
tfixkel it-tkabbir fl-Istati Membri, li min-
naħa tiegħu jaggrava n-nuqqas serju ta' 
likwidità minħabba ż-żieda f'daqqa u 
sinifikanti fl-investimenti pubbliċi 
meħtieġa fis-sistemi tal-kura tas-saħħa 
tagħhom u f'setturi oħra tal-ekonomiji 
tagħhom. Dan ħoloq sitwazzjoni 
eċċezzjonali li jeħtieġ li tiġi indirizzata 
b'miżuri speċifiċi.

(1) L-Istati Membri ntlaqtu minn kriżi 
soċjali, ekonomika u tas-saħħa minħabba 
l-konsegwenzi tal-pandemija tal-COVID-
19 b'mod bla preċedent. Il-kriżi tfixkel it-
tkabbir fl-Istati Membri, li min-naħa tiegħu 
jaggrava n-nuqqas serju ta' likwidità 
minħabba ż-żieda f'daqqa u sinifikanti fl-
investimenti pubbliċi meħtieġa fis-sistemi 
tal-kura tas-saħħa tagħhom u f'setturi oħra 
tal-ekonomiji tagħhom, filwaqt li jaggrava 
s-sitwazzjoni tan-nies f'riskju ta' faqar, 
jaċċentwa l-firdiet soċjali u jżid ir-rati tal-
qgħad. L-għeluq tal-fruntieri interni kellu 
wkoll impatt serju fuq il-kooperazzjoni 
ekonomika f'żoni tal-fruntieri, filwaqt li 
affettwa l-ivjaġġar bejn ix-xogħol u lura u 
l-funzjonament tal-SMEs. Barra minn 
hekk, jeżisti tħassib fattibbli li l-aċċess tal-
pazjenti għas-servizzi tal-kura tas-saħħa 
se jkun limitat fuq terminu medju u itwal. 
Jeħtieġ ukoll li jiġi kkunsidrat li jeżistu 
inugwaljanzi profondi fis-saħħa fl-UE 
kollha, speċjalment fir-reġjuni mal-
fruntieri, u b'hekk dan jaċċentwa l-
ħtiġijiet mediċi mhux issodisfati u jnaqqas 
il-koeżjoni soċjali globali fl-Istati Membri. 
Dan ħoloq sitwazzjoni eċċezzjonali li 
jeħtieġ li tiġi indirizzata permezz ta' miżuri 
speċifiċi, immedjati u straordinarji li 
jilħqu l-ekonomija reali b'mod rapidu, 
biex jiġu stimulati l-investimenti, it-
tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-
impjiegi u l-preservazzjoni tan-nisġa 
kummerċjali.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sabiex jirrispondu għall-impatt tal-
kriżi, ir-Regolamenti (UE) Nru 1303/2013 
u (UE) Nru 1301/2013 ġew emendati fit-
30 ta' Marzu 2020 biex jippermettu aktar 

(2) Sabiex jirrispondu għall-impatt tal-
kriżi, ir-Regolamenti (UE) Nru 1303/2013 
u (UE) Nru 1301/2013 ġew emendati fit-
30 ta' Marzu 2020 biex jippermettu aktar 
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flessibbiltà fl-implimentazzjoni tal-
programmi operattivi appoġġjati mill-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
("FEŻR"), il-Fond Soċjali Ewropew 
("FSE") u l-Fond ta' Koeżjoni ("il-Fondi") 
u mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet 
Marittimi u s-Sajd ("FEMS"). Madankollu, 
peress li l-effetti negattivi serji fuq l-
ekonomiji u s-soċjetajiet marru għall-
agħar, iż-żewġ Regolamenti reġgħu ġew 
emendati fit-23 ta' April 2020 biex 
jipprovdu flessibbiltà addizzjonali 
eċċezzjonali biex l-Istati Membri jkunu 
jistgħu jikkonċentraw fuq ir-rispons 
meħtieġ għall-kriżi mingħajr preċedent 
billi jissaħħu l-possibbiltà li jiġi mobilizzat 
appoġġ mhux użat mill-Fondi u billi jiġu 
ssimplifikati r-rekwiżiti proċedurali 
marbuta mal-implimentazzjoni u l-awditjar 
tal-programm.

flessibbiltà fl-implimentazzjoni tal-
programmi operattivi appoġġjati mill-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
("FEŻR"), il-Fond Soċjali Ewropew 
("FSE") u l-Fond ta' Koeżjoni ("il-Fondi") 
u mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet 
Marittimi u s-Sajd ("FEMS"). Madankollu, 
peress li l-effetti negattivi serji fuq l-
ekonomiji u s-soċjetajiet tal-Unjoni marru 
għall-agħar, iż-żewġ Regolamenti reġgħu 
ġew emendati fit-23 ta' April 2020 biex 
jipprovdu flessibbiltà addizzjonali 
eċċezzjonali biex l-Istati Membri jkunu 
jistgħu jikkonċentraw fuq ir-rispons 
meħtieġ għall-kriżi mingħajr preċedent 
billi tissaħħaħ il-possibbiltà li jiġi 
mobilizzat appoġġ mhux użat mill-Fondi u 
billi jiġu ssimplifikati r-rekwiżiti 
proċedurali marbuta mal-implimentazzjoni 
u l-awditjar tal-programm, sabiex il-
benefiċjarji finali jkunu jistgħu jaċċedu 
għall-finanzjament li sa issa ma kienx 
aċċessibbli.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex jiġu rimedjati xokkijiet kbar 
fl-ekonomija li jirriżultaw mir-
restrizzjonijiet eċċezzjonali stabbiliti mill-
Istati Membri biex jikkontrollaw it-tixrid 
tal-COVID-19 u r-riskji ta' rkupru 
asimetriku li jirriżulta mid-disponibbiltà 
differenti minn Stat Membru għall-ieħor, li 
jwassal għal impatti serji fuq il-
funzjonament tas-Suq Intern, fit-23 ta' 
April 2020 il-Kunsill Ewropew approva l- 
"Pjan direzzjonali għall-irkupru" 
b'element qawwi ta' investiment, sejjaħ 
għall-istabbiliment tal-Fond Ewropew ta' 
Rkupru u ta mandat lill-Kummissjoni biex 
tanalizza l-ħtiġijiet sabiex ir-riżorsi jkunu 
mmirati lejn is-setturi u l-partijiet 
ġeografiċi tal-Unjoni l-aktar milquta, 
filwaqt li tiġi ċċarata wkoll ir-rabta mal-

(3) Sabiex jiġu rimedjati xokkijiet kbar 
fl-ekonomija u jiġu evitati konsegwenzi 
soċjali u ekonomiċi diżastrużi għall-
Unjoni li jirriżultaw mir-restrizzjonijiet 
eċċezzjonali stabbiliti mill-Istati Membri 
biex jikkontrollaw it-tixrid tal-COVID-19 
u r-riskji ta' rkupru asimmetriku li jirriżulta 
mid-disponibbiltà differenti minn Stat 
Membru għall-ieħor, li wassal għal impatti 
serji fuq il-funzjonament tas-Suq Intern, 
fit-23 ta' April 2020 il-Kunsill Ewropew 
approva l-"Pjan direzzjonali għall-
irkupru" b'element qawwi ta' investiment, 
sejjaħ għall-istabbiliment tal-Fond 
Ewropew ta' Rkupru u ta mandat lill-
Kummissjoni biex tanalizza l-ħtiġijiet 
sabiex ir-riżorsi jkunu mmirati lejn is-
setturi u l-partijiet ġeografiċi tal-Unjoni l-
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Qafas Finanzjarju Pluriennali għall-2021-
2027.

aktar milquta, kif iddikjarat fil-
konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew fil-
21 ta' Lulju 2020, filwaqt li tiġi ċċarata 
wkoll ir-rabta mal-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali għall-2021-2027.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Skont ir-Regolament [l-Istrument ta' 
Rkupru Ewropew] u fil-limiti tar-riżorsi 
allokati fihom, għandhom jittieħdu miżuri 
ta' rkupru u reżiljenza taħt il-Fondi 
Ewropej tal-Investiment u l-Fondi 
Strutturali biex jiġi l-indirizzat l-impatt 
mingħajr preċedent tal-kriżi tal-COVID-
19. Tali riżorsi addizzjonali jenħtieġ li 
jintużaw biex tiġi żgurata l-konformità 
mat-termini stipulati fir-Regolament 
[ERI]. Barra minn dan, jenħtieġ li jsiru 
disponibbli riżorsi addizzjonali għall-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
permezz ta' reviżjoni tal-qafas finanzjarju 
pluriennali għall-2014-2020.

(4) Skont ir-Regolament [l-Istrument ta' 
Rkupru Ewropew] u fil-limiti tar-riżorsi 
allokati fihom, għandhom jittieħdu miżuri 
ta' rkupru u reżiljenza taħt il-Fondi 
Ewropej tal-Investiment u l-Fondi 
Strutturali biex jiġi l-indirizzat l-impatt 
mingħajr preċedent tal-kriżi tal-COVID-
19. Barra minn dan, jenħtieġ li jsiru 
disponibbli riżorsi addizzjonali għall-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
permezz ta' reviżjoni tal-qafas finanzjarju 
pluriennali għall-2014-2020, sabiex il-
ħtiġijiet li nibtu mill-kriżi tal-COVID-19 
jiġu indirizzati b'mod flessibbli.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ammont eċċezzjonali addizzjonali ta' 
EUR 58 272 800 000 (bi prezzijiet ta' 
bħalissa) għal impenn baġitarju mill-Fondi 
Strutturali taħt il-mira tal-Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi, għas-snin 2020, 2021 
u 2022, għandu jkun disponibbli bħala 
sostenn lill-Istati Membri u lir-reġjuni l-
aktar milquta bil-miżuri ta' tiswija tad-
dannu kkawżat mill-kriżi fil-kuntest tal-
pandemija tal-COVID-19 jew fit-tħejjija ta' 
rkupru ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tal-
ekonomija, bil-ħsieb li jiġu skjerati riżorsi 

(5) Ammont eċċezzjonali addizzjonali ta' 
EUR 58 272 800 000 (fi prezzijiet 
kurrenti, EUR 54 806 498 104, fil-
prezzijiet tal-2018) għal impenn baġitarju 
mill-Fondi Strutturali taħt il-mira tal-
Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi u l-
mira tal-Kooperazzjoni territorjali 
Ewropea, għas-snin 2020, 2021 u 2022, u 
meta jkun iġġustifikat minn Stat Membru, 
anke għas-snin 2023 u 2024, għandu jkun 
disponibbli bħala sostenn lill-Istati Membri 
u lir-reġjuni l-aktar milquta bil-miżuri ta' 
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malajr fl-ekonomija reali permezz tal-
programmi operattivi eżistenti. Ir-riżorsi 
għall-2020 ġejjin minn żieda fir-riżorsi 
disponibbli għall-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali fil-qafas finanzjarju 
pluriennali għall-2014-2020 filwaqt li r-
riżorsi għall-2021 u l-2022 ġejjin mill-
Istrument ta' Rkupru tal-Unjoni Ewropea. 
Parti mir-riżorsi addizzjonali jenħtieġ li 
jiġu allokati għall-għajnuna teknika fuq l-
inizjattiva tal-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni jenħtieġ li tistabbilixxi t-
tqassim tar-riżorsi addizzjonali li jifdal 
għal kull Stat Membru abbażi ta' metodu ta' 
allokazzjoni bbażat fuq l-aħħar data 
statistika oġġettiva disponibbli li 
tikkonċerna l-prosperità relattiva tal-Istati 
Membri u l-firxa tal-effett tal-kriżi attwali 
fuq l-ekonomiji u s-soċjetajiet tagħhom. Il-
metodu ta' allokazzjoni jenħtieġ li jinkludi 
ammont iddedikat addizzjonali għar-
reġjuni ultraperifiċi minħabba l-
vulnerabbiltà speċifika tal-ekonomiji u s-
soċjetajiet tagħhom. Sabiex tiġi riflessa n-
natura li qed tevolvi tal-effetti tal-kriżi, l-
analiżi dettaljata għandha tiġi riveduta fl-
2021 fuq il-bażi tal-istess metodu ta' 
allokazzjoni bl-użu tal-aktar data statistika 
reċenti disponibbli sad-19 ta' Ottubru 2021 
biex jitqassam is-segment tal-2022 tar-
riżorsi addizzjonali.

tiswija tad-dannu kkawżat mill-kriżi fil-
kuntest tal-pandemija tal-COVID-19 u l-
konsegwenzi soċjoekonomiċi tagħha, u 
fit-tħejjija ta' rkupru ekoloġiku, diġitali u 
reżiljenti tal-ekonomija, bil-ħsieb li 
jintużaw riżorsi malajr fl-ekonomija reali 
permezz tal-programmi operattivi eżistenti. 
Ir-riżorsi għall-2020 ġejjin minn żieda fir-
riżorsi disponibbli għall-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali fil-qafas 
finanzjarju pluriennali għall-2014-2020 
filwaqt li r-riżorsi għall-2021 u l-2022 u, 
meta applikabbli, għall-2023 u l-2024, 
ġejjin mill-Istrument ta' Rkupru tal-Unjoni 
Ewropea. Parti mir-riżorsi addizzjonali 
jenħtieġ li tiġi allokata għall-għajnuna 
teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni. 
Fir-rigward tal-impenji baġitarji kemm 
taħt il-mira tal-Investiment għat-tkabbir u 
l-impjiegi kif ukoll dak tal-Kooperazzjoni 
territorjali Ewropea, il-Kummissjoni 
jenħtieġ li tistabbilixxi t-tqassim annwali 
tar-riżorsi addizzjonali li jifdal għal kull 
Stat Membru f'atti ta' implimentazzjoni, 
abbażi ta' metodu ta' allokazzjoni bbażat 
fuq l-aħħar data statistika oġġettiva 
disponibbli li tikkonċerna l-prosperità 
relattiva tal-Istati Membri u l-firxa tal-
effett tal-kriżi attwali fuq l-ekonomiji u s-
soċjetajiet tagħhom sabiex jiġi żgurat 
żvilupp armonjuż f'konformità mal-
objettivi ta' koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali. Il-metodu ta' allokazzjoni 
jenħtieġ li jinkludi ammont iddedikat 
addizzjonali għar-reġjuni ultraperifiċi 
minħabba l-vulnerabbiltà speċifika tal-
ekonomiji u s-soċjetajiet tagħhom. Sabiex 
tiġi riflessa n-natura li qed tevolvi tal-
effetti tal-kriżi, l-analiżi dettaljata jenħtieġ 
li tiġi riveduta fl-2021 fuq il-bażi tal-istess 
metodu ta' allokazzjoni bl-użu tal-aktar 
data statistika reċenti disponibbli sad-
19 ta' Ottubru 2021 biex jitqassam is-
segment tal-2022, u meta rilevanti, is-
segmenti tal-2023 u l-2024, tar-riżorsi 
addizzjonali.

Emenda 7
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Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Regoli finanzjarji orizzontali adottati 
mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
abbażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
japplikaw għal dan ir-Regolament. Dawn 
ir-regoli huma stabbiliti fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwist, premjijiet, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà tal-
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 tat-TFUE jikkonċernaw 
ukoll il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni fil-
każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fejn jidħol 
l-istat tad-dritt fl-Istati Membri, peress li r-
rispett tal-istat tad-dritt huwa 
prekundizzjoni essenzjali għall-ġestjoni 
finanzjarja soda u iffinanzjar effettiv mill-
UE.

(6) Regoli finanzjarji orizzontali adottati 
mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
abbażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
japplikaw għal dan ir-Regolament. Dawn 
ir-regoli huma stabbiliti fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwist, premjijiet, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprevedu 
verifiki dwar ir-responsabbiltà tal-atturi 
finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi tal-
Artikolu 322 tat-TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni fil-każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fejn jidħol l-istat 
tad-dritt fl-Istati Membri, peress li r-rispett 
tal-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għall-ġestjoni finanzjarja soda u 
finanzjament effettiv mill-UE, filwaqt li l-
protezzjoni tal-benefiċjarji finali hija 
kruċjali biex titrawwem it-tiswija tad-
dannu kkawżat mill-kriżi.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex tkun permessa flessibbiltà 
massima lill-Istati Membri fit-tfassil ta' 
azzjonijiet ta' teħid ta' miżuri li jsewwu d-
dannu kkawżat mill-kriżi fil-kuntest tal-
pandemija tal-COVID-19 jew fit-tħejjija ta' 
rkupru ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tal-
ekonomija, l-allokazzjonijiet jenħtieġ li 
jkunu stabbiliti mill-Kummissjoni fil-livell 
tal-Istati Membri. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li jsir provvediment ukoll għall-
possibbiltà li jintużaw xi riżorsi 
addizzjonali biex jingħata sostenn lil dawk 
l-aktar fil-bżonn. Barra minn hekk, huwa 

(7) Sabiex tkun permessa flessibbiltà 
massima lill-Istati Membri fit-tfassil ta' 
azzjonijiet ta' teħid ta' miżuri li jsewwu d-
dannu kkawżat mill-kriżi fil-kuntest tal-
pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi 
soċjoekonomiċi tagħha u fit-tħejjija ta' 
rkupru ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tas-
sistemi tas-saħħa u tal-ekonomija, l-
allokazzjonijiet jenħtieġ li jkunu stabbiliti 
mill-Kummissjoni fil-livell tal-Istati 
Membri filwaqt li jitqiesu l-aktar reġjuni 
milquta. Barra minn hekk, jenħtieġ li jsir 
provvediment ukoll għall-possibbiltà li 
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meħtieġ li jiġu stabbiliti limiti massimi li 
jikkonċernaw l-allokazzjoni għall-
assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-Istati 
Membri filwaqt li titħalla l-flessibbiltà 
massima lill-Istati Membri fir-rigward tal-
allokazzjoni tagħha fi ħdan il-programmi 
operattivi appoġġati mill-FEŻR jew mill-
FSE. Għandu jiġi ċċarat li ma hemmx 
bżonn li jiġi rispettat is-sehem minimu tal-
FSE għar-riżorsi addizzjonali. Fil-
kunsiderazzjoni tal-infieq rapidu mistenni 
tar-riżorsi addizzjonali, l-impenji marbuta 
ma' dawk ir-riżorsi addizzjonali jenħtieġ li 
jiġu diżimpenjati biss fl-għeluq tal-
programmi operattivi.

jintużaw xi riżorsi addizzjonali biex 
jingħata sostenn lil dawk l-aktar fil-bżonn 
u lill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-
Żgħażagħ. Barra minn hekk, huwa meħtieġ 
li jiġu stabbiliti limiti massimi li 
jikkonċernaw l-allokazzjoni għall-
assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-Istati 
Membri filwaqt li titħalla l-flessibbiltà 
massima lill-Istati Membri fir-rigward tal-
allokazzjoni tagħha fi ħdan il-programmi 
operattivi appoġġjati mill-FEŻR jew mill-
FSE. Jenħtieġ li l-qawwa operattiva tal-
FSE tinżamm. Fil-kunsiderazzjoni tal-infiq 
rapidu mistenni tar-riżorsi addizzjonali, l-
impenji marbuta ma' dawk ir-riżorsi 
addizzjonali jenħtieġ li jiġu diżimpenjati 
biss fl-għeluq tal-programmi operattivi.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Billi l-pandemija tal-COVID-19 
affettwat lil reġjuni u muniċipalitajiet fi 
Stati Membri b'mod differenti, l-
involviment tal-atturi reġjonali u lokali 
minn awtoritajiet, sħab ekonomiċi u 
soċjali u s-soċjetà ċivili huwa importanti 
għat-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tat-tiswija 
tad-dannu kkawżat mill-kriżi appoġġjata 
minn REACT-EU. Is-sħubija u l-
governanza f'diversi livelli fl-Istati 
Membri jenħtieġ li jissaħħu u jiġu 
mmonitorjati mill-qrib mill-Kummissjoni.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex jikkomplementaw l-
azzjonijiet diġà disponibbli taħt il-kamp ta' 

(9) Sabiex jikkomplementaw l-
azzjonijiet diġà disponibbli taħt il-kamp ta' 
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applikazzjoni tal-appoġġ tal-FEŻR, kif 
estiż bir-Regolamenti (UE) 2020/460 u 
(UE) 2020/558 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill5 , l-Istati Membri jenħtieġ li 
jkomplu jitħallew jużaw ir-riżorsi 
addizzjonali primarjament għal 
investimenti fi prodotti u servizzi għas-
servizzi tas-saħħa u biex jipprovdu appoġġ 
fil-forma ta' kapital operatorju jew appoġġ 
ta' investiment lill-SMEs, f'operazzjonijiet 
li jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija diġitali u ekoloġika, 
infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini jew miżuri ta' appoġġ 
ekonomiku għal dawk ir-reġjuni li huma l-
aktar dipendenti fuq setturi l-aktar 
affettwati mill-kriżi. Jenħtieġ ukoll li tkun 
appoġġjata l-assistenza teknika. Huwa 
xieraq li r-riżorsi addizzjonali jkunu ffokati 
esklussivament taħt l-objettiv tematiku l-
ġdid "Trawwim ta' miżuri li jsewwu d-
dannu kkawżat mill-kriżi fil-kuntest tal-
pandemija tal-COVID-19 u t-tħejjija ta' 
rkupru ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tal-
ekonomija", li għandhom jikkostitwixxu 
wkoll prijorità ta' investiment unika, sabiex 
tkun tista' ssir programmazzjoni 
simplifikata u implimentazzjoni tar-riżorsi 
addizzjonali.

applikazzjoni tal-appoġġ tal-FEŻR, kif 
estiż bir-Regolamenti (UE) 2020/460 u 
(UE) 2020/558 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill5 , l-Istati Membri jenħtieġ li 
jkomplu jitħallew jużaw ir-riżorsi 
addizzjonali primarjament għal 
investimenti fi prodotti u servizzi għas-
servizzi tas-saħħa, inklużi s-servizzi tas-
saħħa transfruntiera u d-djar tal-kura, 
filwaqt li tiġi żgurata komplementarjetà 
massima mal-istrumenti l-oħra tal-
Unjoni, biex jipprovdu appoġġ fil-forma ta' 
kapital operatorju jew appoġġ ta' 
investiment lill-SMEs, speċjalment lis-
setturi l-aktar milquta mill-pandemija tal-
COVID-19 u li jeħtieġu rivitalizzazzjoni 
rapida, bħat-turiżmu u l-kultura, 
f'operazzjonijiet li jikkontribwixxu għat-
tranżizzjoni lejn ekonomija diġitali u 
ekoloġika, kif ukoll li jipprovdu appoġġ 
lill-intrapriżi tal-ekonomija soċjali, 
infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
nondiskriminatorji lil nies li jgħixu 
f'reġjuni rurali, mal-fruntieri, inqas 
żviluppati, insulari, muntanjużi, 
skarsament popolati u ultraperiferiċi, kif 
ukoll żoni milquta mit-tranżizzjoni 
industrijali u mid-depopolament, jew 
miżuri ta' appoġġ ekonomiku għal dawk ir-
reġjuni li huma l-aktar dipendenti fuq 
setturi l-aktar affettwati mill-kriżi. 
Jenħtieġ li jitrawmu kooperazzjoni, 
koordinazzjoni u reżiljenza aktar 
b'saħħithom fil-qasam tas-saħħa billi 
jinbena u jiġi żviluppat network ta' ċentri 
ta' eċċellenza madwar l-Unjoni, 
speċjalizzati fl-iżvilupp ta' trattament 
speċifiku għall-ħtiġijiet tas-saħħa li qed 
jevolvu. Investimenti oħra b'potenzjal 
qawwi u muri bil-provi ta' ħolqien tal-
impjiegi, bħal tiġdid urban, jenħtieġ li 
jiġu appoġġjati wkoll. Barra minn dan, 
jenħtieġ ukoll li tkun appoġġjata l-
assistenza teknika fl-istadji kollha. Huwa 
xieraq li r-riżorsi addizzjonali jkunu ffokati 
esklussivament taħt l-objettiv tematiku l-
ġdid "Trawwim ta' miżuri li jsewwu d-
dannu kkawżat mill-kriżi fil-kuntest tal-
pandemija tal-COVID-19 u t-tħejjija ta' 
rkupru ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tal-
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ekonomija", li għandhom jikkostitwixxu 
wkoll prijorità ta' investiment unika, sabiex 
tkun tista' ssir programmazzjoni 
simplifikata u implimentazzjoni tar-riżorsi 
addizzjonali.

__________________ __________________
5 Ir-Regolament (UE) 2020/460 tal-
Parlament Ewopew u tal Kunsill tat-
30 ta' Marzu 2020 li jemenda r-
Regolamenti (UE) Nru 1301/2013, (UE) 
Nru 1303/2013 u (UE) Nru 508/2014 fir-
rigward ta' miżuri speċifiċi biex jiġu 
mmobilizzati investimenti fis-sistemi tal-
kura tas-saħħa tal-Istati Membri u f'setturi 
oħra tal-ekonomiji tagħhom b'reazzjoni 
għat-tifqigħa tal-COVID‐19 (Inizjattiva ta' 
Investiment b'Reazzjoni għall-
Coronavirus) (ĠU L 99, 31.3.2020, p. 5); 
Ir-Regolament (UE) 2020/558 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' April 2020 li jemenda r-Regolamenti 
(UE) Nru 1301/2013 u (UE) 
Nru 1303/2013 rigward miżuri speċifiċi 
biex tingħata flessibbiltà eċċezzjonali 
għall-użu tal-Fondi Strutturali u ta' 
Investiment Ewropej b'reazzjoni għat-
tifqigħa tal-COVID-19, (ĠU L 130, 
23.4.2020, p. 1).

5 Ir-Regolament (UE) 2020/460 tal-
Parlament Ewopew u tal Kunsill tat-30 ta' 
Marzu 2020 li jemenda r-Regolamenti 
(UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013 
u (UE) Nru 508/2014 fir-rigward ta' miżuri 
speċifiċi biex jiġu mmobilizzati 
investimenti fis-sistemi tal-kura tas-saħħa 
tal-Istati Membri u f'setturi oħra tal-
ekonomiji tagħhom b'reazzjoni għat-
tifqigħa tal-COVID‐19 (Inizjattiva ta' 
Investiment b'Reazzjoni għall-
Coronavirus) (ĠU L 99, 31.3.2020, p. 5); 
Ir-Regolament (UE) 2020/558 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' April 2020 li jemenda r-Regolamenti 
(UE) Nru 1301/2013 u (UE) 
Nru 1303/2013 rigward miżuri speċifiċi 
biex tingħata flessibbiltà eċċezzjonali 
għall-użu tal-Fondi Strutturali u ta' 
Investiment Ewropej b'reazzjoni għat-
tifqigħa tal-COVID-19, (ĠU L 130, 
23.4.2020, p. 1).

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-FSE, l-Istati Membri jenħtieġ 
li primarjament jużaw ir-riżorsi 
addizzjonali biex jappoġġaw iż-żamma tal-
impjiegi, inkluż permezz ta' skemi ta' 
xogħol b'ħinijiet iqsar u appoġġ għal 
persuni li jaħdmu għal rashom, il-ħolqien 
tal-impjiegi, b'mod partikolari għal persuni 
f'sitwazzjonijiet vulnerabbli, l-appoġġ għal 
miżuri favur l-impjieg taż-żgħażagħ, l-
edukazzjoni u t-taħriġ, l-iżvilupp tal-ħiliet 
u għat-tisħiħ tal-aċċess għal servizzi soċjali 
ta' interess ġenerali, inkluż għat-tfal. 

(10) Għall-FSE, l-Istati Membri jenħtieġ 
li primarjament jużaw ir-riżorsi 
addizzjonali biex jappoġġjaw il-
modernizzazzjoni tas-suq tax-xogħol, tas-
sistemi tas-saħħa u soċjali, iż-żamma tal-
impjiegi, inkluż f'reġjuni rurali, mal-
fruntieri, inqas żviluppati, insulari, 
muntanjużi, skarsament popolati u 
ultraperiferiċi, kif ukoll żoni milquta mit-
tranżizzjoni industrijali u mid-
depopolament, inkluż permezz ta' skemi ta' 
xogħol b'ħinijiet iqsar u appoġġ għal 
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Għandu jiġi ċċarat li fiċ-ċirkostanzi 
eċċezzjonali preżenti jista' jingħata appoġġ 
għal skemi ta' xogħol b'ħinijiet iqsar għall-
impjegati u għal dawk li jaħdmu għal 
rashom fil-kuntest tal-pandemija tal-
COVID-19 anki meta dak l-appoġġ ma 
jkunx marbut ma' miżuri attivi tas-suq tax-
xogħol, sakemm dawn tal-aħħar ma jkunux 
imposti mil-liġi nazzjonali. L-appoġġ tal-
Unjoni għal dawk l-iskemi ta' xogħol 
b'ħinijiet iqsar għandu jkun għal perjodu 
limitat.

persuni li jaħdmu għal rashom, 
imprendituri, freelancers, artisti u 
ħaddiema kreattivi, il-ħolqien tal-impjiegi, 
b'mod partikolari għal persuni 
f'sitwazzjonijiet vulnerabbli, l-inklużjoni 
soċjali u l-qerda tal-faqar, l-appoġġ għal 
miżuri favur l-impjieg taż-żgħażagħ, l-
edukazzjoni u t-taħriġ inklużivi, li jinkludu 
t-tagħlim tul il-ħajja, l-edukazzjoni 
online, l-iżvilupp tal-ħiliet, it-taħriġ mill-
ġdid u l-iżvilupp tal-ħiliet, b'mod 
partikolari għall-gruppi u l-persuni li 
jindukraw żvantaġġati u għat-tisħiħ tal-
aċċess indaqs u universali għal kura tas-
saħħa u servizzi soċjali ta' interess 
ġenerali, inkluż għat-tfal, l-anzjani, il-
persuni b'diżabbiltà, in-nisa li qed ibatu l-
konsegwenzi tal-kriżi ekonomika li qed 
tirriżulta, il-minoranzi u l-persuni 
mingħajr saqaf fuq rashom. Għandu jiġi 
ċċarat li fiċ-ċirkostanzi eċċezzjonali 
preżenti jista' jingħata appoġġ għal skemi 
ta' xogħol b'ħinijiet iqsar għall-impjegati u 
għal dawk li jaħdmu għal rashom fil-
kuntest tal-pandemija tal-COVID-19 anki 
meta dak l-appoġġ ma jkunx marbut ma' 
miżuri attivi tas-suq tax-xogħol, sakemm 
dawn tal-aħħar ma jkunux imposti mid-
dritt nazzjonali. L-appoġġ tal-Unjoni għal 
dawk l-iskemi ta' xogħol b'ħinijiet iqsar 
għandu jkun għal perjodu limitat. Dawk l-
iskemi ta' xogħol b'ħinijiet iqsar jenħtieġ 
li jkollhom l-għan li jżommu l-istess livell 
ta' kundizzjonijiet u drittijiet tax-xogħol u 
l-impjiegi u r-riżorsi addizzjonali tal-FSE 
allokati lilhom jenħtieġ li jintużaw 
esklużivament għall-finanzjament tal-
benefiċċji tal-qgħad parzjali u mhux għal 
kwalunkwe skop jew infiq ieħor tal-
kumpanija u jenħtieġ li ma 
jippreġudikawx in-negozjar kollettiv, il-
parteċipazzjoni tal-ħaddiema jew il-
kodeterminazzjoni fil-proċessi deċiżjonali 
tal-kumpaniji f'konformità mad-dritt u 
mal-prassi nazzjonali.

Emenda 12
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Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Peress li l-għeluq temporanju tal-
fruntieri bejn l-Istati Membri wassal għal 
sfidi sinifikanti għall-komunitajiet u n-
negozji transfruntiera, l-ekonomiji tar-
reġjuni mal-fruntieri tal-Istati Membri 
jenħtieġ li jużaw sa massimu ta' 5 % tar-
riżorsi addizzjonali biex jappoġġjaw 
proġetti transfruntiera, billi jużaw il-
proġetti ta' kooperazzjoni Interreg 
eżistenti jew joħolqu oħrajn ġodda.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġi żgurat li l-Istati Membri 
jkollhom mezzi finanzjarji suffiċjenti biex 
jimplimentaw malajr azzjonijiet ta' tiswija 
wara l-kriżijiet fil-kuntest tal-pandemija 
tal-COVID-19 u t-tħejjija ta' rkupru 
ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tal-
ekonomija, huwa meħtieġ li jiġi pprovdut 
livell ogħla ta' pagament ta' 
prefinanzjament inizjali għall-
implimentazzjoni rapida ta' azzjonijiet 
appoġġati mir-riżorsi addizzjonali. Il-
prefinanzjament inizjali li għandu jitħallas 
għandu jiżgura li l-Istati Membri jkollhom 
il-mezzi biex jirranġaw il-ħlasijiet bil-
quddiem lill-benefiċjarji fejn meħtieġ u li 
jħallsu lura lill-benefiċjarji malajr wara li 
jkunu tressqu t-talbiet għall-ħlas.

(11) Sabiex jiġi żgurat li l-Istati Membri 
jkollhom mezzi finanzjarji suffiċjenti biex 
jimplimentaw malajr azzjonijiet ta' tiswija 
wara l-kriżijiet fil-kuntest tal-pandemija 
tal-COVID-19 u l-konsegwenzi 
soċjoekonomiċi tagħha u t-tħejjija ta' 
rkupru ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tas-
sistemi tas-saħħa u tal-ekonomija, huwa 
meħtieġ li jiġi pprovdut livell ogħla ta' 
pagament ta' prefinanzjament inizjali, jew, 
meta applikabbli, prefinanzjament 
annwali, għall-implimentazzjoni rapida ta' 
azzjonijiet appoġġati mir-riżorsi 
addizzjonali. Il-prefinanzjament inizjali li 
għandu jitħallas għandu jiżgura li l-Istati 
Membri jkollhom il-mezzi biex jirranġaw 
il-ħlasijiet bil-quddiem lill-benefiċjarji fejn 
meħtieġ u li jħallsu lura lill-benefiċjarji 
malajr wara li jkunu tressqu t-talbiet għall-
ħlas. 

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Jenħtieġ li r-riżorsi addizzjonali 
jintużaw f'konformità mal-prinċipji tal-
iżvilupp sostenibbli u ta' "la tagħmilx 
ħsara", filwaqt li jitqiesu l-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-NU u l-Ftehim ta' 
Pariġi dwar il-Klima. Barra minn hekk, l-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u l-
integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
jenħtieġ li jitqiesu u jiġu promossi matul 
l-implimentazzjoni tal-programmi 
operattivi.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Bil-ħsieb li jittaffa l-piż fuq il-baġits 
pubbliċi fir-rigward tat-teħid ta' miżuri li 
jsewwu d-dannu kkawżat mill-kriżi fil-
kuntest tal-pandemija tal-COVID-19 u fit-
tħejjija ta' rkupru ekoloġiku, diġitali u 
reżiljenti tal-ekonomija, l-Istati Membri 
għandhom jingħataw il-possibbiltà 
eċċezzjonali li jitolbu rata ta' 
kofinanzjament sa 100 % li għandha tiġi 
applikata għall-assi prijoritarji separati tal-
programmi operattivi li jipprovdu appoġġ 
mir-riżorsi addizzjonali.

(13) Bil-ħsieb li jittaffa l-piż fuq il-baġits 
pubbliċi fir-rigward tat-teħid ta' miżuri li 
jsewwu d-dannu kkawżat mill-kriżi fil-
kuntest tal-pandemija tal-COVID-19 u fit-
tħejjija ta' rkupru ekoloġiku, diġitali u 
reżiljenti tas-sistemi tas-saħħa u tal-
ekonomija, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jingħataw il-possibbiltà eċċezzjonali li 
jitolbu rata ta' kofinanzjament sa 100 % li 
għandha tiġi applikata għall-assi prijoritarji 
separati tal-programmi operattivi li 
jipprovdu appoġġ mir-riżorsi addizzjonali.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu 
jużaw malajr ir-riżorsi addizzjonali għat-
teħid ta' miżuri li jsewwu d-dannu kkawżat 
mill-kriżi fil-kuntest tal-pandemija tal-
COVID-19 u għat-tħejjija ta' rkupru 
ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tal-

(14) Sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu 
jużaw malajr ir-riżorsi addizzjonali għat-
teħid ta' miżuri li jsewwu d-dannu kkawżat 
mill-kriżi fil-kuntest tal-pandemija tal-
COVID-19 u l-konsegwenzi 
soċjoekonomiċi tagħha u għat-tħejjija ta' 
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ekonomija fi ħdan il-perjodu ta' 
programmazzjoni preżenti, huwa 
ġġustifikat li l-Istati Membri jiġu eżentati, 
fuq bażi eċċezzjonali, mill-ħtieġa li 
jikkonformaw mal-kundizzjonalitajiet u r-
rekwiżiti ex ante dwar ir-riżerva tal-
prestazzjoni u l-applikazzjoni tal-qafas ta' 
prestazzjoni, minn dawk dwar il-
konċentrazzjoni tematika, anke fir-rigward 
tal-limiti stabbiliti għall-iżvilupp urban 
sostenibbli għall-FEŻR, u mir-rekwiżiti 
dwar it-tħejjija ta' strateġija ta' 
komunikazzjoni għar-riżorsi addizzjonali. 
Huwa meħtieġ madankollu li l-Istati 
Membri jagħmlu mill-inqas evalwazzjoni 
waħda sal-31 ta' Diċembru 2024 biex jiġu 
vvalutati l-effettività, l-effiċjenza u l-impatt 
tar-riżorsi addizzjonali kif ukoll kif dawn 
ikunu kkontribwew fl-ilħuq tal-għanijiet 
tal-objettiv tematiku ddedikat ġdid. Biex 
tiġi ffaċilitata d-disponibbiltà ta' 
informazzjoni komparabbli fil-livell tal-
Unjoni, l-Istati Membri huma mħeġġa 
jagħmlu użu mill-indikaturi speċifiċi għall-
programmi disponibbli mill-Kummissjoni. 
Barra minn hekk, filwaqt li jwettqu r-
responsabbiltajiet tagħhom marbuta mal-
informazzjoni, il-komunikazzjoni u l-
viżibbiltà, l-Istati Membri u l-awtoritajiet 
ta' ġestjoni għandhom itejbu l-viżibbiltà 
tal-miżuri u r-riżorsi eċċezzjonali introdotti 
mill-Unjoni, b'mod partikolari billi 
jiżguraw li l-benefiċjarji potenzjali, il-
benefiċjarji, il-parteċipanti, ir-riċevituri 
finali tal-istrumenti finanzjarji u l-pubbliku 
ġenerali jkunu konxji mill-eżistenza, mill-
volum u mill-appoġġ addizzjonali li 
jirriżultaw mir-riżorsi addizzjonali.

rkupru ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tas-
sistemi tas-saħħa u tal-ekonomija fi ħdan 
il-perjodu ta' programmazzjoni preżenti, 
huwa ġġustifikat li l-Istati Membri jiġu 
eżentati, fuq bażi eċċezzjonali, mill-ħtieġa 
li jikkonformaw mal-kundizzjonalitajiet u 
r-rekwiżiti ex ante dwar ir-riżerva tal-
prestazzjoni u l-applikazzjoni tal-qafas ta' 
prestazzjoni, minn dawk dwar il-
konċentrazzjoni tematika, anke fir-rigward 
tal-limiti stabbiliti għall-iżvilupp urban 
sostenibbli għall-FEŻR, u mir-rekwiżiti 
dwar it-tħejjija ta' strateġija ta' 
komunikazzjoni għar-riżorsi addizzjonali. 
Huwa meħtieġ madankollu li l-Istati 
Membri jagħmlu mill-inqas evalwazzjoni 
waħda sal-31 ta' Diċembru 2024, jew sal-
31 ta' Diċembru 2016 meta riżorsi 
addizzjonali jsiru disponibbli għall-
impenn baġitarju fl-2023 u fl-2024, biex 
jiġu vvalutati l-effettività, l-inklużività, l-
effiċjenza u l-impatt tar-riżorsi addizzjonali 
kif ukoll kif dawn ikunu kkontribwew fl-
ilħuq tal-għanijiet tal-objettiv tematiku 
ddedikat ġdid. Biex tiġi ffaċilitata d-
disponibbiltà ta' informazzjoni 
komparabbli fil-livell tal-Unjoni, l-Istati 
Membri huma meħtieġa jagħmlu użu mill-
indikaturi speċifiċi għall-programmi 
disponibbli mill-Kummissjoni. Barra minn 
hekk, filwaqt li jwettqu r-responsabbiltajiet 
tagħhom marbuta mal-informazzjoni, il-
komunikazzjoni u l-viżibbiltà, l-Istati 
Membri u l-awtoritajiet ta' ġestjoni 
għandhom itejbu l-viżibbiltà tal-miżuri u r-
riżorsi eċċezzjonali introdotti mill-Unjoni, 
b'mod partikolari billi jiżguraw li l-
benefiċjarji potenzjali, il-benefiċjarji, il-
parteċipanti, ir-riċevituri finali tal-
istrumenti finanzjarji u l-pubbliku ġenerali 
jkunu konxji mill-eżistenza, mill-volum u 
mill-appoġġ addizzjonali li jirriżultaw mir-
riżorsi addizzjonali.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Bil-ħsieb li dawn ir-riżorsi 
addizzjonali jkunu jistgħu jiġu mmirati lejn 
iż-żoni ġeografiċi fejn huma l-aktar 
meħtieġa, bħala miżura eċċezzjonali u bla 
ħsara għar-regoli ġenerali għall-
allokazzjoni tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali, l-ammonti addizzjonali allokati 
għall-FEŻR u l-FSE m'għandhomx 
jitqassmu skont il-kategorija ta' reġjun. 
Madankollu, l-Istati Membri huma 
mistennija li jieħdu f'kunsiderazzjoni l-
ħtiġijiet reġjonali u l-livelli tal-iżvilupp 
differenti sabiex jiżguraw li l-enfasi 
tinżamm fuq ir-reġjuni l-anqas żviluppati, 
f'konformità mal-objettivi ta' koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali kif stabbilit 
fl-Artikolu 173 TFUE. L-Istati Membri 
jenħtieġ jinvolvu wkoll lill-awtoritajiet 
lokali u reġjonali, kif ukoll lill-korpi 
rilevanti li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, f'konformità mal-prinċipji tas-
sħubija.

(15) Bil-ħsieb li dawn ir-riżorsi 
addizzjonali jkunu jistgħu jiġu mmirati lejn 
iż-żoni ġeografiċi li kienu l-aktar milquta, 
inklużi r-reġjuni mal-fruntieri, bħala 
miżura eċċezzjonali u bla ħsara għar-regoli 
ġenerali għall-allokazzjoni tar-riżorsi tal-
Fondi Strutturali, l-ammonti addizzjonali 
allokati għall-FEŻR u l-FSE m'għandhomx 
jitqassmu skont il-kategorija ta' reġjun. 
Madankollu, l-Istati Membri huma 
mistennija li jieħdu f'kunsiderazzjoni d-
diversi ħtiġijiet reġjonali ta' investiment li 
jirriżultaw mill-impatt tal-pandemija tal-
COVID-19, kif ukoll il-livelli tal-iżvilupp 
sabiex jiżguraw enfasi bbilanċjata kemm 
fuq ir-reġjuni l-anqas żviluppati kif ukoll 
fuq il-komunitajiet fil-bżonn, f'konformità 
mal-objettivi ta' koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali kif stabbilit fl-
Artikolu 173 TFUE kif ukoll fuq ir-
reġjuni u l-bliet l-aktar milquta mill-
pandemija. L-Istati Membri jenħtieġ li 
jinvolvu wkoll lill-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, kif ukoll lill-korpi rilevanti li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, b'mod 
partikolari t-tielet settur, f'konformità mal-
prinċipju tas-sħubija.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Ħlief għal dawk il-każijiet li fihom 
huma previsti derogi minn dan ir-
Regolament, jenħtieġ li n-nefqa fl-ambitu 
ta' REACT-EU tkun soġġetta għall-istess 
obbligi u salvagwardji bħall-fondi kollha 
ta' koeżjoni. Dan jinkludi r-rispett tad-
drittijiet fundamentali u l-konformità 
mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea kif ukoll miżuri effettivi 
kontra l-frodi implimentati bl-appoġġ tal-
aġenziji eżistenti ta' kontra l-frodi fil-livell 
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tal-Istati Membri u tal-Unjoni, bħall-
OLAF u, meta rilevanti, l-UPPE.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Minħabba l-pandemija tal-COVID-
19 u l-urġenza biex tiġi indirizzata l-kriżi 
tas-saħħa pubblika assoċjata magħha, 
jitqies li hemm bżonn tintuża l-eċċezzjoni 
għall-perjodu ta' tmien ġimgħat imsemmi 
fl-Artikolu 4 tal-Protokoll Nru 1 dwar ir-
rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni 
Ewropea mehmuż mat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, mat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u mat-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea tal-Enerġija Atomika.

imħassar

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 91 – paragrafu 1a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B'żieda mar-riżorsi globali li ssir 
referenza għalihom fil-paragrafu 1, 
għandhom ikunu disponibbli riżorsi 
addizzjonali ta' EUR 5 000 000 000 fi 
prezzijiet ta' bħalissa għall-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali għall-
impenn baġitarju għall-2020, u allokati lill-
FEŻR u l-FSE.";

1a. B'żieda mar-riżorsi globali li ssir 
referenza għalihom fil-paragrafu 1, 
għandhom ikunu disponibbli riżorsi 
addizzjonali ta' EUR 4 805 843 906 fil-
prezzijiet tal-2018 għall-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali għall-
impenn baġitarju għall-2020, u allokati lill-
FEŻR u l-FSE.";

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92a – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri li ssir referenza għalihom fl-
Artikolu 2 tar-Regolament [ERI] 
għandhom jiġu implimentati taħt il-Fondi 
Strutturali b'ammont ta' 
EUR 53 272 800 000 fi prezzijiet ta' 
bħalissa tal-ammont li ssir referenza għalih 
fl-Artikolu 3(2)(a)(i) ta' dak ir-Regolament, 
soġġett għall-Artikolu 4(3), (4) u (8) 
tiegħu.

Il-miżuri li ssir referenza għalihom fl-
Artikolu 2 tar-Regolament [ERI] 
għandhom jiġu implimentati taħt il-Fondi 
Strutturali b'ammont ta' 
EUR 50 000 654 198 fil-prezzijiet tal-2018 
tal-ammont li ssir referenza għalih fl-
Artikolu 3(2)(a)(i) ta' dak ir-Regolament, 
soġġett għall-Artikolu 4(3), (4) u (8) 
tiegħu.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92a – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn ir-riżorsi addizzjonali għall-2021 u l-
2022 għandhom jikkostitwixxi dħul 
assenjat estern f'konformità mal-
Artikolu 21(5) tar-Regolament Finanzjarju.

Dawn ir-riżorsi addizzjonali għall-2021 u l-
2022 għandhom jikkostitwixxi dħul 
assenjat estern f'konformità mal-
Artikolu 21(5) tar-Regolament Finanzjarju. 
Abbażi tal-istatistika u l-iżviluppi futuri 
relatati mal-irkupru mill-kriżi ekonomika 
kkawżata mill-COVID-19, tista' tittieħed, 
permezz ta' att delegat, deċiżjoni li jiġu 
estiżi l-miżuri ta' flessibbiltà skont 
REACT-EU għas-snin 2023 u 2024.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riżorsi addizzjonali eċċezzjonali u 
arranġamenti implimentattivi taħt il-mira 
"Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi" 
biex jipprovdi assistenza għat-trawwim ta' 
miżuri li jsewwu d-dannu kawżat mill-kriżi 
fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19 u 

Riżorsi addizzjonali eċċezzjonali u 
arranġamenti implimentattivi taħt il-mira 
"Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi" u l-
mira "Kooperazzjoni territorjali 
Ewropea" biex jipprovdi assistenza għat-
trawwim ta' miżuri li jsewwu d-dannu 
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t-tħejjija ta' rkupru ekoloġiku, diġitali u 
reżiljenti tal-ekonomija (REACT-EU)

kawżat mill-kriżi fil-kuntest tal-pandemija 
tal-COVID-19 u l-konsegwenzi soċjali 
tagħha u t-tħejjija ta' rkupru ekoloġiku, 
diġitali u reżiljenti tal-ekonomija (REACT-
EU)

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riżorsi addizzjonali li ssir 
referenza għalihom fl-Artikoli 91(1a) u 92a 
("ir-riżorsi addizzjonali") għandhom isiru 
disponibbli taħt il-mira tal-Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi biex jipprovdi 
assistenza għat-trawwim ta' miżuri li 
jsewwu d-dannu kkawżat mill-kriżi fil-
kuntest tal-pandemija tal-COVID-19 u t-
tħejjija ta' rkupru ekoloġiku, diġitali u 
reżiljenti tal-ekonomija (REACT-EU) Ir-
riżorsi għandhom jintużaw biex tiġi 
implimentata assistenza teknika skont il-
paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu u l-
operazzjonijiet li jimplimentaw l-objettiv 
tematiku fil-paragrafu 10 ta' dan l-Artikolu.

1. Mill-anqas 95 % tar-riżorsi 
addizzjonali li ssir referenza għalihom fl-
Artikoli 91(1a) u 92a ("ir-riżorsi 
addizzjonali") għandhom isiru disponibbli 
taħt il-mira tal-Investiment għat-tkabbir u 
l-impjiegi. Mill-anqas 3 % u sa 5 % ta' tali 
riżorsi għandhom ikunu disponibbli taħt 
il-mira "Kooperazzjoni territorjali 
Ewropea". Fiż-żewġ każijiet, ir-riżorsi 
addizzjonali għandhom jipprovdu 
assistenza għat-trawwim ta' miżuri li 
jsewwu d-dannu kkawżat mill-kriżi fil-
kuntest tal-pandemija tal-COVID-19 u t-
tħejjija ta' rkupru ekoloġiku, diġitali u 
reżiljenti tal-ekonomija (REACT-EU). Ir-
riżorsi għandhom jintużaw biex tiġi 
implimentata assistenza teknika skont il-
paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu u l-
operazzjonijiet li jimplimentaw l-objettiv 
tematiku fil-paragrafu 9 ta' dan l-Artikolu.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 2 –  inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— 2020: EUR 5 000 000 000; — 2020: EUR 5 000 000 000 fi 
prezzijiet kurrenti (EUR 4 805 843 906 fil-
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prezzijiet tal-2018);

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 2 –  inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— 2021: EUR 42 434 400 000; — 2021: EUR 42 434 400 000 fi 
prezzijiet kurrenti (EUR 39 987 184 320 
fil-prezzijiet tal-2018);

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 2 –  inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— 2022: EUR 10 820 400 000. — 2022: EUR 10 820 400 000 fi 
prezzijiet kurrenti (EUR 9 996 674 058 fil-
prezzijiet tal-2018).

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riżorsi addizzjonali għall-2021 u l-2022 
għandhom isiru disponibbli mir-riżorsi 
addizzjonali kif stabbilit fl-Artikolu 92a. 
Ir-riżorsi addizzjonali stabbiliti fl-
Artikolu 92a għandhom ukoll jappoġġjaw 
in-nefqa amministrattiva sa massimu ta' 
EUR 18 000 000 fi prezzijiet ta' bħalissa.

Kemm taħt il-mira "Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi" kif ukoll taħt il-mira 
"Kooperazzjoni territorjali Ewropea", ir-
riżorsi addizzjonali kif stabbilit fl-
Artikolu 92a għandhom ikunu disponibbli 
għall-2021 u għall-2022. Permezz ta' 
reviżjoni ta' dan ir-Regolament b'att 
delegat u abbażi ta' talba motivata minn 
Stat Membru, ir-riżorsi addizzjonali 
jistgħu jsiru disponibbli wkoll għal 
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impenn baġitarju fl-2023 u fl-2024. Ir-
riżorsi addizzjonali stabbiliti fl-
Artikolu 92a għandhom ikunu 
supplimentati minn appoġġ favur in-nefqa 
amministrattiva sa massimu ta' 
EUR 18 000 000 fi prezzijiet kurrenti 
(EUR 16 795 821 fil-prezzijiet tal-2018).

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. 0,35 % tar-riżorsi addizzjonali 
għandhom jiġu allokati għall-għajnuna 
teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni.

3. 0,35 % tar-riżorsi addizzjonali 
għandhom jiġu allokati għall-għajnuna 
teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, 
b'enfasi speċjali fuq l-Istati Membri 
milquta aktar mill-pandemija tal-COVID-
19 u l-Istati Membri b'rati ta' assorbiment 
u ta' implimentazzjoni aktar baxxi.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, li tistabbilixxi t-tqassim 
tar-riżorsi addizzjonali bħala 
approprjazzjonijiet mill-Fondi Strutturali 
għall-2020 u l-2021 għal kull Stat Membru 
skont il-kriterji u l-metodoloġija stabbiliti 
fl-Anness VIIa. Dik id-deċiżjoni għandha 
tiġi riveduta fl-2021 biex jiġi stabbilit it-
tqassim tar-riżorsi addizzjonali għal-2022 
abbażi tad-data disponibbli sad-
19 ta' Ottubru 2021.

4. Kemm fir-rigward tal-mira 
"Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi" 
kif ukoll tal-mira "Kooperazzjoni 
territorjali Ewropea", il-Kummissjoni 
għandha tadotta deċiżjoni, permezz ta' atti 
ta' implimentazzjoni, li tistabbilixxi t-
tqassim tar-riżorsi addizzjonali bħala 
approprjazzjonijiet mill-Fondi Strutturali 
għall-2020 u l-2021 għal kull Stat Membru 
skont il-kriterji u l-metodoloġija stabbiliti 
fl-Anness VIIa. Dik id-deċiżjoni għandha 
tiġi riveduta fl-2021 biex jiġi stabbilit it-
tqassim tar-riżorsi addizzjonali għal-2022 
abbażi tad-data disponibbli sad-
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19 ta' Ottubru 2021. Meta jkun 
applikabbli, għandha tiġi riveduta wkoll 
fl-2022 fir-rigward tal-impenji baġitarji fl-
2023 u fl-2024, abbażi tal-aktar data 
statistika reċenti disponibbli. Ir-
reviżjonijiet għandhom jiżguraw li l-
programmi operattivi ma jiġux affettwati 
b'mod negattiv.
(L-Anness VIIa għandu jkun aġġornat biex 
ikopri t-tqassim għall-mira "Kooperazzjoni 
territorjali Ewropea".)

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 5 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membri għandu jalloka r-riżorsi 
addizzjonali disponibbli għall-
ipprogrammar skont l-FEŻR u l-FSE 
għall-programmi operattivi.

Kull Stat Membri għandu jalloka r-riżorsi 
addizzjonali disponibbli għall-
programmazzjoni skont l-FEŻR u l-FSE 
għall-programmi operattivi, bl-involviment 
tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, kif ukoll 
ta' korpi rilevanti li jirrappreżentaw lis-
soċjetà ċivili, f'konformità mal-prinċipju 
ta' sħubija.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 5 – subparagrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-Artikolu 92(7), jista' jiġi 
wkoll propost li sehem mir-riżorsi 
addizzjonali jintuża biex jiżdied l-appoġġ 
għall-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-
Persuni l-Aktar fil-Bżonn ("FEAD") qabel 
l-allokazzjoni lill-FEŻR u l-FSE, jew fl-
istess mument tagħha.

B'deroga mill-Artikolu 92(7), għandu jiġi 
wkoll propost li sehem ta' mill-anqas 3 % 
tar-riżorsi addizzjonali ħalli jintuża biex 
jiżdied l-appoġġ għall-Fond għal Għajnuna 
Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn 
("FEAD"), biex tiġi indirizzata s-
sitwazzjoni ta' dawk li ntlaqtu sa grad bla 
preċedent mill-kriżi tal-COVID-19. Jista' 
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jintuża wkoll sehem mir-riżorsi 
addizzjonali biex jiżdied l-appoġġ favur l-
Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, 
qabel l-allokazzjoni lill-FEŻR u l-FSE, jew 
fl-istess mument tagħha.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 5 – subparagrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-allokazzjoni addizzjonali għar-reġjuni 
ultraperiferiċi għandha tiżdied mal-
allokazzjoni li kull reġjun ultraperiferiku 
se jirċievi bħala parti mid-distribuzzjoni 
tal-pakkett nazzjonali kif ikkalkulat fil-
paragrafi 1 u 2 tal-Anness I.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (EU) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 5 – subparagrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara l-allokazzjoni inizjali tagħhom, ir-
riżorsi addizzjonali jistgħu, fuq talba ta' xi 
Stat Membru għal emenda ta' xi programm 
operattiv skont l-Artikolu 30(1), jiġu 
trasferiti bejn il-FEŻR u l-FSE, 
irrispettivament mill-perċentwali li ssir 
referenza għalihom fil-punti (a), (b) u (c) 
tal-Artikolu 92(1).

Wara l-allokazzjoni inizjali tagħhom, ir-
riżorsi addizzjonali jistgħu, fuq talba ta' xi 
Stat Membru għal emenda ta' xi programm 
operattiv skont l-Artikolu 30(1), jiġu 
trasferiti bejn il-FEŻR u l-FSE, 
irrispettivament mill-perċentwali li ssir 
referenza għalihom fil-punti (a), (b) u (c) 
tal-Artikolu 92(1), dment li s-sehem tal-
FSE ma jkunx anqas minn 23,1 %.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (EU) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 5 – subparagrafu 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riżorsi addizzjonali għandhom ikunu 
implimentati skont ir-regoli tal-Fond li 
lilhom ikunu allokati jew trasferiti.

Ir-riżorsi addizzjonali għandhom ikunu 
implimentati skont ir-regoli tal-Fond li 
lilhom ikunu allokati jew trasferiti u skont 
id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jistgħu jiġu allokati sa massimu ta' 
4% tar-riżorsi addizzjonali totali skont il-
FEŻR u l-FSE għal assistenza teknika 
skont xi programm operattiv eżistenti 
appoġġjat mill-FEŻR jew mill-FSE jew il-
programm operattiva ġdid li ssir referenza 
għalih fil-paragrafu 11.

6. Jistgħu jiġu allokati sa massimu ta' 
4 % tar-riżorsi addizzjonali totali skont il-
FEŻR u l-FSE għal assistenza teknika fuq 
l-inizjattiva tal-Istati Membri, f'kull 
stadju, skont xi programm operattiv 
eżistenti appoġġjat mill-FEŻR jew mill-
FSE jew il-programm operattiv il-ġdid li 
ssir referenza għalih fil-paragrafu 10.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-Artikolu 81(1) u l-
Artikolu 134(1), il-prefinanzjament inizjali 
li għandu jitħallas wara d-deċiżjoni tal-
Kummissjoni li tadotta programm 
operattiva jew li tapprova l-emenda għal xi 
programm operattiv għall-allokazzjoni tar-
riżorsi addizzjonali għandu jkun ta' 50% 
tar-riżorsi addizzjonali allokati għall-
programmi għas-sena 2020 skont l-objettiv 
tematiku l-ġdid li ssir referenza għalih fil-
paragrafu 10 ta' dan l-Artikolu.

B'deroga mill-Artikolu 81(1) u l-
Artikolu 134(1), il-prefinanzjament inizjali 
li għandu jitħallas wara d-deċiżjoni tal-
Kummissjoni li tadotta programm operattiv 
jew li tapprova l-emenda għal xi programm 
operattiv għall-allokazzjoni tar-riżorsi 
addizzjonali għandu jkun ta' 50 % tar-
riżorsi addizzjonali allokati għall-
programmi għas-sena 2020 skont l-objettiv 
tematiku l-ġdid li ssir referenza għalih fil-
paragrafu 9 ta' dan l-Artikolu.
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Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-fini tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 134(2) għall-prefinanzjament 
annwali fis-snin 2021, 2022 u 2023, l-
ammont tal-appoġġ mill-Fondi għall-
perjodu ta' pprogrammar kollu kemm hu 
lill-programm operattiv għandu jinkludi r-
riżorsi addizzjonali.

B'deroga mill-Artikolu 134(2), il-
prefinanzjament annwali għas-snin 2021, 
2022 u, abbażi ta' talba motivata minn 
Stat Membru, 2023 u 2024, jista' 
jikkonsisti minn massimu ta' 50 % tar-
riżorsi addizzjonali allokati għall-
programmi fl-ambitu tal-objettiv tematiku 
l-ġdid imsemmi fil-paragrafu 9. Għall-
finijiet ta' kalkolu tal-prefinanzjament 
annwali għas-snin 2021, 2022, 2023 u, 
meta jkun il-każ, 2024, l-ammont tal-
appoġġ mill-Fondi għall-perjodu ta' 
programmazzjoni kollu kemm hu lill-
programm operattiv għandu jinkludi r-
riżorsi addizzjonali.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 8 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riżorsi addizzjonali mhux allokati għal 
assistenza teknika għandhom jintużaw 
skont l-objettiv tematiku imfisser fil-
paragrafu 10 għall-appoġġ ta' 
operazzjonijiet li jrawmu t-teħid ta' miżuri 
li jsewwu d-dannu kkawżat mill-kriżi fil-
kuntest tal-pandemija COVID-19 jew it-
tħejjija ta' rkupru ekoloġiku, diġitali u 
reżiljenti tal-ekonomija.

Ir-riżorsi addizzjonali mhux allokati għal 
assistenza teknika għandhom jintużaw 
skont l-objettiv tematiku imfisser fil-
paragrafu 9 għall-appoġġ ta' operazzjonijiet 
li jrawmu t-teħid ta' miżuri li jsewwu d-
dannu kkawżat mill-kriżi fil-kuntest tal-
pandemija COVID-19, it-tħejjija ta' rkupru 
ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tal-
ekonomija, b'enfasi mogħtija fuq, 
pereżempju, ir-rivitalizzazzjoni tas-saħħa 
u tal-kompetittività tas-setturi ekonomiċi 
li ntlaqtu ħażin ħafna.

Emenda 40
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jallokaw ir-riżorsi 
addizzjonali lil xi ass prijoritarju, wieħed 
jew ħafna, fi ħdan programm jew 
programmi operattiv(i) jew lil xi programm 
operattiv ġdid li ssir referenza għalih fil-
paragrafu 11. B'deroga mill-Artikolu 26(1), 
il-programm għandu jkopri l-perjodu sal-
31 ta' Diċembru 2022, suġġett għall-
paragrafu 4 hawn fuq.

L-Istati Membri jistgħu jallokaw ir-riżorsi 
addizzjonali lil xi ass prijoritarju, wieħed 
jew ħafna, fi ħdan programm jew 
programmi operattiv(i) jew lil xi programm 
operattiv ġdid li ssir referenza għalih fil-
paragrafu 10. B'deroga mill-Artikolu 26(1), 
il-programm għandu jkopri l-perjodu sal-
31 ta' Diċembru 2022, jew sal-
31 ta' Diċembru 2024 meta tapplika d-
deroga msemmija fil-paragrafu 2, suġġett 
għall-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 8 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ tal-FEŻR, ir-riżorsi addizzjonali 
għandhom primarjament jintużaw fl-
appoġġ għall-investiment fi prodotti u 
servizzi għal servizzi tas-saħħa, biex 
jingħata appoġġ fil-forma ta' kapital ta' 
ħidma jew appoġġ għall-investiment lill-
SMEs, investimenti li jikkontribwixxu 
għat-tranżizzjoni lejn ekonomija diġitali u 
ekoloġika, investimenti fl-infrastruttura li 
jipprovdu servizzi bażiċi liċ-ċittadini, u 
miżuri ekonomiċi fir-reġjuni li huma l-
aktar dipendenti fuq is-settur l-aktar 
affettwati mill-kriżi.

Fil-każ tal-FEŻR, ir-riżorsi addizzjonali 
għandhom primarjament jintużaw fl-
appoġġ għall-investiment fi prodotti u 
servizzi għall-infrastrutturi soċjali u tas-
saħħa u għas-servizzi u s-sistemi tas-
saħħa għal kulħadd, anki dawk 
transfruntiera, kif ukoll djar tal-kura 
(fosthom iċ-ċentri għall-anzjani għal 
matul il-ġurnata), biex jingħata appoġġ 
fil-forma ta' appoġġ lill-kapital operatorju 
jew għall-investiment jew għall-
konsulenza lill-SMEs u lill-impriżi tal-
ekonomija soċjali, l-investimenti li 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija diġitali u ekoloġika, 
partikolarment l-adattament għall-
kundizzjonijiet ta' telexogħol, l-
investimenti fl-infrastruttura li jipprovdu 
servizzi bażiċi universali liċ-ċittadini li 
jgħixu f'reġjuni rurali, mal-fruntieri, 
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inqas żviluppati, insulari, muntanjużi, 
skarsament popolati u ultraperiferiċi, kif 
ukoll żoni milquta mit-tranżizzjoni 
industrijali u mid-depopolament, u l-
miżuri ekonomiċi fir-reġjuni li huma l-
aktar dipendenti mis-settur l-aktar 
affettwati mill-kriżi, bħat-turiżmu l-
kultura. Investimenti oħra b'potenzjal 
qawwi ta' ħolqien tal-impjiegi, bħal tiġdid 
urban, jistgħu jiġu appoġġjati wkoll.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 8 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' FSE, ir-riżorsi addizzjonali 
għandhom primarjament jintużaw biex 
jingħata appoġġ liż-żamma tal-impjiegi, 
inkluż permezz ta' skemi ta' xogħol 
b'ħinijiet iqsar u appoġġ lil dawk li jaħdmu 
għal rashom, anki meta dak l-appoġġ ma 
jkunx ikkombinat ma' miżuri attivi fis-suq 
tax-xogħol, sakemm dawn tal-aħħar ma 
jkunux impost bil-liġi nazzjonali. Ir-riżorsi 
addizzjonali għandhom ukoll ikunu ta' 
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, b'mod 
partikolari għal nies f'sitwazzjonijiet 
vulnerabbli, miżuri ta' impjiegi għaż-
żgħażagħ, l-edukazzjoni u t-taħriġ, l-
iżvilupp tal-ħiliet, b'mod partikolari 
b'appoġġ għat-tranżizzjonijiet marbuta ma' 
xulxin, dik ekoloġika u dik diġitali, u biex 
jitjieb l-aċċess għas-servizzi soċjali ta' 
interess ġenerali, inkluż għat-tfal.

Fil-każ tal-FSE, ir-riżorsi addizzjonali 
għandhom primarjament jintużaw biex 
jingħata appoġġ lis-suq tax-xogħol, l-
ekonomija soċjali u s-sistemi soċjali u tas-
saħħa, iż-żamma tal-impjiegi, inkluż 
permezz ta' skemi ta' xogħol b'ħinijiet iqsar 
bil-mira li jinżamm l-istess livell tal-
kundizzjonijiet u tad-drittijiet tax-xogħol u 
tal-impjieg, inkluża l-protezzjoni mis-
sensja u t-tnaqqis fil-pagi. Fil-każ ta' tali 
skemi ta' xogħol b'ħinijiet iqsar, ir-riżorsi 
addizzjonali tal-FSE għandhom jintużaw 
esklużivament għall-finanzjament tal-
benefiċċji għal qgħad parzjali u mhux 
għal kwalunkwe skop jew nefqa oħrajn 
tal-kumpaniji. L-appoġġ għandu jkopri 
lill-imprendituri u lil dawk li jaħdmu għal 
rashom, fosthom il-freelance, l-artisti u l-
ħaddiema kreattivi l-oħra, anki meta dak l-
appoġġ ma jkunx ikkombinat ma' miżuri 
attivi fis-suq tax-xogħol, sakemm dawn tal-
aħħar ma jkunux imposti mid-dritt 
nazzjonali, kif ukoll il-miżuri ta' 
inklużjoni soċjali, ta' antidiskriminazzjoni 
u għall-qerda tal-faqar, b'enfasi 
partikolari fuq il-faqar tat-tfal. Ir-riżorsi 
addizzjonali għandhom ikunu ta' appoġġ 
għall-ħolqien tal-impjiegi ta' kwalità, 
b'mod partikolari għan-nies 
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f'sitwazzjonijiet vulnerabbli, fosthom dawk 
qiegħda fit-tul u dawk li jinsabu 'l bogħod 
mis-suq tax-xogħol, kif ukoll dawk li 
jgħixu f'reġjuni rurali, insulari, 
muntanjużi, skarsament popolati u 
ultraperiferiċi kif ukoll f'żoni milquta mit-
tranżizzjoni industrijali u mid-
depopolament. Barra minn hekk, ir-
riżorsi għandhom ikopru wkoll il-miżuri 
ta' impjiegi għaż-żgħażagħ, inklużi l-
edukazzjoni u t-taħriġ tul il-ħajja, l-
edukazzjoni online, l-iżvilupp tal-ħiliet, it-
taħriġ mill-ġdid u l-iżvilupp tal-ħiliet, 
b'mod partikolari għall-gruppi 
żvantaġġati, bil-għan li jingħata appoġġ 
lit-tranżizzjonijiet marbuta ma' xulxin, dik 
ekoloġika u dik diġitali, u biex jitjieb l-
aċċess indaqs u universali għas-servizzi 
soċjali ta' interess ġenerali li jkunu 
ekonomikament aċċessibbli, sostenibbli u 
ta' kwalità għolja, inkluż għat-tfal, l-
anzjani u l-persuni b'diżabbiltà.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 9 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bl-eċċezzjoni tal-assistenza teknika li ssir 
referenza għaliha fil-paragrafu 6 u tar-
riżorsi addizzjonali użati għall-FEAD li 
ssir referenza għalihom fis-seba' 
subparagrafu tal-paragrafu 5, ir-riżorsi 
addizzjonali għandhom isostnu 
operazzjonijiet skont l-objettiv tematiku l-
ġdid "Trawwim ta' miżuri li jsewwu d-
dannu kkawżat mill-kriżi fil-kuntest tal-
pandemija tal-COVID-19 u t-tħejjija ta' 
rkupru ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tal-
ekonomija", li jikkumplimenta l-objettivi 
tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9.

Bl-eċċezzjoni tal-assistenza teknika li ssir 
referenza għaliha fil-paragrafu 6 u tar-
riżorsi addizzjonali użati għall-FEAD jew 
għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-
Żgħażagħ li ssir referenza għalihom fis-
seba' subparagrafu tal-paragrafu 5, ir-
riżorsi addizzjonali għandhom isostnu 
operazzjonijiet skont l-objettiv tematiku l-
ġdid "Trawwim ta' miżuri li jsewwu d-
dannu kkawżat mill-kriżi fil-kuntest tal-
pandemija tal-COVID-19 u t-tħejjija ta' 
rkupru ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tal-
ekonomija", li jikkomplementa l-objettivi 
tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9.

Emenda 44
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 9 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjan ta' finanzjament rivedut stabbilit fl-
Artikolu 96(2)(d) għandu jistabbilixxi l-
allokazzjoni tar-riżorsi addizzjonali għas-
snin 2020, 2021 u, fejn applikabbli, għall-
2022, mingħajr ma jiġu identifikati l-
ammonti għar-riżerva ta' prestazzjoni u 
mingħajr tqassim skont il-kategorija tar-
reġjuni.

Il-pjan ta' finanzjament rivedut stabbilit fl-
Artikolu 96(2)(d) għandu jistabbilixxi l-
allokazzjoni tar-riżorsi addizzjonali għas-
snin 2020, 2021 u, fejn applikabbli, għall-
2022, l-2023 u l-2024 mingħajr ma jiġu 
identifikati l-ammonti għar-riżerva ta' 
prestazzjoni u mingħajr tqassim skont il-
kategorija tar-reġjuni.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 9 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-Artikolu 30(1), it-talbiet 
għall-emenda ta' xi programm ippreżentat 
minn xi Stat Membru għandhom jiġu 
debitament iġġustifikati u b'mod partikolari 
jistabbilixxu l-impatt mistenni tal-bidliet 
fuq il-programm dwar it-trawwim ta' 
miżuri li jsewwu d-dannu kkaġunat mill-
kriżi fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-
19 u fit-tħejjija ta' rkupru ekoloġiku, 
diġitali u reżiljenti tal-ekonomija. 
Għandhom ikunu akkumpanjati mill-
programm rivedut.

B'deroga mill-Artikolu 30(1), it-talbiet 
għall-emenda ta' xi programm ippreżentat 
minn xi Stat Membru għandhom jiġu 
debitament iġġustifikati u b'mod partikolari 
jistabbilixxu l-impatt mistenni tal-bidliet 
fuq il-programm dwar it-trawwim ta' 
miżuri li jsewwu d-dannu kkaġunat mill-
kriżi fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-
19 u fit-tħejjija ta' rkupru ekoloġiku, 
diġitali u reżiljenti tal-ekonomija kif ukoll 
tas-sistemi tas-saħħa. Għandhom ikunu 
akkumpanjati mill-programm rivedut.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 10 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiġi stabbilit tali programm operattiv, 
ikunu biss l-awtoritajiet maħtura skont il-
programmi operattivi li jkunu għaddejjin, 
appoġġjat mill-FEŻR, l-FSE u l-Fond ta' 
Koeżjoni li jistgħu jiġu identifikati mill-
Istati Membri għall-fini tal-punt (a) tal-
Artikolu 96(5).

Meta jiġi stabbilit tali programm operattiv, 
ikunu biss l-awtoritajiet maħtura skont il-
programmi operattivi li jkunu għaddejjin, 
appoġġjat mill-FEŻR, l-FSE u l-Fond ta' 
Koeżjoni li jistgħu jiġu identifikati mill-
Istati Membri għall-fini tal-punt (a) tal-
Artikolu 96(5), wara l-konsultazzjoni mal-
awtoritajiet reġjonali u lokali.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 10 – subparagrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-Artikolu 29(3) u (4) u l-
Artikolu 30(2), il-Kummissjoni għandha 
tapprova kwalunkwe programm operattiv 
ġdid iddedikat jew kwalunkwe emenda 
għal programm eżistenti fi żmien 10 ijiem 
ta' xogħol mill-preżentazzjoni tagħhom 
minn Stat Membru.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10a. B'deroga mill-Artikolu 65(2), in-
nefqa għandha tkun eliġibbli għal 
kontribuzzjoni jekk tkun saret minn 
benefiċjarju u ġiet imħallsa bejn id-data 
tal-preżentazzjoni tal-programm lill-
Kummissjoni u l-31 ta' Diċembru 2024.

Emenda 49
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 10b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10b. B'deroga mill-Artikolu 65(4), fil-każ 
tal-ispejjeż rimborżati skont il-punti (b) u 
(c) tal-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 67(1), l-azzjonijiet li 
jikkostitwixxu l-bażi għar-rimborż 
għandhom jitwettqu bejn l-1 ta' Frar 2020 
u l-31 ta' Diċembru 2024.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 10c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10c. B'deroga mill-Artikolu 65(9), in-
nefqa għal operazzjonijiet appoġġjati 
skont l-objettiv tematiku stabbilit fil-
paragrafu 9 għandha tkun eliġibbli 
mill‐1 ta' Frar 2020.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 10d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10d. B'deroga mill-Artikolu 136(2), dik 
il-parti tal-impenji li jkunu għadhom 
miftuħa fil-31 ta' Diċembru 2023 jew fil-
31 ta' Diċembru 2024, skont il-każ, 
għandha tiġi diżimpenjata jekk 
kwalunkwe wieħed mid-dokumenti 
meħtieġa skont l-Artikolu 141(1) ma 
jkunx ġie ppreżentat lill-Kummissjoni sal-
iskadenza stabbilita fl-Artikolu 141(1).



PE661.525/ 30

MT

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 10e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10e. B'deroga mill-Artikolu 141(1), 
minbarra d-dokumenti msemmija fl-
Artikolu 138, għas-sena ta' kontabbiltà 
finali mill-1 ta' Lulju 2023 sat-
30 ta' Ġunju 2025, l-Istati Membri 
għandhom jippreżentaw rapport ta' 
implimentazzjoni finali għall-programm 
operattiv.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 11 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-ewwel u t-tieni subparagrafi 
tal-Artikolu 120(3), rata ta' kofinanzjament 
ta' massimu ta' 100% tista' tiġi applikata 
lill-ass jew assi prijoritarju/i appoġġjati 
mir-riżorsi addizzjonali pprogrammati 
skont l-objettiv tematiku li ssir referenza 
għalih fil-paragrafu 10 ta' dan l-Artikolu.

B'deroga mill-ewwel u t-tieni subparagrafi 
tal-Artikolu 120(3), rata ta' kofinanzjament 
ta' massimu ta' 100 % tista' tiġi applikata 
lill-ass jew assi prijoritarju/i appoġġjati 
mir-riżorsi addizzjonali pprogrammati 
skont l-objettiv tematiku li ssir referenza 
għalih fil-paragrafu 9 ta' dan l-Artikolu. 
Għal dan il-għan, huma meħtieġa 
jagħmlu użu minn indikaturi speċifiċi 
għall-programmi li jsiru disponibbli mill-
Kummissjoni.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 11 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-Artikolu 56(3) u 114(2), l-
Istati Membri għandhom jaraw li sal-
31 ta' Diċembru 2024 ssir mill-anqas 
evalwazzjoni waħda dwar l-użu tar-riżorsi 
addizzjonali biex issir evalwazzjoni tal-
effettività, l-effiċjenza u l-impatt tagħhom 
u kif huma kkontribwew għall-objettiv 
tematiku li ssir referenza għalih fil-
paragrafu 10 ta' dan l-Artikolu.

B'deroga mill-Artikolu 56(3) u 114(2), l-
Istati Membri għandhom jaraw li sal-
31 ta' Diċembru 2024 jew sal-31 ta' 
Diċembru 2026, meta tapplika d-deroga 
msemmija fit-tielet subparagrafu tal-
paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, issir mill-
anqas evalwazzjoni waħda dwar l-użu tar-
riżorsi addizzjonali biex issir valutazzjoni 
tal-effettività, l-effiċjenza u l-impatt 
tagħhom u, meta jkun il-każ, l-inklużività 
u nondiskriminazzjoni, anki mill-
perspettiva tal-ġeneru u l-mod kif huma 
kkontribwew għall-objettiv tematiku li ssir 
referenza għalih fil-paragrafu 9 ta' dan l-
Artikolu.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 12 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) id-deroga li ssir provvediment 
għaliha fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 65(10) li tistabbilixxi d-data ta' 
eliġibbiltà tal-1 ta' Frar 2020 għal 
operazzjonijiet għat-trawwim ta' 
kapaċitajiet ta' rispons ta' kriżi fil-kuntest 
tat-tifqigħa tal-COVID-19.

imħassar

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 12 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) id-deroga pprovduta fl-
Artikolu 25a(7) għas-selezzjoni ta' 
operazzjonijiet li jrawmu l-kapaċitajiet ta' 

imħassar
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rispons ta' kriżi fil-kuntest tat-tifqigħa tal-
COVID-19 kif issir referenza għalihom 
fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 65(10);

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 12 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) ir-rekwiżiti kif stabbiliti fl-
Artikolu 12(4) tar-Regolament (UE) 
Nru 1299/2013 biex il-benefiċjarji 
jikkooperaw f'tal-anqas tlieta minn erba' 
dimensjonijiet. B'deroga, is-sħab Interreg 
għandhom jikkooperaw f'tal-anqas 
dimensjoni waħda meta jimplimentaw 
proġetti ffinanzjati mir-riżorsi 
addizzjonali;

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 13 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Filwaqt li jwettqu r-responsabbiltajiet 
tagħhom marbuta mal-informazzjoni, il-
komunikazzjoni u l-viżibbiltà, f'konformità 
mal-Artikolu 115(1) u (3) u mal-
Anness XII, l-Istati Membri u l-awtoritajiet 
ta' ġestjoni għandhom jaraw li l-benefiċjarji 
potenzjali, il-benefiċjarji, il-parteċipanti, ir-
riċevituri finali tal-istrumenti finanzjarji u 
l-pubbliku ġenerali jkunu konxji mill-
eżistenza, mill-volum u mill-appoġġ 
addizzjonali li jirriżultaw mir-riżorsi 
addizzjonali.

Filwaqt li jwettqu r-responsabbiltajiet 
tagħhom marbuta mal-informazzjoni, il-
komunikazzjoni u l-viżibbiltà, f'konformità 
mal-Artikolu 115(1) u (3) u mal-
Anness XII, l-Istati Membri u l-awtoritajiet 
ta' ġestjoni għandhom jaraw li l-benefiċjarji 
potenzjali, il-benefiċjarji, il-parteċipanti, ir-
riċevituri finali tal-istrumenti finanzjarji u 
l-pubbliku ġenerali jkunu konxji mill-
eżistenza, mill-volum u mill-appoġġ 
addizzjonali li jirriżultaw mir-riżorsi 
addizzjonali. Ir-referenza għal riżorsi 
addizzjonali skont REACT-EU għandha 
ssir permezz ta' hashtag jew għodod 
esplorattivi oħra, sabiex jintwera biċ-ċar 
liċ-ċittadini li l-proġett inkwistjoni huwa 
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ffinanzjat bħala parti mir-rispons tal-
Unjoni għall-pandemija tal-COVID-19 u 
biex tkun żgurata trasparenza totali.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Il-Kummissjoni għandha tforni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
ta' evalwazzjoni dwar REACT-EU sal-
31 ta' Marzu 2025, li jkopri l-impenji 
baġitarji għas-snin 2020, 2021 u 2022. 
Dak ir-rapport għandu jinkludi 
informazzjoni dwar l-ilħuq tal-objettivi ta' 
REACT-EU, l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi 
tagħha, it-tipi ta' azzjonijiet iffinanzjati, 
il-benefiċjarji u r-riċevituri finali tal-
allokazzjonijiet finanzjarji u l-valur 
miżjud Ewropew tagħha biex tgħin fl-
irkupru ekonomiku.
Il-Kummissjoni għandha tforni lill-
Parlament u lill-Kunsill rapport ta' 
evalwazzjoni supplimentari sal-
31 ta' Marzu 2027, li jkopri l-impenji 
baġitarji għas-snin 2023 u 2024 skont id-
deroga msemmija fl-Artikolu 92b(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1303/2013.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Anness VIIa – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-regoli deskritti fil-paragrafu 1 ma 
għandhomx jirriżultaw f'allokazzjonijiet 
għal kull Stat Membru għall-perjodu sħiħ 
bejn l-2020 sal-2022 li jkunu ogħla minn

Ir-regoli deskritti fil-paragrafu 1 ma 
għandhomx jirriżultaw f'allokazzjonijiet 
għal kull Stat Membru għall-perjodu sħiħ 
bejn l-2020 sal-2024 li jkunu ogħla minn


